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4. Empresas � Registo comercial
AVEIRO
OLIVEIRA DE AZEMÉIS

FARRÔ � JÓIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3801/000928; identificação de pessoa colectiva
n.º 505167050; data da apresentação: 020627.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º,
ambos do Código do Registo Comercial foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos re-
sultados, relatório de gestão, balanço, demonstração de resultados
líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

16 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Ermelinda
da Costa Marques. 1000117310

RESTAURANTE SNACK-BAR CARCAVELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3734/000316; identificação de pessoa colectiva
n.º 504871757; data da apresentação: 020627.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º,
ambos do Código do Registo Comercial, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos re-
sultados, relatório de gestão, balanço, demonstração de resultados
líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

16 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Ermelinda
da Costa Marques. 1000117309

JFF � CONSULTORES FISCAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3199/970414; identificação de pessoa colectiva
n.º 503871532; data da apresentação: 020627.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º,
ambos do Código do Registo Comercial, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos re-
sultados, relatório de gestão, balanço, demonstração de resultados
líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

16 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Ermelinda
da Costa Marques. 1000117308

MA. TE. C. � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3379/980326; identificação de pessoa colectiva
n.º 502761806; data da apresentação: 020627.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º,
ambos do Código do Registo Comercial, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos re-
sultados, relatório de gestão, balanço, demonstração de resultados
líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

16 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Ermelinda
da Costa Marques. 1000117307

PADARIA DO PARQUE DE AZEVEDOS & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2106/890612; identificação de pessoa colectiva
n.º 502175591; data da apresentação: 020627.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º,
ambos do Código do Registo Comercial, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos re-
sultados, relatório de gestão, balanço, demonstração de resultados
líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

16 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Ermelinda
da Costa Marques. 1000117306

ELECTRO PAIVA � COMÉRCIO E REPARAÇÕES
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2950/951205; identificação de pessoa colectiva
n.º 503539546; data da apresentação: 020627.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º,
ambos do Código do Registo Comercial, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos re-
sultados, relatório de gestão, balanço, demonstração de resultados
líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

16 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Ermelinda
da Costa Marques. 1000117303

CORSEC � CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3258/970709; identificação de pessoa colectiva
n.º 503936979; data da apresentação: 020627.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º,
ambos do Código do Registo Comercial, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos re-
sultados, relatório de gestão, balanço, demonstração de resultados
líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

16 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Ermelinda
da Costa Marques. 1000117301

PEREIRA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1417/810428; identificação de pessoa colectiva
n.º 501198342; data da apresentação: 020626.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º,
ambos do Código do Registo Comercial, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos re-
sultados, relatório de gestão, balanço, demonstração de resultados
e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

15 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 1000117300

AÇOPORTA � PORTAS DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3745/000412; identificação de pessoa colectiva
n.º 504898388; data da apresentação: 020626.
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Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º,
ambos do Código do Registo Comercial, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos re-
sultados, relatório de gestão, balanço, demonstração de resultados
e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

15 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 1000117297

ANTÓNIO DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 999/760326; identificação de pessoa colectiva
n.º 500433801; data da apresentação: 020626.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º,
ambos do Código do Registo Comercial, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos re-
sultados, relatório de gestão, balanço, demonstração de resultados
e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

15 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 1000117296

ARNALDO C. DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 885/740408; identificação de pessoa colectiva
n.º 500030588; data da apresentação: 020626.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º,
ambos do Código do Registo Comercial, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos re-
sultados, relatório de gestão, balanço, demonstração de resultados
e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

15 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 1000117294

COSTA PAIVA & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1807/861016; identificação de pessoa colectiva
n.º 501727442; data da apresentação: 020626.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º,
ambos do Código do Registo Comercial, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos re-
sultados, relatório de gestão, balanço, demonstração de resultados
e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

15 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 1000117292

MANUEL SANTOS & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1661/840423; identificação de pessoa colectiva
n.º 501482555; data da apresentação: 020626.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º,
ambos do Código do Registo Comercial, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2001 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos re-

sultados, relatório de gestão, balanço, demonstração de resultados
e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

15 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 1000117289

OLIVEIRA DO BAIRRO

CONSTRUÇÕES NOVAMARINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 716; identificação de pessoa colectiva n.º 502365932;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 2 e 3/20020415.

Certifico que foi registado a cessação das funções de gerente do
sócio Alcides dos Santos Lopes, por renúncia em 7 de Fevereiro de
2002 e a alteração parcial do pacto social. Foram alterados os arti-
gos 1.º, 3.º e 4.º com a redacção que se segue:

1.º

A sociedade adopta a denominação Construções NOVA-
MARINA, L.da e tem, a sua sede na Rua do Colégio, 16, freguesia
de Oiã, concelho de Oliveira do Bairro.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser
mudada para outro local, dentro do mesmo concelho ou para con-
celhos limítrofes, assim como criar ou encerrar filiais, sucursais ou
quaisquer formas locais de representação em qualquer parte do ter-
ritório nacional.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrita social é de 5000,00 euros, e corresponde à
soma das quotas dos sócios, que são uma no valor nominal de
3333,33 euros, pertencente ao sócio Nelson da Conceição de Oli-
veira e outra de 1666,67 euros, pertencente ao sócio Fernando
Ferreira Pires.

§ único. Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas
prestações suplementares de capital social até ao décuplo do então
existente.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios, sendo obriga-
tória a assinatura de ambos para que a sociedade fique validamente
obrigada nos seus actos e contratos.

Foi depositado o texto completo actualizado do contrato social.

Está conforme.

17 de Julho de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Rocha de
Almeida Carlos. 1000116252

OVAR

CARNAUDMETALBOX PORTUGAL � EMBALAGENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 779/
860603; identificação de pessoa colectiva n.º 501697578; inscri-
ção n.º 33; número e data da apresentação: 11/020102.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o registo de aumento de capital de 340 000$ para 1 700 000,00 €
com um reforço de 819 400$, por incorporação de reservas, tendo
consequentemente redenominado o capital social de escudos para
euros e alterado parcialmente o pacto social quanto ao seu artigo 4.º,
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 1 700 000,00 euros, dividido em 340 000 ac-
ções de 5 euros cada uma, e está integralmente subscrito e realiza-
do em dinheiro e nos termos da escrituração social.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, encontra-se depositado na pasta respectiva.

Conferido está conforme.

24 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina da
Silva Bastos. 1000116895
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YASAKI SALTANO DE OVAR � PRODUTOS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1226/
921207; identificação de pessoa colectiva n.º 502891084;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16, averbamento n.º 4 à inscri-
ção n.º 12 e averbamento n.º 5 à inscrição n.º 12; números e data
das apresentações: 12, 13 e 14/010619.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram
efectuados os seguintes actos de registo:

a) Averbamento de recondução do gerente Uberto Camaggio, que
exerce as suas funções até 2003;

b) Averbamento de recondução do gerente Yasumitsu Muramatsu,
que exerce as suas funções até 2003;

c) Averbamento de cessações de funções de gerentes de Minoru
Susuki e Shingi Yasaki, por renúncia.

Data: 14 de Fevereiro de 2001

Está conforme o original.

27 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina da
Silva Bastos. 1000116679

YASAKI SALTANO DE OVAR � PRODUTOS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1226/
921207; identificação de pessoa colectiva n.º 502891084;
averbamento n.º 5 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 21 e
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 16 e inscrição n.º 22; números
e data das apresentações: 2, 3, 4, 5 e 6/010620.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram
efectuados os seguintes actos de registo:

a) Cessação de funções de gerentes de Masashi Kono e Takanobu
Fujino, por renúncia.
Data: 16 de Fevereiro de 2001.
b) Nomeação de gerentes � Mandato 2001/2003.
Gerentes nomeados:
Masashi Yamashita, casado, residente no 2, 25, 3, Minami

Kakegawa-shi, Shizuo Ka-ken, Japão.
Genryu Matsuzawa, casado, residente em Dietrichstrasse, 14,

60439, Frankfurte, Alemanha e;
Yasumiro Nishiyama, viúvo, residente na Avenida de D. Ma-

nuel I, Zona Industrial de Ovar, Ovar.
Data: 16 de Fevereiro de 2001.
c) Cessação de funções de gerente de Renato Seregni, por renúncia,
Data: 25 de Fevereiro de 1999.
d)Aumento do capital de 900 000 000$ para 4 500 000,00 euros,

com um reforço de 2 169 001$, por incorporação de reservas livres,
tendo consequentemente redenominado o capital social de escudos
para euros e alterado parcialmente o pacto social, quanto aos seus
artigos 3.º n.º 2, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 14.º,
15.º, 16.º, e 17.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

2 � A sociedade poderá participar, por qualquer forma, noutras
sociedades, civis, ou comerciais, ainda que com objecto diferente
do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamen-
tos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

Duração

A sociedade encontra-se constituída por tempo indeterminado.

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 4 500 000,00 euros, correspondentes à soma das seguintes
quotas:

a) Uma quota com o valor nominal de 4 499 875,00 euros per-
tencente à sócia Yazaki Corporation;

b) Uma quota com o valor nominal de 125,00 euros pertencente
ao sócio José Reis da Silva Ramos.

ARTIGO 6.º

Aumento do capital

O capital social da sociedade pode ser aumentado de acordo com
as disposições legais.

ARTIGO 7.º

Prestações suplementares

Por deliberação da assembleia geral, poderá ser exigida da sócia
Yazaki Corporation a realização de prestações suplementares, até
ao montante máximo equivalente ao dobro do capital social.

ARTIGO 8.º

Prestações Acessórias

Mediante deliberação da assembleia geral, caso o interesse social
o justifique, pode a sócia Yazaki Corporation ser solicitada a rea-
lizar prestações acessórias de capital, mediante contribuições em
dinheiro, de valor que não exceda o limite de duas vezes o valor
do capital social ou através do cumprimento de outras obrigações
para com a sociedade para além das entradas, seja a título gratui-
to, seja a título oneroso e nos demais termos e condições que a
deliberação em causa fixar.

ARTIGO 9.º

Suprimentos

Poderão ser efectuados suprimentos à sociedade de acordo com
os termos aprovados em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Obrigações

A sociedade pode, mediante deliberação da assembleia geral,
emitir obrigações, tituladas ou escriturais, reciprocamente
convertíveis nos termos da lei.

ARTIGO 11.º

Amortização de quotas

Nos termos da lei a sociedade pode amortizar, adquirir ou fazer
adquirir por sócio ou por terceiro determinada quota, nos seguin-
tes casos:

a) Morte ou interdição de um sócio;
b) Arresto, penhora ou oneração de uma quota;
c) Apresentação à falência ou declaração de insolvência de um

sócio;
d) Dissolução ou liquidação de um sócio;
e) Caso o comportamento de sócio ou as suas actividades preju-

diquem a sociedade, ponham em causa a sua reputação, ou sejam
por qualquer outra forma contrários aos interesses da sociedade.

ARTIGO 12.º

Gerência e forma de obrigar

1 � A sociedade é gerida por um conselho de gerência composto
por um mínimo de dois e um máximo de sete gerentes, um dos
quais assumirá a qualidade de presidente do conselho de gerência.

2 � Os gerentes e, de entre eles, o presidente do conselho de
gerência são eleitos pelos sócios reunidos em assembleia geral, por
períodos de três anos, podendo ser reeleitos.

3 � Para que o conselho de gerência possa validamente delibe-
rar é necessária a presença da maioria dos seus gerentes, sendo as
deliberações tomadas por maioria de votos e tendo o presidente do
conselho de gerência voto de qualidade em caso de empate nas
deliberações.

4 � O conselho de gerência pode delegar em algum ou alguns
dos gerentes competência para determinados negócios ou espécies
de negócios, bem como constituir procuradores ou mandatários nos
termos da lei.

5 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois gerentes;
b) Pela assinatura de qualquer gerente delegado, nos termos e

limites definidos pela respectiva delegação de poderes.
6 � Os gerentes poderão ser remunerados nos termos em que a

assembleia geral o vier a fixar, podendo a remuneração consistir,
total ou parcialmente, numa participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 13.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral pode ser convocada por qualquer gerente
mediante carta registada com aviso de recepção.

2 � As deliberações dos sócios serão tomadas por qualquer das
formas previstas na lei incluindo deliberações unânimes por escrito.

3 � Os sócios podem fazer-se representar nas assembleia gerais
por qualquer pessoa bastando, para estabelecer a representação, uma
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simples carta, telex, fax, ou outro documento dirigido ao presidente
da assembleia geral, até à hora da realização da assembleia geral.

4 � Qualquer sócio pode solicitar a convocação de um
assembleia geral extraordinária, de acordo com os termos da lei.

ARTIGO 14.º

Exercício anual e lucros

1 � O exercício anual corresponde ao período compreendido en-
tre 1 de Abril e 31 de Março de cada ano, devendo o encerramento
das contas e elaboração do balanço ser efectuado com referência a
31 de Março, em conformidade com as disposições legais aplicáveis.

2 � Os lucros de exercício, deduzida a reserva legal, terão o
destino que for fixado pela assembleia geral, a qual poderá delibe-
rar, para cada exercício, não distribuir lucros aos sócios e consti-
tuir reservas especiais, além da reserva legal.

3 � Nos termos da lei, a assembleia geral poderá deliberar o
adiantamento sobre lucros no decurso do exercício.

4 � A política de dividendos da sociedade deve permitir a re-
tenção de lucros por forma a permitir o adequado capital circulante
e fazer face a outros investimentos, de modo a proporcionar à so-
ciedade uma situação financeira sólida.

ARTIGO 15.º

Cessão de quotas

1 � É livre a cessão de quotas entre sócios.
2 � Qualquer outra cessão fica sujeita ao prévio consentimento

da sociedade nos seguintes termos:
a) O sócio que pretenda ceder a sua quota comunicará esse fac-

to à sociedade através de carta registada com aviso de recepção,
indicando o cessionário, o preço e demais condições da cessão;

b) No prazo de 30 dias a contar da recepção da carta referida na
alínea anterior, assembleia geral da sociedade prestará ou recusará
o consentimento para a cessão;

c) Caso a sociedade consinta na cessão, os outros sócios goza-
rão de direito de preferência na aquisição da quota ou quotas a
ceder, nos termos das alíneas seguintes;

d) No prazo de 30 dias a contar da prestação do consentimento
para a cessão, o sócio que deseje exercer a sua preferência comu-
nicará esse facto ao cedente através de carta registada com aviso
de recepção, devendo o direito de preferência ser exercido nos
15 dias seguintes à recepção desta carta;

e) Caso vários sócios pretendam exercer o direito de preferên-
cia, a quota será dividida e distribuída na proporção das respecti-
vas participações;

f) A sociedade não reconhecerá para nenhum fim legal, nomea-
damente o de exercício de direito de voto ou o de pagamento de
dividendos, qualquer cessão efectuada contra o disposto nos presen-
tes estatutos.

ARTIGO 16.º

Dissolução

A dissolução e liquidação da sociedade ocorrerão nos casos e ter-
mos definidos por lei.

ARTIGO 17.º

Arbitragem

Todos os conflitos e disputas entre os sócios serão resolvidos com
recurso à arbitragem, na Câmara Internacional de Comércio, em
Genebra, Suíça, sendo a respectiva decisão final e exequível.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, encontra-se depositado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

26 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina da
Silva Bastos. 1000116677

YASAKI SALTANO DE OVAR � PRODUTOS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1226/
921207; identificação de pessoa colectiva n.º 502891084;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 20 e inscrição n.º 23; números
e data das apresentações: 29 e 30/011220.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram
efectuados os seguintes actos de registo:

a) Averbamento de cessação de funções de secretário suplente de
Paulo Gomes da Silva, por renúncia.

Data: 1 de Junho de 2001;

b) Nomeação de secretário suplente: Teresa Alexandra Freixo
Lopes de Castro Nogueira, solteira, com domicilio profissional na
Rua do Professor Mota Pinto, 42 F, 1.º esquerdo, 1.29, Porto.

Data: 29 de Junho de 2001.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina da
Silva Bastos. 1000116676

INFANTIA � PRODUTOS PARA CRIANÇAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1627/
970320; identificação de pessoa colectiva n.º 503086800; inscri-
ção n.º 8; números e data das apresentações: 11 e 12/020123.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectu-
ado o registo de aumento de capital de 10 000 000$ para
150 000,00 €, com um reforço de 20 072 300$, realizado em dinhei-
ro pela sócia única.

Tendo consequentemente redenominado o capital social de escu-
dos para euros e alterado parcialmente o pacto social quanto aos
seus artigos 1.º e 3.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma INFANTIA � Produtos para
Crianças, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial,
Apartado 100, 3885 Cortegaça, freguesia de Cortegaça, concelho de
Ovar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro e con-
forme escrituração social é de 150 000,00 euros representado por
uma única quota de igual valor, pertencente à sócia única.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, encontra-se depositado na pasta respectiva.

Conferido está conforme.

24 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina da
Silva Bastos. 1000116672

L. E M. � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1575/
961016; identificação de pessoa colectiva n.º 503759880; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 12/020129.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à
sociedade em epígrafe foi efectuado o registo de reforço do capi-
tal para 1 002 410$, sendo o aumento de 2410$, realizado em di-
nheiro, subscrito pelos sócios na proporção e em reforço das suas
quotas:

Redenominação do capital social e consequente alteração parcial do
contrato quanto ao artigo 3.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000,00 euros e é formado por duas quotas iguais, de valor nomi-
nal de 2500,00 euros cada e pertence uma a cada um dos sócios,
Manuel Augusto Lopes de Oliveira e Lúcia Manuela Fernandes
Silva de Oliveira.

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

Conferida, está conforme o original.

24 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 1000116822

CONSTRUÇÕES FONSECA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1736/
980414; identificação de pessoa colectiva n.º 504137093; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 13/020129.
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Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à
sociedade em epígrafe foi efectuado o registo de reforço do capi-
tal para 1 002 410$, sendo o aumento de 102 410$, realizado em
dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção e em reforço das suas
quotas; redenominação do capital social e consequente alteração
parcial do contrato quanto ao artigo 3.º, cuja redacção actualizada
é a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000,00 euros e é formado por duas quotas iguais, de valor nomi-
nal de 2500,00 euros cada e pertence uma a cada um dos sócios,
José da Fonseca Teixeira Azevedo e Amadeu de Oliveira Fonseca.

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

Conferida, está conforme o original.

26 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 1000116823

LUÍS PEREIRA & CARLOS FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 759/
850816; identificação de pessoa colectiva n.º 501568654; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 14/020129.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à
sociedade em epígrafe foi efectuado o registo de reforço do capi-
tal para 1 002 410$, sendo o aumento de 602 410$, realizado em
dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção e em reforço das suas
quotas; redenominação do capital social e consequente alteração
parcial do contrato quanto ao artigo 3.º, cuja redacção actualizada
é a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros e é formado por duas quotas iguais, de valor nomi-
nal de 2500,00 euros cada e pertence uma a cada um dos sócios,
Carlos Costa Salgueirinho e Maria Fernanda Amorim de Oliveira.

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

Conferida, está conforme o original.

26 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 1000116826

LEAL & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 480/
770318; identificação de pessoa colectiva n.º 500649871; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 10/020201.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à
sociedade em epígrafe foi efectuado o registo de reforço do capi-
tal para 1 002 410$, sendo o aumento de 602 410$, realizado em
dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção e em reforço das suas
quotas; redenominação do capital social e consequente alteração
parcial do contrato quanto ao artigo 3.º, cuja redacção actualizada
é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500,00 euros, pertencendo uma ao sócio Antero Alves Leal e ou-
tra ao sócio Carlos Ferreira Gomes da Cruz.

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

Conferida, está conforme o original.

26 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 1000116827

ROSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 679/
820510; identificação de pessoa colectiva n.º 501265546;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 12 a 16/020114.

Certifico que pelas apresentações supra referidas e em relação à
sociedade em epígrafe foram efectuados os registos de:

a) Cessação de funções do gerente Belmiro José da Rocha, por
renúncia.
Data: 29 de Novembro de 2001.
b) Reforço de capital para 20 048 200$, sendo o aumento de

18 048 200$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios na pro-
porção e em reforço das suas quotas:

Redenominação do capital social e alteração parcial do contrato
quanto aos artigos 3.º corpo do artigo 6.º e o seu § 1.º, cuja redac-
ção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário e confor-
me escrituração social, é de 100 000,00 euros, dividido em quatro
quotas iguais de 25 000,00 euros, cada, pertencendo cada uma a
cada um dos sócios Sérgio Manuel Andrade Rocha, Belmiro
Ferreira da Rocha, Elísio Ferreira da Rocha e Domingos Ferreira
da Rocha.

ARTIGO 6.º

A administração e gerência da sociedade fica afecta a todos os
sócios, desde já nomeados gerentes, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes, indistinta-
mente.

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

Conferida, está conforme o original.

24 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 1000116896

S. T. C. � SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1412/
950117; identificação de pessoa colectiva n.º 503334626; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/020130.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o registo de dissolução e liquidação.

Data da aprovação de contas: 3 de Dezembro de 2001

Está conforme o original.

26 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina da
Silva Bastos. 1000116890

CARNAUDMETALBOX PORTUGAL � EMBALAGENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 779/
860603; identificação de pessoa colectiva n.º 501697578; data da
apresentação: 020102.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram de-
positados na respectiva pasta as contas relativas ao ano de exercí-
cio de 2000.

Conferido está conforme.

24 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina da
Silva Bastos. 1000116881

CARNAUDMETALBOX PORTUGAL � EMBALAGENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 779/
860603; identificação de pessoa colectiva n.º 501697578; inscri-
ção n.º 32; número e data da apresentação: 10/020102.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram
efectuados os seguintes actos de registo:

a) Nomeação dos órgãos sociais � Triénio 2001/2003:
Conselho de administração:
Presidente � Álvaro D�Ornelas Rezola, solteiro, residente em

Calle Victor Pradeia, 1, 7.º esquerdo, Logrono (La Rioga), Espanha;
vogal: Carlos José Ferreira Batista, viúvo, residente na Rua de
Vasco Santana, 4, 8.º direito, Portela de Sacavém, Lisboa;
vogal: Jesus Millan Montiel Gonzalo, casado, residente na Aveni-
da de Jorge Vijon, 46, 1 I, Logrono, Espanha; vogal: José Luís
Uraga, casado, residente na Calle Pan Villa, 13, 43 850, Cambrils
(Terragona), Espanha; vogal: André Raymond, casado, residente em
9-11, Villa Villiers, 92 200, Seine, França.

Fiscal único efectivo: Belarmino Martins, Eugénio Ferreira &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede
na Avenida da Liberdade, 245, 8.º C, revisor oficial de contas,
n.º 39, representada por Ricardo F. Pinheiro; fiscal único
suplente: António da Trindade Nunes, casado, revisor oficial de
contas, n.º 402, residente na Avenida de Duque D�Ávila, 104, 7.º,
Lisboa.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina da
Silva Bastos. 1000116870

RECIPONTO � RECICLAGEM DE PRODUTOS SINTÉTICOS, L.DA

(anteriormente RECIPONTO � RECICLAGEM DE PRODUTOS
SINTÉTICOS, UNIPESSOAL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2165/
010509; identificação de pessoa colectiva n.º 504813153; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 8/020201.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à
sociedade em epígrafe foi efectuado o registo de alteração parcial
do contrato quanto aos artigos 1.º, 3.º, 4.º, 5.º e 6.º, cuja redacção
actualizada é a seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma RECIPONTO � Reciclagem de
Produtos Sintéticos, L.da, e tem a sede no lugar da Torre, em
Esmoriz, Ovar.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para qualquer outro
local, desde que dentro do concelho de Ovar ou para concelho
limítrofe daquele e, bem assim, criar sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

3.º

O capital social é de 25 000,00 euros, encontra-se totalmente
realizado e corresponde à soma de quatro quotas: uma, de
2500,00 euros da sócia CORDEX � Companhia Industrial
Têxtil, S. A., e três, de 7500,00 euros cada, uma de cada um dos
sócios Dr. Paulo Manuel Rodrigues Pereira, Manuel Alberto
Rodrigues Pereira e Carlos Manuel Rodrigues Pereira.

4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por quem, sócio ou
não, for designado em assembleia geral, sem prejuízo do disposto
no n.º 2 deste artigo.

2 � Ficam designados gerentes os sócios Dr. Paulo Manuel
Rodrigues Pereira, Manuel Alberto Rodrigues Pereira e Carlos
Manuel Rodrigues Pereira.

3 � A sociedade vincula-se pela intervenção conjunta de dois
gerentes, incluindo nos actos de aquisição, alienação e oneração de
quaisquer bens, móveis ou imóveis.

5.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, pode ser amorti-
zada qualquer quota nos seguintes casos:

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

outra forma de apreensão forçada;
c) Quando, em caso de divórcio, separação judicial de pessoas e

bens ou apenas separação de bens, a quota não for totalmente
adjudicada ao titular;

d) Por falecimento de qualquer sócio;

e) Quando a quota for cedida a estranhos, sem o consentimento
da sociedade.

2 � A contrapartida da amortização será determinada segundo
o último balanço aprovado, salvo nos casos em que a lei preveja
imperativamente outro valor.

6.º

Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas
aos sócios prestações suplementares de capital, até ao montante
global igual ao décuplo do capital social que a sociedade tiver à
data da deliberação.

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

Conferida, está conforme o original.

24 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 1000116829

COSTA, FIGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 379/
721111; identificação de pessoa colectiva n.º 500078866; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 3/020205.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o registo de aumento de capital de 800 000$ para 5000,00 €,
com um reforço de 202 410$, em dinheiro, tendo consequentemente
redenominado o capital social de escudos para euros e alterado
parcialmente o pacto social quanto ao seu artigo 3.º que passa ater
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000,00 euros e é formado por quatro quotas de valor nominal
pertencentes aos sócios: Manuel de Matos Garrido, uma quota de
2000,00 euros; António Rodrigues Garrido, com duas quotas de
500,00 euros cada, que totalizam 1000,00 euros; João Rodrigues
Garrido, uma quota de 1000,00 euros; e Graciano Coutinho, uma
quota de 1000,00 euros.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, encontra-se depositado na pasta respectiva.

Conferido está conforme.

29 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina da
Silva Bastos. 1000116831

FRENTE POENTE � COMÉRCIO A RETALHO DE ARTIGOS
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1747/
980508; identificação de pessoa colectiva n.º 504160702; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 87/011228.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o registo de aumento de capital de 400 000$ para 5000,00 €,
com um reforço de 602 410$, realizado em dinheiro, tendo
consequentemente redenominado o capital social de escudos para
euros e alterado parcialmente o pacto social quanto ao seu artigo 3.º,
que passa ater a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros, encontra-se integralmente
realizado e corresponde à soma de duas quotas de 2500,00 euros
cada, ambas da única sócia Maria do Rosário Andrade Ferreira.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, encontra-se depositado na pasta respectiva.

Conferido está conforme.

29 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina da
Silva Bastos. 1000116833
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PARSOMA � S.G.P.S, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2062/
000828; identificação de pessoa colectiva n.º 504003755; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 1/020206.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Designação em substituição e até ao fim do mandato em curso
dos vogais do conselho de administração:

Alberto Joaquim Santos Araújo de Campos, casado, residente na
Rua de S. João de Brito, 297, 1.º Porto; Manuel de Sousa e Silva,
casado, residente na Rua da Caravela, S. Pedro do Sul.

Data: 9 de Novembro de 2001.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina da
Silva Bastos. 1000116835

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES TEODORO VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1452/
950612; identificação de pessoa colectiva n.º 503440892; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/020206.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o registo de aumento de capital de 10 000 000$, para
150 000,00 € com um reforço de 20 072 300$, realizado em dinhei-
ro e subscrito pelos sócios na proporção e em reforço das suas
quotas, tendo consequentemente redenominado o capital social de
escudos para euros e alterado parcialmente o pacto social quanto
aos seus artigos 3.º e 5.º que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital é de 150 000,00 euros, encontra-se totalmente realiza-
do e corresponde à soma de quatro quotas: uma de
127 500,00 euros, titulada em nome do sócio Teodoro Oliveira
Valente; e três, de 7500,00 euros cada, tituladas uma em nome de
cada um dos sócios Rui Pedro Pereira Valente, Ana Isabel Pereira
Valente e André Filipe Pereira Valente.

5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por quem, sócio ou
não, for designado em assembleia geral, sem prejuízo do disposto
no n.º 2 deste artigo.

2 � Encontra-se já designado gerente o sócio Teodoro Oliveira
Valente.

3 � A sociedade vincula-se pela intervenção individual de um
gerente, incluindo nos actos de aquisição, alienação oneração ou
locação de quaisquer bens ou direitos, móveis ou imóveis.

4 � A gerência será ou não remunerada pelo exercício do car-
go, conforme for deliberado em assembleia geral, e a remuneração
poderá consistir, total ou parcialmente, na participação nos lucros
da sociedade.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, encontra-se depositado na pasta respectiva.

Conferido está conforme.

29 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina da
Silva Bastos. 1000116838

CISAMAR � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1191/
920521; identificação de pessoa colectiva n.º 502778555; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/020207.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação de contas: 24 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina da
Silva Bastos. 1000116843

AMÉRICO GOMES ANDRADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2392/
020207; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020207.

Certifico que Américo Gomes de Andrade, casado com, Zulmira
de Matos Resende Gomes em comunhão de adquiridos, constituiu
a sociedade unipessoal por quotas em epígrafe, cujo contrato se rege
pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Américo Gomes Andrade, Unipes-
soal, L.da, tem a sua sede no lugar do Cruzeiro, São Vicente de
Pereira, Ovar, e durará por tempo indeterminado, a contar de hoje.

§ único. Desde já fica a gerência autorizada a transferir a sede
para outro local, dentro do concelho ou concelhos limítrofes, bem
como a criar ou extinguir em território nacional ou estrangeiro,
agências, sucursais, filiais, delegações ou quaisquer outras formas
de representação da sociedade.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a construção civil.
2 � A sociedade poderá adquirir livremente participações em

sociedades com objecto diferente do acima referido, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000,00 euros, representado por uma única quota do valor
nominal de 5000,00 euros, pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade poderá decidir a exigibilidade de prestações
suplementares até ao montante do capital social.

2 � O sócio poderá celebrar com a sociedade contratos de su-
primentos, desde que assuma a obrigação de os efectuar.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou
sem remuneração, conforme vier a ser deliberado pelo único sócio,
ficará a cargo do sócio único, Américo Gomes de Andrade, sendo
bastante a sua assinatura, quer nos actos de mero expediente, quer
nos actos e contratos que obriguem a sociedade.

2 � O sócio único exerce as competências das assembleias ge-
rais, podendo nomear outro gerente, nos termos do artigo 270.º-E,
n.º 1 do Código das Sociedades Comerciais.

3 � A gerência fica com a faculdade de nomear mandatários ou
procuradores da sociedade para a prática de determinados actos ou
categorias de actos, nos termos do n.º 6 do artigo 252.º, do Código
das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

Ficam desde já autorizados os negócios jurídicos celebrados en-
tre o sócio único e a sociedade destinados a prosseguir os fins so-
ciais.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina da
Silva Bastos. 1000116845

RESTAURANTE O TEXUGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2393/
020208; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
020208.

Certifico que entre Glória Faria Rodrigues Vita, divorciada e
António Maria Guerreiro Grilo, solteiro, maior, foi constituída a
sociedade comercial por quotas em epígrafe, cujo contrato se rege
pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Restaurante O Texugo, L.da, e tem a
sua sede na Rua do Rodêlo, 278, freguesia de Cortegaça, concelho
de Ovar.
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§ único. A gerência poderá livremente deslocar a sua sede den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo tam-
bém estabelecer e encerrar filiais e outras dependências, quer no
país, quer no estrangeiro.

2.º

1 � O objecto social consiste em restaurante tradicional.
2 � A sociedade pode adquirir participações em sociedades com

objecto diferente ou participar em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresa.

3.º

O capital social é de 25 000,00 euros, integralmente realizado, em
dinheiro, dividido em duas quotas, uma de 23 750,00 euros perten-
cente à sócia Glória Faria Rodrigues Vita e outra de 1250,00 euros
pertencente ao sócio António Maria Guerreiro Grilo.

4.º

1 � A cessão de quotas a quem não for sócio depende do con-
sentimento da sociedade que gozará, ainda, do direito de preferên-
cia na aquisição, em primeiro lugar, dele gozando os sócios não
cedentes em segundo lugar.

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

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

ção em juízo, falência ou cessão gratuita;
c) Por falência do sócio;
d) Quando por divórcio ou separação judicial for adjudicada a

não sócio.

5.º

1 � A gerência da sociedade, será remunerada, ou não, confor-
me deliberação da assembleia geral.

2 � Fica designada gerente a sócia.
3 � Para obrigar a sociedade basta a intervenção de um gerente.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais pode a gerência: Comprar,

vender, tomar e dar de arrendamento ou trespasse quaisquer móveis e
imóveis de e para a sociedade.

6.º

Em caso de falecimento, interdição ou incapacidade de qualquer
sócio a sociedade continuará com os sobrevivos ou capazes e os
herdeiros ou representante legal do sócio falecido ou interdito, de-
vendo aqueles nomear um de entre si que a todos represente na
sociedade enquanto a respectiva quota se mantiver indivisa.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina da
Silva Bastos. 1000116848

PINTURA E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS
ANTÓNIO MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2395/
020404; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020404.

Certifico que pela apresentação supra referida foi constituída entre
António Oliveira Marques e mulher, Maria Lúcia Fernandes da
Silva Marques, casados na comunhão de adquiridos, a sociedade em
epígrafe a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Pintura e Reparação de Automó-
veis � António Marques, L.da e tem a sua sede no lugar de Pedras
de Baixo, freguesia de Arada, concelho de Ovar.

2.º

O objecto da sociedade consiste nas actividades de manutenção
e reparação de veículos automóveis, incluindo pintura.

3.º

O capital social é de 5000,00 euros, encontra-se totalmente rea-
lizado em numerário e corresponde à soma de duas quotas, de
2500,00 euros cada, uma de cada sócio.

4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por quem, sócio ou
não, for designado em assembleia geral, sem prejuízo do disposto
no n.º 2 deste artigo.

2 � Ficam, desde já, designados gerentes ambos os sócios.
3 � A sociedade vincula-se pela intervenção individual de um

gerente.
4 � A gerência será remunerada ou não pelo exercício do car-

go, conforme for deliberado pelos sócios, podendo a remuneração
consistir, total ou parcialmente, na participação nos lucros da so-
ciedade.

5.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, pode ser amorti-
zada qualquer quota nos seguintes casos:

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

outra forma de apreensão forçada;
c) Quando, em caso de divórcio, separação judicial de pessoas e

bens ou apenas separação de bens, a quota não for totalmente
adjudicada ao titular;

d) Por falecimento de qualquer sócio;
e) Quando a quota for cedida a estranhos, sem o consentimento

da sociedade.
2 � A contrapartida da amortização será determinada segundo

o último balanço aprovado, salvo nos casos em que a lei preveja
imperativamente outro valor.

6.º

Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas
aos sócios prestações suplementares de capital, até ao montante
global igual ao décuplo do capital social que a sociedade tiver à
data da deliberação.

Conferida, está conforme o original.

24 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 1000116861

SOCIEDADE DE CONFECÇÕES REBELDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 654/
811009; identificação de pessoa colectiva n.º 501206388; inscri-
ção n.º 5, inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 13, 14 e 15/020123.

Certifico que pelas apresentações supra referidas e em relação à
sociedade em epígrafe foram efectuados os registos de:

a) Reforço do capital para 50 521 464$, sendo o aumento de
29 521 464$ realizado quanto a 24 855 051$ por incorporação de
prestações suplementares e quanto a 8 666 412$50 por incorpora-
ção de reservas livres, subscrito pelos sócios na proporção e em
reforço das suas quotas:

Redenominação do capital social e consequente alteração parcial
do contrato quanto ao artigo 3.º, cuja redacção actualizada é a se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e conforme
escrituração social é de 252 000,00 euros, e corresponde à soma de
sete quotas iguais de 36 000,00 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios Acácio de Oliveira Coelho, Maria Alice Marques de
Albergaria Coelho, Acácio Manuel Albergaria Coelho, Alice Ma-
ria Albergaria Coelho, Paulo Ilídio Albergaria Coelho, António
Pedro Albergaria Coelho e Ana Sofia Albergaria Coelho.

b) Nomeação de gerente Ana Sofia Albergaria Coelho, solteira,
maior.

Data: 29 de Setembro de 2001.
c) Mudança de sede para a Rua da Gândara, Zona Industrial Sul,

freguesia de Cortegaça, concelho de Ovar.

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

Conferida, está conforme o original.

24 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 1000116866
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INTERSAN � COMÉRCIO DE VIATURAS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2399/
020516; identificação de pessoa colectiva n.º 504218050; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/020516.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à
sociedade em epígrafe foi efectuado o registo de mudança de sede
para o lugar de Olho Marinho, Arada, Ovar.

Conferida, está conforme o original.

24 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 1000116874

ACÁCIO COELHO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 685/
820622; identificação de pessoa colectiva n.º 501779701;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 5, inscrição
n.º 6 e inscrição n.º 7; números e data das apresentações: 10 a 13/
020124.

Certifico que pelas apresentações supra referidas e em relação à
sociedade em epígrafe foram efectuados os registos de:

a) Reforço do capital para 7 016 870$, sendo o aumento de
16 870$ realizado por incorporação de reservas livres, subscrito
pelos sócios na proporção e em reforço das suas quotas:

Redenominação do capital social e consequente alteração parcial
do contrato quanto ao artigo 3.º, cuja redacção actualizada é a se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e conforme
escrituração social é de 35 000,00 euros, e corresponde à soma de
sete quotas iguais de 5000,00 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios Acácio de Oliveira Coelho, Maria Alice Marques de
Albergaria Coelho, Acácio Manuel Albergaria Coelho, Alice Ma-
ria Albergaria Coelho, Paulo Ilídio Albergaria Coelho, António
Pedro Albergaria Coelho e Ana Sofia Albergaria Coelho;

b) Nomeação de gerente António Pedro Albergaria Coelho, sol-
teiro, maior.

Data da deliberação: 11 de Dezembro de 2001;
c) Nomeação de gerente Ana Sofia Albergaria Coelho, solteira,

maior.
Data: 10 de Setembro de 2001.
d) Mudança de sede para a Rua da Gândara, Zona Industrial Sul,

Cortegaça, Ovar.

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

Conferida, está conforme o original.

24 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 1000116882

DAVID MAGINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2385/
020129; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/020129.

Certifico que pela apresentação supra referida foi constituída entre
David Rodrigues Pereira Magina e mulher, Maria Helena Pereira
Chibante, casados na comunhão de adquiridos e Bruno Filipe Pe-
reira Magina, solteiro, maior a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma David Magina, L.da, e tem a sua sede
na Rua do Patarrão, 119, freguesia de Válega, concelho de Ovar.

§ único. A gerência poderá livremente deslocar a sua sede den-
tro do mesmo concelho ou concelho limítrofe, podendo também
estabelecer e encerrar filiais e outras dependências.

2.º

1 � O objecto social consiste na construção civil, comércio de
vestuário e revistas.

2 � A sociedade pode adquirir participações em sociedades com
objecto diferente ou participar em sociedades reguladas por leis
especiais e agrupamentos complementares de empresas.

3.º

O capital social é de 5000,00 euros, integralmente realizado, em
dinheiro, dividido em três quotas, duas de valor nominal de 2250,
00 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios David
Rodrigues Pereira Magina e Maria Helena Pereira Chibante e ou-
tra de valor nominal de 500,00 euros pertencente ao sócio Bruno
Filipe Pereira Magina.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante de 20 000,00 euros.

4.º

A cessão de quotas a quem não for sócio depende do consenti-
mento da sociedade que gozará, ainda, do direito de preferência na
aquisição, em primeiro lugar, dele gozando os sócios não cedentes
em segundo lugar.

5.º

1 � A gerência da sociedade, será remunerada, ou não, confor-
me deliberação da assembleia geral.

2 � Ficam designados gerentes os sócios David Rodrigues Pe-
reira Magina e Maria Helena Pereira Chibante.

3 � Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a inter-
venção de um gerente.

Conferida, está conforme o original.

24 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 1000116885

PORESPUMA � INDÚSTRIA DE COLCHÕES DE ESPUMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1345/
940405; identificação de pessoa colectiva n.º 503174890; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 8/020129.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à
sociedade em epígrafe foi efectuado o registo de reforço do capi-
tal para 1 002 410$, sendo o aumento de 602 410$, realizado em
dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção e em reforço das suas
quotas; redenominação do capital social e consequente alteração par-
cial do contrato quanto ao artigo 3.º, cuja actualizada é a seguinte:

3.º

O capital social é de 5000,00 euros e dele pertence uma quota
de 3750,00 euros ao sócio Paulino de Oliveira Ramalho e outra de
1250,00 euros à sócia Maria Zélia da Silva Oliveira Ramalho.

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

Conferida, está conforme o original.

26 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 1000116888

MAGSILVA � EMPREITEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2387/
020130; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/020130.

Certifico que entre Jorge Manuel da Silva Magina e mulher Maria
Cecília Ferreira Almeida Magina, casados em comunhão de adqui-
ridos foi constituída a sociedade comercial por quotas em epígrafe,
cujo contrato se rege pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma MAGSILVA � Empreiteiros, L.da, e
tem a sua sede na Rua do Salgueiral de Cima, 2190, São João Ovar.

2.º

O objecto da sociedade consiste nas actividades de obras públi-
cas particulares, construção e reparação de edifícios, instalações
eléctricas, urbanizações e terraplanagens.
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3.º

O capital social é de 10 000,00 euros, encontra-se totalmente
realizado em numerário e corresponde à soma de duas quotas: uma,
de 8000,00 euros e outra de 2000,00 euros, tituladas uma em nome
de cada um dos sócios, respectivamente, Jorge Manuel Silva
Magina, e mulher, Maria Cecília Ferreira Almeida Magina.

4.º

Mediante deliberação da assembleia geral, aprovada pelos votos
representativos da totalidade do capital social, podem ser exigidas
aos sócios prestações suplementares de capital, até ao montante
global igual ao décuplo do capital social que a sociedade tiver à data
da deliberação, a prestar pelos sócios na proporção das quotas.

5.º

1 � A gerência da sociedade, será exercida por quem, sócio ou
não, for designado em assembleia geral, sem prejuízo do disposto
no n.º 2 deste artigo.

2 � Ficam, desde já, designados gerentes ambos os sócios.
3 � A sociedade vincula-se pela intervenção individual de um

gerente.
4 � A gerência será ou não remunerada pelo exercício do car-

go, conforme for deliberado em assembleia geral.

6.º

1 �Mediante deliberação da assembleia geral, pode ser amorti-
zada qualquer quota nos seguintes casos:

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

outra forma de apreensão forçada;
c) Por falecimento de qualquer sócio.
2 � A contrapartida da amortização será determinada segundo

o último balanço aprovado, salvo nos casos em que a lei preveja
imperativamente outro valor.

7.º

Em todos os casos de contitularidade de quotas nomeadamente
nos casos de falecimento de qualquer sócio em que haja pluralidade
de herdeiros, devem os contitulares nomear um de entre eles que a
todos represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver
indivisa.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina da
Silva Bastos. 1000117342

IRMÃOS RIOS & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1465/
950803; identificação de pessoa colectiva n.º 503480924; inscri-
ção n.º 19; número e data da apresentação: 11/020129.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o registo de dissolução com encerramento da liquidação.

Data da aprovação de contas: 29 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina da
Silva Bastos. 1000117340

VAGOS

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ROCHA,
OLIVEIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 268;
identificação de pessoa colectiva n.º 502332476; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 116/011228.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe que foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Inscrição n.º 7; apresentação n.º 116/011228 � Alteração do
pacto social.

Artigo alterado: 3.º

Capital: 7500,00 euros, após redenominação e renominalização,
sendo esta efectuada por incorporação de reservas existentes, no
montante de 18,04, subscrita pelos sócios na proporção das suas
quotas, às quais acresce.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado, é de 7500,00 euros cor-
respondente à soma de duas quotas de 2500,00 euros cada, perten-
centes uma ao sócio Silvino de Oliveira e duas de 1250,00 euros
pertencentes uma ao sócio Adérito de Jesus Ferreira e outra ao sócio
Evangelista Costa Ferreira.

Depositado na pasta respectiva o texto do contrato, na sua redac-
ção actualizada.

Conferi e está conforme.

21 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117369

FABIAND � MÁQUINAS E FERRAMENTAS
PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 639;
identificação de pessoa colectiva n.º 504305328; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 163/011228.

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

Inscrição n.º 3; apresentação n.º 163/011228 � Alteração do
pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Capital: 24 940,00 euros, após redenominação e renominalização,

sendo esta efectuada por incorporação de reservas existentes, en-
contrando-se já integralmente realizado.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 24 940,00 euros
correspondente à soma de duas quotas de 12 470,00 euros cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Vítor Manuel Pinto Mais
e Gina Maria da Rocha Cipriano Maia.

Depositado na pasta respectiva o texto do contrato, na sua redac-
ção actualizada.

Conferi e está conforme.

29 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117368

OLIVEIRAS & PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 316;
identificação de pessoa colectiva n.º 502649801; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 40/011228.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Redenominação de quotas e alteração do pacto social.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 54 000,00 €, após redenominação e renominalização,

sendo esta, no montante de 1626,21 euros, efectuada por incorpo-
ração de reservas existentes, subscrita pelos sócios na proporção das
suas quotas às quais acresce.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
54 000,00 euros correspondente à soma de três quotas iguais de
18 000,00 euros, pertencente a cada um dos sócios Carlos Alberto
de Jesus Oliveira, David de Jesus Oliveira e Manuel Pedro da Sil-
va Maltez.

Depositado na pasta respectiva o texto do contrato, na sua redac-
ção actualizada.

4 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117367
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ALÍRIO MALTEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 332;
identificação de pessoa colectiva n.º 502717793; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 21/011228.

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

Aumento de capital social, redenominação de quotas e alteração
do pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Montante do reforço: 502 410$, subscrito em numerário por am-

bos os sócios em partes iguais, para reforço das suas quotas.
Capital: 5000,00 euros, após redenominação
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000,00 euros acha-se dividido em duas
quotas iguais de 2500,00 euros cada uma, pertencendo uma a cada
um dos sócios e encontra-se integralmente realizado.

Depositado na pasta respectiva o texto do contrato, na sua redac-
ção actualizada.

Conferi e está conforme.

4 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117366

VAGOCONTAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 525;
identificação de pessoa colectiva n.º 503783463; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 73/011228.

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

Aumento de capital social, redenominação de quotas e alteração
do pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$.
Montante do reforço: 602 410$, subscrito em numerário por am-

bos os sócios, em partes iguais, para reforço das suas quotas.
Capital: 5000,00 €, após redenominação.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros correspondente à soma de duas quotas de
2500,00 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios João Adérito
dos Santos e Maria Manuela da Rocha Simões.

Depositado na respectiva pasta o teor do contrato, na sua redac-
ção actualizada.

14 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000117365

ARQUIJOVEM � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 501;
identificação de pessoa colectiva n.º 503655759; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 75/011228.

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

Aumento de capital: redenominação de quotas e alteração do
pacto social.

Artigo alterado 3.º
Montante do reforço: 602 410$, subscrito em numerário por am-

bos os sócios, na proporção e para reforço das suas quotas.
Capital: 5000,00 €, após o reforço e redenominação.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000,00 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde a soma das quotas dos sócios, sendo uma

com o valor nominal de 3000,00 euros, pertencente ao sócio Ma-
nuel Ferreira dos Santos e outra com valor nominal de
2000,00 euros pertencente à sócia Ana Paula Rodrigues da Silva.

Depositado na respectiva pasta o teor do contrato, na sua redac-
ção actualizada.

14 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117364

MARGARIDO, VENTURA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 430;
identificação de pessoa colectiva n.º 503209279; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 22/011227.

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

Inscrição n.º 4; apresentação n.º 22/011227 � Aumento de capital
social, redenominação de quotas e alteração do pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$.
Montante do reforço: 602 410$, subscrito em numerário por todos

os sócios, na proporção das suas quotas, para reforço das mesmas.
Capital: 5000,00 euros após redenominação.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros correspondente à soma de três quotas, uma delas no
valor de 2250,00 euros pertencente ao sócio João Maria Margarido,
outra no valor de 2250,00 euros pertencente à sócia Rosa dos An-
jos Ventura e outra no valor de 500,00 euros, pertence ao sócio José
Henrique Ventura Margarido.

Depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato, na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

4 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117713

TECNOVAGOS � CAIXILHARIA, ALUMÍNIOS,
FABRICO E MONTAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 452;
identificação de pessoa colectiva n.º 503343382; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 27/011227.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe, da qual são sócios
Manuel dos Santos Mourão e Carlos Alberto Vieira dos Santos
Ferreira que foi registado o seguinte:

Aumento de capital social, redenominação de quotas e conse-
quente alteração da denominação do capital social para euros, al-
teração do pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$.
Montante do reforço: 602 410$, subscrito em numerário, por

ambos os sócios, em partes iguais, para reforço das suas quotas.
Capital: 5000,00 € após redenominação.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000,00 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma das quotas dos sócios que são de
2500,00 euros cada.

Depositado na respectiva pasta o teor do contrato, na sua redac-
ção actualizada.

4 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000117712

HABIVAGOS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 434;
identificação de pessoa colectiva n.º 503242179; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 19/011227.
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Certifico em relação à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Inscrição n.º 2; apresentação n.º 19/011227 � Aumento de capital
social, redenominação de quotas e alteração do pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$.
Montante do reforço: 602 410$, subscrito em numerário por to-

dos os sócios em partes iguais, para reforço das suas quotas.
Capital: 5000,00 euros, após redenominação.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros correspondente à soma de duas quotas de
2500,00 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios
Ernesto Martins Lopes e José Augusto Ferreira Martins.

Depositado na respectiva pasta o teor do contrato, na sua redac-
ção actualizada.

Conferi e está conforme.

4 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117711

FERNANDO CAMPANUDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 583;
identificação de pessoa colectiva n.º 504058738; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 17/011227.

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

Inscrição n.º 2; apresentação n.º 17/011227 � Aumento de capital
social, redenominação de quotas e alteração do pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$.
Montante do reforço: 602 410$, subscrito em numerário, por

ambos os sócios em partes iguais, para reforço das suas quotas.
Capital: 5000,00 euros, após redenominação.
Sócios: Fernando de Oliveira Campanudo e Maria Manuela de

Pinho de Almeida Campanudo.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, correspondendo à soma de duas quotas de
2500,00 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Fernando de Oliveira Campanudo e Maria Manuela de Pinho de
Almeida Campanudo.

Depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato, na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

4 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117710

TÁXIS BEM HAJA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 537;
identificação de pessoa colectiva n.º 503836303; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 13; números e data das
apresentações: 3 e 5/020211.

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

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 (of.); apresentação n.º 3/
020211 � Cessação de funções de Francisco Manuel Almeida da
Silva, por renúncia, em 11 de Maio de 2001 e pela apresentação
n.º 5/020211 a alteração do pacto social quanto aos artigos 1.º, 3.º
e o corpo do artigo 4.º do referido pacto que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Táxi Bem Haja, L.da e tem sua sede
à Estrada da Senhora, 231, na vila, freguesia e concelho de Vagos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 24 939,90 euros, está integralmente realiza-
do, e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nominal
de 12 469,95 euros cada uma, uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence a Fausto Sarabando Martins,
já gerente e a Joaquim Pereira Miranda, agora nomeado gerente.

§ 1.º (Mantém-se.)
§ 2.º (Mantém-se.)

Depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato, na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

11 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, A Conservadora,
Isabel Maria Sereno Gomes Quaresma. 1000117733

CARRAMÃO � CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 621;
identificação de pessoa colectiva n.º 504284045; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 4/050302.

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

Aumento de capital, alteração do pacto social.
Artigo alterado 3.º
Montante do reforço: 50 000,00 euros, subscrito pelos sócios Ar-

mando dos Santos Carramão e João Luís de Pinho Santos, em par-
tes iguais e em dinheiro, para reforço das suas respectivas quotas.

Capital actual: 100 000,00 euros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 100 000,00 euros e corresponde à soma das quotas dos
sócios que são de 50 000,00 euros, cada uma, pertencentes uma a
cada um deles.

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

Conferi e está conforme.

1 de Abril de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117741

ELABORACONTAS � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 721;
identificação de pessoa colectiva n.º 504835319; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020308.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 (of.); apresentação n.º 2/
020308 � Cessação de funções de Mesília de Jesus da Rocha
Capoa, em 25 de Outubro de 2001, por renúncia.

Conferi e está conforme.

8 de Março de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117743

FERREIRA & SERENO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 777;
identificação de pessoa colectiva n.º 505321980; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 3/080302.

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

Aumento de capital, alteração do pacto social.
Artigo alterado: 3.º
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Montante do reforço: 30 048,08 euros, em numerário, subscrito
por ambos os sócios, em partes iguais, para reforço das suas res-
pectivas quotas.

Capital actual: 50 000,00 euros.

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado, é de
50 000,00 euros e encontra-se dividido em duas quotas iguais do va-
lor nominal de 25 000,00 euros cada, pertencentes, uma, a cada um dos
sócios, Jorge Alexandre Ferreira Sereno e João Evangelista Ferreira.

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

Conferi e está conforme.

1 de Abril de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117745

VAGOGEST � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 295;
identificação de pessoa colectiva n.º 502800204; inscrição n.º 13;
número e data da apresentação: 1/120302.

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

Aumento de capital social, alteração do pacto social.
Artigo alterado: 3.º
Montante do reforço: 250 000$, em numerário subscrito da se-

guinte forma: a sócia Mery Dulcínia Sereno Martins com 40 000$,
para reforço da quota que possui na sociedade; o novo sócio Pedro
Miguel Madail Matos, solteiro, subscreve uma quota de 210 000$.

Capital actual: 700 000$.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na caixa social é de 700 000$ e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais, de 245 000$, uma de cada uma das sócias Sandra Marina
Rangel Santos Costa e Mery Dulcínia Sereno Martins, e outra de
210 000$ do sócio Pedro Miguel Madail Matos.

Foi depositado na pasta da respectiva sociedade o texto comple-
to do contrato, na sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

1 de Abril de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117763

GILBERTO & AFONSO
PINTURAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 855;
identificação de pessoa colectiva n.º P506013316; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/120302.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre
Fernando Gilberto Matias Bernardes, casado, residente na Rua
Nova, 2, lugar de Lameiro da Serra, freguesia de Santo António de
Vagos, concelho de Vagos e António Afonso Cipriano Carramão,
casado, residente na Rua de D. António dos Santos, 57-A, lugar de
Quintã, freguesia de Santo António de Vagos, concelho de Vagos
que se rege pelas seguintes cláusulas constantes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Gilberto & Afonso � Pinturas
de Construção Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede à Rua de D. António dos San-
tos, 57-A, no lugar de Quintã, freguesia de Santo António de Va-
gos, concelho de Vagos.

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

2.º

O objecto da sociedade consiste em serviço de pinturas de cons-
trução civil.

3.º

O capital social, é de 5000,00 euros, está integralmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, cada uma no
valor nominal de 2500,00 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios Fernando Gilberto Matias Bernardes e António Afonso
Cipriano Carramão.

4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

5.º

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

6.º

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

7.º

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

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

Está conforme o original.

1 de Abril de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000117764

MNS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 463;
identificação de pessoa colectiva n.º 503411892; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 2 á inscrição n.º 1 e ins-
crição n.º 5; números e data das apresentações: 1, 2 e 3/180302.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que foram
efectuados os seguintes actos de registo:

(of.) Averbamento n.º 1; apresentação n.º 1/180302 � Cessação
de funções de gerência de José Alberto de Oliveira Micaelo, em
1 de Fevereiro de 2002, por renúncia.

(of.) Averbamento n.º 2; apresentação n.º 2/180302 � Cessação
de funções de gerência de Nelson dos Santos Costa, em 1 de Fe-
vereiro de 2002, por renúncia.

Inscrição n.º 5; apresentação n.º 3/180302 � Alteração do pacto
social quanto aos artigos 1.º e 4.º, cujo teor actual é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MNS � Sociedade de
Construções, L.da e tem a sua sede na Rua de Carvalho e Maia,
Edifício Limarsan, bloco A, 4.º direito, vila, freguesia e concelho
de Vagos.

2 � Para a criação de sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação social no território nacional ou no
estrangeiro é dispensada a deliberação dos sócios, cabendo à ge-
rência tomar essa deliberação, bem como deslocar a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para obrigar a sociedade é necessário a assinatura de um
gerente.
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3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Silvério Ferreira
Louro.

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

Conferi e está conforme.

1 de Abril de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000117765

RUI JOSÉ GOMES PINHEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 857;
identificação de pessoa colectiva n.º P506056783; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/210302.

Certifico que foi constituída por Rui José Gomes Pinheiro, ca-
sado residente na Rua do Lar de São José, 11, freguesia e conce-
lho de Ílhavo, a sociedade em epígrafe que se rege pelas seguintes
cláusulas:

1.º

A sociedade adopta a firma de Rui José Gomes Pinheiro,
Unipessoal, L.da com sede na Rua do Padre Vicente Maria da Ro-
cha, 187, na vila, freguesia e concelho de Vagos.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de têxteis, bordados,
vestuário, marroquinaria, artigos de viagem, artigos de iluminação
e outros artigos para o lar, ferramentas, artigos de papelaria, brin-
quedos e outros artigos de uso pessoal e doméstico.

3.º

O capital social totalmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000,00 euros, composto por uma quota única, pertencente ao
sócio.

4.º

A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme decisão do sócio, fica a cargo do sócio, desde já
nomeado gerente, bastando a sua assinatura para obrigar a socie-
dade validamente em todos os seus actos e contratos.

5.º

O sócio único poderá celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade para prossecução do objecto social da mesma.

Está conforme o original.

1 de Abril de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.).
1000117768

FLORINDO & FILHOS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 552;
identificação de pessoa colectiva n.º 503892882; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/250302.

Certifico que o capital social foi elevado para 100 000,00 euros,
após um reforço de 75 060,10 euros, em numerário, subscrito por
todos os sócios na proporção das suas respectivas quotas a que
acrescem.

Em consequência do referido aumento foi alterado o artigo 3.º do
pacto social, cujo teor actualmente é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 100 000,00 euros, está integralmente reali-
zado em dinheiro e acha-se dividido em quatro quotas, uma com o
valor nominal de 70 000,00 euros pertencente ao sócio Florindo
Simões de Almeida e três quotas iguais, cada uma com o valor
nominal de 10 000,00 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Juan Miguel Simões de Oliveira, Florindo Manuel Simões de
Oliveira e Ana Maria Simões de Oliveira.

Foi depositado, na pasta respectiva o texto completo do contra-
to, na sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

1 de Abril de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000117769

MÁRIO DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 541;
identificação de pessoa colectiva n.º 503860395; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 138/011228.

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

Aumento de capital, redenominação de quotas e alteração do
pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$.
Montante do reforço: 602 410$, subscrito pelos sócios, em dinhei-

ro e em partes iguais para reforço das suas respectivas quotas.
Capital: 5000,00 €, após a redenominação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000,00 euros, e corresponde à soma das quotas dos sócios, que
são de 2500,00 euros cada uma, pertencentes uma a cada um deles.

Sócios: Mário Alberto Pereira de Oliveira e Graça Maria Teixeira
Domingues Caetano.

Depositado na respectiva pasta o teor do contrato na sua redac-
ção actualizada.

4 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000117777

POLONORTE � IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 414;
identificação de pessoa colectiva n.º 503109800; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 139/011228.

Certifico em relação em epígrafe, que foi registado o seguinte:
Aumento do capital social, redenominação e renominalização de

quotas, alteração do pacto social.
Artigo alterado: 3.º
Montante do reforço: 402 410$, em numerário subscrito pelos

sócios da seguinte forma: o sócio Manuel Augusto de Jesus dos
Santos, 134 137$, o sócio João Evangelista dos Santos, 134 137$
e o sócio Joaquim Alves dos Reis Morgado, 134 136$, para refor-
ço das suas respectivas quotas.

Capital: 5010,00 euros, após a redenominação e a renomina-
lização, no montante de 10,00 euros efectuada por incorporação de
reservas.

Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5010,00 euros
correspondente à soma de três quotas, de 1670,00 euros cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel Augusto de Jesus
dos Santos, João Evangelista de Jesus dos Santos e Joaquim Alves
dos Reis Morgado.

Depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

14 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117780

ENTAG � INDÚSTRIA DE COMPONENTES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 609;
identificação de pessoa colectiva n.º 504185373; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 7/011228.

Certifico em relação em epígrafe, que foi registado o seguinte:
Alteração do pacto social.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 25 000,00 euros, após redenominação e � Renomina-

lização, esta efectuada por incorporação de reservas existentes no
montante de 60,11 euros, subscrito pelos sócios na proporção das
suas respectivas quotas, as quais acresce.
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Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000,00 euros correspondente à soma de duas quotas, uma de
11 250,00 euros pertencente ao sócio Manuel de Almeida e a ou-
tra de 13 750,00 euros pertencente ao sócio Jorge Manuel Saraiva
Almeida.

Depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

4 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117783

AUTO-REPARADORA DE CALVÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 199;
identificação de pessoa colectiva n.º 501936785; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 26/011227.

Certifico em relação em epígrafe, que foi registado o seguinte:
Alteração de capital social, redenominação de quotas e alteração

do pacto social.
Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$.
Montante do reforço: 602 410$, subscrito em numerário, por

ambos os sócios, em partes iguais, para reforço das suas quotas.
Capital: 5000,00 euros, após a redenominação.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros correspondente à soma de duas quotas de 2500,00 euros
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Messias de Jesus
Neto e Maria Rosa Silva Ferreira.

Depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

4 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117709

ELEXA � SOCIEDADE DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS,
CANALIZAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 637;
identificação de pessoa colectiva n.º 504305352; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 20/011227.

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

Inscrição n.º 3; apresentação n.º 20/011227 � Aumento de capi-
tal, redenominação de quotas e alteração do pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$.
Montante do reforço: 602 410$, subscrito em numerário, por

ambos os sócios, em partes iguais, para reforço das suas quotas.
Capital: 5000,00 euros, após a redenominação.
Sócios e quotas: José Alberto Poço de Jesus Claro, 2500,00 euros

e Dina da Graça Pires Claro, 2500,00 euros.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000,00 euros dividido em duas quotas de 2500,00 euros
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

4 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117708

SABOR LATINO � PADARIA, PASTELARIA, CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 263;
identificação de pessoa colectiva n.º 502315547; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 18/011227.

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

Aumento de capital social, redenominação de quotas e alteração
do pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$.
Montante do reforço: 552 410$, subscrito em numerário, por

ambos os sócios, em partes iguais, para reforço das suas quotas.
Capital: 5000,00 euros, após a redenominação.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, e correspondente à soma de duas quotas de
2500,00 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios
João Valente da Rocha e outra a Maria José da Cruz Custódio da
Rocha.

Depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

4 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117705

PRIMBOGÁS � DISTRIBUIÇÃO DE GÁS DOMÉSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 590;
identificação de pessoa colectiva n.º 504080954; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 23/011227.

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

Aumento de capital social, redenominação de quotas e alteração
do pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$.
Montante do reforço: 2410$, subscrito em numerário por ambos

os sócios, em partes iguais, para reforço das suas quotas.
Capital: 5000,00 euros, após a redenominação.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, e correspondendo à soma de duas quotas de
2500,00 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios
António dos Santos Bodas e Maria Isabel de Jesus Silvestre.

Depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

4 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117703

PADARIA E PASTELARIA FLOR DA TOCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 447;
identificação de pessoa colectiva n.º 503343412; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 15/011227.

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

Inscrição n.º 3; apresentação n.º 15/011227 � Aumento de capital
social, redenominação de quotas e alteração do pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$.
Montante do reforço: 202 410$, subscrito em numerário por am-

bos os sócios em partes iguais, para reforço das suas quotas.
Capital: 5000,00 euros, após a redenominação.
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Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, e formado por duas quotas iguais, de valor nominal
de 2500,00 euros cada, e pertencentes a cada um dos sócios, David
Martins Seroto e João de Jesus Seroto.

Depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

4 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000117701

RESTAURANTE A CHAMINÉ ALGARVIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 630;
identificação de pessoa colectiva n.º 503623725; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 4/011220.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Aumento de capital, redenominação, alteração do pacto social.
Artigo alterado: 3.º
Montante do reforço: 2410$ subscrito em numerário, por ambos

os sócios, em partes iguais, para reforço das suas quotas.
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$.
Capital: 5000,00 euros, após a redenominação.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada
uma do valor nominal de 2500,00, pertencentes uma a cada um dos
sócios João de Almeida Dias e Alexandre Miguel Ribeiro Dias.

Depositado na pasta respectiva o teor do contrato na sua redac-
ção actualizada.

Conferi e está conforme.

7 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000117699

BOGAFIL � LIMPEZAS INDUSTRIAIS, REPRESENTAÇÕES
& SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 607;
identificação de pessoa colectiva n.º 504167715; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 5/011220.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Aumento de capital, redenominação e alteração do pacto social.
Artigo alterado: 3.º
Montante do capital, após o reforço: 1 002 410$.
Montante do reforço: 602 410$, subscrito por ambos os sócios, em

partes iguais e em dinheiro, para reforço das respectivas quotas.
Capital: 5000,00 euros.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, correspondendo à soma de duas quotas de
2500,00 euros cada uma pertencentes a cada um dos sócios, Ma-
nuel José Ferreira Bogalho e Jorge Manuel Costa Ferreira Bogalho.

Depositado na pasta respectiva o teor do contrato na sua redac-
ção actualizada.

Conferi e está conforme.

7 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000117696

LAVANDARIA E ALFAIATARIA ESTRELA DA VAGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 408;
identificação de pessoa colectiva n.º 503097373; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 8/011220.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Aumento de capital social, redenominação de quotas e alteração

do pacto social.
Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$
Montante do reforço: 602 410$, subscrito em numerário por am-

bos os sócios em partes iguais, para reforço das quotas.
Capital: 5000,00 euros.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, correspondendo à soma de duas quotas de
2500,00 euros cada pertencentes uma a cada um dos sócios, António
de Almeida Marta e Maria Rosa Alves de Abreu Marta.

Depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

7 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000117693

COSTA & RANGEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 361;
identificação de pessoa colectiva n.º 502832398; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 10/011220.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Aumento de capital social, redenominação de quotas e alteração

do pacto social.
Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$.
Montante do reforço: 502 410$, subscrito em numerário por am-

bos os sócios em partes iguais, para reforço das quotas.
Capital: 5000,00 euros, após a redenominação.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, correspondendo à soma de duas quotas de
2500,00 euros cada pertencentes cada uma a cada um dos sócios,
Manuel Alírio Costa e Carlos Manuel de Almeida Rangel.

Depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

7 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000117690

CONSTRUÇÕES DA VAGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 364;
identificação de pessoa colectiva n.º 502839686; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 6/011220.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Aumento de capital social, redenominação de quotas e alteração

do pacto social.
Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$
Montante do reforço: 552 410$, subscrito em numerário pelos

sócios em partes iguais, para reforço das suas quotas.
Capital: 5001,00 euros, após redenominação e renominalização

sendo esta efectuada por incorporação de reservas existentes.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5001,00 euros, correspondendo à soma de três quotas de 1667,00 euros
cada uma pertencentes uma a cada um dos sócios, Mário Ferreira de
Pinho, João de Rolo Doce e Fernando Ferreira de Pinho.

Depositado na pasta respectiva o teor do contrato na sua redac-
ção actualizada.

7 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000117688
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ESMERALDINA & LURDES, CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 509;
identificação de pessoa colectiva n.º 503704229; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 9/011220.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Aumento de capital social, redenominação de quotas e alteração

do pacto social.
Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$
Montante do reforço: 2410$, subscrito em numerário por ambos

os sócios em partes iguais, para reforço das suas quotas.
Capital: 5000,00 euros, após a redenominação e integralmente

realizado.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, correspondendo à soma de duas quotas de
2500,00 euros cada pertencentes cada uma a cada um dos sócios,
Esmeraldina de Jesus Sarabando Neto e João Esteves Neto.

Depositado na pasta respectiva o teor do contrato na sua redac-
ção actualizada.

7 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000117686

PUBLIZERO � SERIGRAFIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 887;
identificação de pessoa colectiva n.º P506063755; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/020515.

Certifico, que foi constituída a sociedade por Márcio Jorge Moura
da Silva, residente na Rua Direita, 18, na freguesia de Sosa, con-
celho de Vagos, que se rege pelas seguintes cláusulas:

1.º

A sociedade adopta a firma PUBLIZERO � Serigrafia,
Unipessoal, L.da com sede na Rua Direita, 18, no lugar do Boco,
freguesia de Sosa, concelho de Vagos.

2.º

A sociedade tem como objecto a serigrafia, estamparia e brindes
publicitários.

3.º

O capital social, realizado em dinheiro, é de 5000,00 euros, cons-
tituído por uma quota única, pertencente ao sócio.

4.º

A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada ou
não, consoante decisão do sócio, pertence ao sócio, desde já no-
meado gerente, obrigando-se a sociedade com a sua assinatura.

5.º

O sócio único poderá celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade para prossecução do objecto social da mesma.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.).
1000117683

CONCEIÇÃO & FERREIRA � OCULISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 547;
identificação de pessoa colectiva n.º 503872300; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 8/020514.

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

Inscrição n.º 3; apresentação n.º 8/020514 � Alteração do pacto social.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 50 000,00 euros, após um reforço de 6 024 100$, subs-

crito e realizado em dinheiro pelos sócios, na proporção das res-

pectivas quotas e subsequente redenominação do capital social em
euros.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado, é de
50 000,00 euros, e encontra-se dividido em duas quotas iguais, do
valor nominal de 25 000,00 euros, cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios José Augusto Ferreira Martins e Graça da Concei-
ção Rocha Rei.

Depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

14 de Maio de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117682

ERNESTO TENDEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 885;
identificação de pessoa colectiva n.º P506002039; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 5/020514.

Certifico que foi constituída a sociedade por Ernesto dos Santos
Tendeiro, residente na Rua Principal, 335, lugar e freguesia da
Gafanha da Boa-Hora e concelho de Vagos que se rege pelas se-
guintes cláusulas constantes:

1.º

A sociedade adopta a firma Ernesto Tendeiro, Unipessoal, L.da e
tem a sua sede à Rua Principal, 335, no lugar e freguesia da
Gafanha da Boa-Hora, concelho de Vagos.

2.º

O objecto da sociedade consiste na construção de edifícios.

3.º

O capital da sociedade integralmente subscrito e realizado em
dinheiro é de 5000,00 euros e é representado por uma única quota
do sócio Ernesto dos Santos Tendeiro.

4.º

1 � O sócio poderá fazer suprimento à sociedade, que vencerão
ou não juros, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares até
ao décuplo do capital social.

5.º

A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de respon-
sabilidade limitada em sociedades com objecto diverso do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupamen-
tos complementares de empresas.

6.º

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

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Ernesto dos Santos

Tendeiro.

7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar negócios jurídicos com a so-
ciedade que sirvam à prossecução do objecto social, os quais de-
vem obedecer à forma legalmente prescrita e em todos os casos,
devem observar a forma escrita.

8.º

Por deliberação do sócio poderão ser derrogadas as normas le-
gais dispositivas.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000117681
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RUI MIGUEL MARTINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 883;
identificação de pessoa colectiva n.º P505674769; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/020507.

Certifico que foi constituída a sociedade por Rui Miguel de Je-
sus Martins, residente na Rua de São Pedro, 13, lugar de
Cabecinhas, freguesia de Calvão e concelho de Vagos, que se rege
pelas seguintes cláusulas constantes:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Rui Miguel Martins, Unipessoal, L.da

2.º

Sede

1 � A sede da sociedade fica instalada na Rua de São Pedro,
13, do lugar de Cabecinhas, freguesia de Calvão do concelho de
Vagos.

2 � Poderá a gerência da sociedade transferir a sede social para
qualquer outro local, dentro do concelho ou para concelho limítrofe,
bem como abrir sucursais ou agências em todo o território nacional.

3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto o comércio de equipamentos para
escritório e prestação de serviços no apoio à gestão empresarial.

4.º

Capital

O capital social integralmente já realizado em dinheiro é de
5000,00 euros.

5.º

Contrato de sócio com a sociedade

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

6.º

Gerência

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

7.º

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

11 de Julho de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000117678

DROGARIA NEVES & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 880;
identificação de pessoa colectiva n.º P506108562; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 5/020503.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Nel-
son das Neves de Jesus e Dinora Tomé de Oliveira de Jesus, casa-
dos entre si, residente na Estrada Nacional n.º 109, lugar de Santo
André e concelho de Vagos, que se rege pelas seguintes cláusulas
constantes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Drogaria Neves & Oliveira, L.da

tem a sua sede à Estrada Nacional n.º 109, no lugar de Santo André,
freguesia de Santo André de Vagos, concelho de Vagos.

2 � Para a criação de sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação no território nacional ou no estran-

geiro é dispensada a deliberação dos sócios, cabendo à gerência
tomar essa deliberação, bem como deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de elec-
trodomésticos, aparelhos de rádio, televisão e vídeo. Serviços pres-
tados em instalações eléctricas e comércio a retalho de material para
instalações eléctricas.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas, com o valor
nominal de 2500,00 euros cada uma, pertencentes uma a cada um
dos sócios Nelson das Neves de Jesus e Maria Dinora Tomé de
Oliveira de Jesus.

4.º

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

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

5.º

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

6.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida. Porém
quando efectuada a favor de estranhos depende do consentimento
da sociedade a quem cabe o direito de preferência na sua aquisi-
ção, em primeiro lugar e em segundo aos sócios não cedentes.

7.º

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

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

8.º

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

9.º

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

Está conforme o original.

11 de Julho de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000117675

HABIMARTINS � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 879;
identificação de pessoa colectiva n.º P505050696; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 4/020502.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Ezequiel
de Jesus Martins, residente na Rua dos Ferros, 12, lugar da Choca
do Mar, freguesia de Calvão e concelho de Vagos, que se rege pelas
seguintes cláusulas constantes:

1.º

A sociedade adopta a firma HABIMARTINS � Construções,
Unipessoal, L.da e tem a sua sede à Rua dos Ferros, 12, no lugar da
Choca do Mar, freguesia de Calvão, concelho de Vagos.

§ único. Para a criação de sucursais, agências, delegações ou
outras formas locais de representação social em qualquer parte do
território nacional ou no estrangeiro é dispensada a deliberação do
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sócio, cabendo à gerência tomar essa deliberação, bem como des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção e reparação de edifí-
cios, compra e venda de bens imobiliários e revenda dos adquiri-
dos para esse fim.

3.º

O capital da sociedade integralmente subscrito e realizado em
dinheiro é de 5000,00 euros e é representado por uma única quota
do sócio Ezequiel de Jesus Martins.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo
do sócio ou de não sócios, conforme for deliberado em assembleia
geral, ficando desde já nomeado gerente o único sócio.

§ único. Para obrigar a sociedade basta a assinatura de um ge-
rente.

5.º

1 � O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, que vence-
rão ou não juros, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares até
ao décuplo do capital social.

6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei.

7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar negócios jurídicos com a so-
ciedade que sirvam à prossecução do objecto social, os quais de-
vem obedecer à forma legalmente prescrita e em todos os casos,
devem observar a forma escrita.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000117673

LABORATÓRIOS COSMÉTICOS ERIKSON, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 745;
identificação de pessoa colectiva n.º 504905716; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números
e data das apresentações: 1, 2 e 3/020412.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Inscrição n.º 2; apresentação n.º 1/020412 � Designação de mem-
bros do conselho fiscal em 26 de Março de 2001, para o quadriénio
2001 a 2004.

Presidente: A Gonçalves Monteiro e Associados, sociedade de
revisores oficiais de contas representada por Fernando da Silva
Rente, residente na Rua de João de Deus, 6, 6.º Porto, revisor ofi-
cial de contas; vogal efectivo: Elizabete Matias dos Santos, residente
em Cabecinhas, Calvão, Vagos; vogal efectivo: António Manuel de
Oliveira Soares, residente na Rua do Caseiro, 87, 1.º prédio, 2.º
direito, Vilar, Aveiro; vogal suplente: António Soares, residente na
Rua de João de Deus, 6, 6.º, Porto, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 26 de Março de 2001.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; apresentação n.º 2/020412 �
Cessação de funções do administrador único Manuel António
Ferreira Bicho, por renúncia em 2 de Abril de 2001.

Inscrição n.º 3; apresentação n.º 3/020412 � Designação em 3 de
Abril de 2001 de Nilton de Jesus Ferreira, residente em Bustos,
Oliveira do Bairro, como administrador único até ao termo do
quadriénio em curso (1999-2002).

Conferi e está conforme.

12 de Abril de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117669

WELL � CAIXILHARIA EM PVC, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 600;
identificação de pessoa colectiva n.º 504144111; inscrição n.º 7,
inscrição n.º 8 e inscrição n.º 9; números e data das apresenta-
ções: 9, 10 e 11/020404.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe, que foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Inscrição n.º 7; apresentação n.º 9/020404 � Aumento de capital.
Capital: 10 000,00 euros, após um reforço de 24,04 euros, em nu-

merário, subscrito por ambos os sócios, para reforço das suas quo-
tas, da seguinte forma: o sócio Álvaro Manuel dos Santos Simões
com 18,03 euros; o sócio Eusébio dos Santos Simões com 6,01 euros.

Sócios e quotas: Álvaro Manuel dos Santos Simões, 7500,00 euros;
e Eusébio dos Santos Simões, 2500,00 euros.

Inscrição n.º 8; apresentação n.º 10/020404 � Transmissão a fa-
vor de Eusébio dos Santos Simões de uma quota de 2500,00 euros,
resultante da divisão da quota de 7500,00 euros, do sócio Álvaro
Manuel dos Santos Simões, que cedeu aquela, e reservou para si
uma de 5000,00 euros.

Inscrição n.º 9; apresentação n.º 11/020404 � Unificação de
quotas.

Alteração do pacto social.
Unificação das duas quotas de 2500,00 euros, cada uma , do sócio

Eusébio dos Santos Simões, que passam a constituir uma única
quota de 5000,00 euros.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital integralmente realizado em dinheiro, é do montante de
10 000,00 euros, dividido por duas quotas iguais de valor nominal
de 5000,00 euros cada uma, uma de cada sócio.

Depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato, na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

4 de Abril de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117667

FERREIRA & JULIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 698;
identificação de pessoa colectiva n.º 504716247; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 10/020417.

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

Dissolução e encerramento da liquidação da data de aprovação
das contas, 21 de Março de 2002.

7 de Maio de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000117663

VIEIRAS, DOMINGUES & PASCOAL � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 392;
identificação de pessoa colectiva n.º 503000930; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 96/011228.

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

Inscrição n.º 3; apresentação n.º 96/011228 � Aumento de capital
social, redenominação de quotas e alteração do pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$
Montante do reforço: 602 410$, subscrito em numerário e em partes

iguais, por todos os sócios, para reforço das respectivas quotas.
Capital: 5000,00 euros, após a redenominação.
Sócios e quotas: Manuel Domingues, João dos Santos Vieira,

Bernardino Pascoal e Berardo Simões Vieira.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, e acha-se dividido em quatro quotas iguais de
1250,00 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.
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Depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

14 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117363

URBIVAGOS � URBANIZAÇÃO E IMOBILIÁRIA DE VAGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 249;
identificação de pessoa colectiva n.º 502216085; inscrição n.º 14;
número e data da apresentação: 119/011228.

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

Inscrição n.º 14; apresentação n.º 119/011228 � Alteração do
pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Capital: 600 000,00 euros, após redenominação e renomi-

nalização.
O aumento de capital, no montante de 1442,53 euros, resultante

da renominalização, efectuado por incorporação de reservas, foi
subscrito pelos sócios, na proporção das suas respectivas quotas, às
quais acresce.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 600 000,00 euros dividido em quatro quo-
tas, uma de 330 000,00 euros, pertencente ao sócio João Carlos
Jorge e três de 90 000,00 euros cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios Carlos Duarte da Costa Jorge, Fernando Manuel
Martinho Ribeiro e João Carlos Martinho Ribeiro.

Depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

14 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117362

MIRANDA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 608;
identificação de pessoa colectiva n.º 504167707; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 95/011228.

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

Inscrição n.º 2; apresentação n.º 95/011228 � Aumento de capital
social, redenominação de quotas e alteração do pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$
Montante do reforço: 602 410$, subscrito por ambos os sócios, em

partes iguais e em dinheiro, para reforço das sua respectivas quotas.
Capital: 5000,00 euros, após a redenominação.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, representado pelas seguintes quotas: uma quota com o
valor nominal de 2500,00 euros pertencente ao sócio Rogério Manuel
de Jesus Oliveira; uma quota do valor nominal de 2500,00 euros per-
tencente ao sócio Pedro Miguel Miranda Francisco.

Depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

14 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117361

MARTINS & FILHOS � COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 585;
identificação de pessoa colectiva n.º 504058711; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 93/011228.

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

Inscrição n.º 3; apresentação n.º 93/011228 � Aumento de capital
social, redenominação e alteração do pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$.
Montante do reforço: 2410$, em numerário, subscrito por todos

os sócios, para reforço das suas respectivas quotas e da seguinte
forma: o sócio Manuel Joaquim dos Santos Martins com 1204$; os
sócios Paula Cristina dos Santos Martins e Sérgio Miguel dos San-
tos Martins, cada um com a quantia de 603$

Capital: 5000,00 euros, após a redenominação.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, corresponde à soma de três quotas, uma de
2500,00 euros, outra de 1250,00 euros e outra de 1250,00 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel Joaquim dos San-
tos Martins, Paula Cristina dos Santos Martins e Sérgio Miguel dos
Santos Martins.

Depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

14 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117360

AGROPECUÁRIA AREIAS DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 597;
identificação de pessoa colectiva n.º 504121979; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 184/011228.

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

Inscrição n.º 2; apresentação n.º 184/011228 � Aumento de ca-
pital social, redenominação de quotas e alteração do pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$
Montante do reforço: 602 410$, subscrito pelos sócios, em nume-

rário e em partes iguais, para reforço das respectivas quotas.
Capital: 5000,00 euros, após a redenominação.
Sócios e quotas: Paula Maria da Rocha Custódio e Sérgio Miguel

da Rocha Custódio.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado, é de
5000,00 euros, dividido em duas quotas iguais de valor nominal de
2500,00 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

4 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sere-
no Gomes Quaresma. 1000117359

SILCA ESTUQUE � ESTUCADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 307;
identificação de pessoa colectiva n.º 502561777; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 137/011228.

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

Aumento de capital social, redenominação de quotas e alteração
do pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$
Montante do reforço: 602 410$, em numerário subscrito pelos

sócios em partes iguais, para reforço das respectivas quotas.
Capital: 5000,00 €, após a redenominação.
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Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já deposi-
tado na delegação de Vagos na Caixa Geral de Depósitos, é de
5000,00 euros, e encontra-se dividido em duas quotas iguais de
2500,00 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios
António Nunes da Silva e Maria Rosa Silva Gonçalves Silva.

Depositado na pasta respectiva o teor do contrato na sua redac-
ção actualizada.

Conferi e está conforme.

4 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sere-
no Gomes Quaresma. 1000117358

DUARTE REIS � PRODUTOS PARA AGRICULTURA
E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 444;
identificação de pessoa colectiva n.º 503319082; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 135/011228.

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

Inscrição n.º 4; apresentação n.º 135/011228 � Aumento de ca-
pital social, redenominação de quotas e alteração do pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$
Montante do reforço: 2410$, subscrito pelos sócios, em partes

iguais e em dinheiro, para reforço das respectivas quotas.
Capital: 5000,00 euros, após a redenominação.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, corresponde à soma de duas quotas de 2500,00 euros
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, Manuel Duarte
Simões dos Reis e Cacilda Simões Moitalta dos Reis.

Depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato, na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

21 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117357

AUTO SALGUEIRO � AMÂNDIO ANTÓNIO NUNES
DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 309;
identificação de pessoa colectiva n.º 502591943; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 79/011228.

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

Inscrição n.º 2; apresentação n.º 79/011228 � Aumento de capital
social, redenominação de quotas e alteração do pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$.
Montante do reforço: 602 410$, subscrito em numerário por am-

bos os sócios e em partes iguais, para reforço das suas quotas.
Capital: 5000,00 euros, após a redenominação.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000,00 euros, e é formado por duas quotas, uma de valor nomi-
nal de 2500,00 euros pertencente a Amândio António Nunes da
Silva, outra de valor nominal de 2500,00 euros pertencente a Isa-
bel Cristina Ferreira Vieira.

Depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato, na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

7 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000117356

JULIÕES � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 325;
identificação de pessoa colectiva n.º 502691760; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 21/011227.

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

Inscrição n.º 4; apresentação n.º 21/011227 � Aumento de capi-
tal, redenominação de quotas e alteração do pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$.
Montante do reforço: 2410$, subscrito em numerário por ambos

os sócios, em partes iguais, para reforço das suas quotas.
Capital: 5000,00 euros, após a redenominação.
Sócios e quotas: Fernando Julião, 2500,00 euros e João Batista

Julião, 2500,00 euros.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, correspondente à soma de duas quotas de 2500,00 euros
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, Fernando e João.

Depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

4 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117776

LITORAL FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 264;
identificação de pessoa colectiva n.º 502316527; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 16/011227.

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

Inscrição n.º 8; apresentação n.º 16/011227 � Aumento de capital
social, redenominação de quotas e alteração do pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$.
Montante do reforço: 2410$, subscrito por todos os sócios, na

proporção das suas quotas, em numerário, para reforço das mesmas
Capital: 5000,00 euros, após a redenominação.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, e é formado por quatro quotas, duas da Maria Ce-
leste de Oliveira Frade, uma de valor nominal de 2000,00 euros e
outra de 1000,00 euros e duas iguais de valor nominal de
1000,00 euros cada, pertencentes às sócias Olga Maria Oliveira
Frade e Cláudia Cristina Oliveira Frade.

Depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato, na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

4 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117778

AGÊNCIA FUNERÁRIA PANDEIRADA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 869;
identificação de pessoa colectiva n.º P506074048; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 7/020417.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe pertencente
ao único sócio João Carlos Simões Pandeirada, casado, residente na
Rua do Padre Joaquim da Rocha, 591, no lugar de Lombomeão, fre-
guesia e concelho de Vagos, que se rege pelas seguintes cláusulas
constantes:

1.º

A sociedade adopta a firma Agência Funerária Pandeirada,
Unipessoal, L.da e tem a sua sede à Rua do Padre Joaquim da Ro-
cha, 591, no lugar de Lombomeão, freguesia e concelho de Vagos.
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2.º

O objecto da sociedade consiste em agência funerária. Prestação
de serviços relativos à organização e realização de funerais, trans-
porte de cadáveres para exéquias fúnebres, inumação, cremação ou
expatriamento e trasladação de restos mortais já inumados.

3.º

O capital da sociedade integralmente subscrito e realizado em
dinheiro é de 5000,00 euros e é representado por uma única quota
do sócio João Carlos Simões Pandeirada.

4.º

1 � O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, que vence-
rão ou não juros, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares até
ao décuplo do capital social.

5.º

A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de respon-
sabilidade limitada em sociedades com objecto diverso do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupamen-
tos complementares de empresas.

6.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme deliberado em assembleia geral, pertence exclusiva-
mente ao sócio João Carlos Simões Pandeirada, que desde já fica
nomeado gerente, bastando a sua assinatura para que a sociedade
fique validamente obrigada.

7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar negócios jurídicos com a so-
ciedade que sirvam à prossecução do objecto social, os quais de-
vem obedecer à forma legalmente prescrita e em todos os casos,
devem observar a forma escrita.

8.º

Por deliberação do sócio poderão ser derrogadas as normas le-
gais dispositivas.

Está conforme o original.

17 de Abril de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000117781

URBICORREDOURA � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 868;
identificação de pessoa colectiva n.º P506028127; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 6/020417.

Certifico, que foi constituída a sociedade em epígrafe pertencente
ao único sócio João Paulo de Jesus Rocha, casado, residente na Rua
da Corredoura, 81, na freguesia e concelho de Vagos, que se rege
pelas seguintes cláusulas constantes:

1.º

A sociedade adopta a firma URBICORREDOURA � Constru-
ções, Unipessoal, L.da e tem a sua sede à citada Rua da Corredoura,
81, nesta vila, freguesia e concelho de Vagos.

2.º

O objecto da sociedade consiste na construção e reparação de
edifícios. Compra e venda de bens imobiliários e revenda dos ad-
quiridos para esse fim.

3.º

O capital da sociedade integralmente subscrito e realizado em
dinheiro é de 5000,00 euros e é representado por uma única quota
do sócio João Paulo de Jesus Rocha.

4.º

1 � O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, que vence-
rão ou não juros, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares até
ao décuplo do capital social.

5.º

A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de respon-
sabilidade limitada em sociedades com objecto diverso do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupamen-
tos complementares de empresas

6.º

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

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio João Paulo de Jesus

Rocha.
7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar negócios jurídicos com a so-
ciedade que sirvam à prossecução do objecto social, os quais de-
vem obedecer à forma legalmente prescrita e em todos os casos,
devem observar a forma escrita.

8.º

Por deliberação do sócio poderão ser derrogadas as normas le-
gais dispositivas.

Está conforme o original.

17 de Abril de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000117784

VAGOHABITA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 867;
identificação de pessoa colectiva n.º P506074307; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 5/020417.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre
António Augusto da Rocha e Arminda da Silva, casados entre si,
residentes na Rua do Dr. Sá Carneiro, 7, no lugar de Lameiro da
Serra, freguesia de Santo António de Vagos, concelho de Vagos;
Luís Miguel da Silva Rocha, casado, residente na Rua do Padre
Vicente Maria da Rocha, freguesia e concelho de Lagos que se rege
pelas seguintes cláusulas constantes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma VAGOHABITA � Constru-
ções, L.da tem a sua sede à Rua do Dr. Sá Carneiro, 7, no lugar de
Lameiro da Serra, freguesia de Santo António de Vagos, concelho
de Vagos.

2 � Para a criação de sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação no território nacional ou no estran-
geiro é dispensada a deliberação dos sócios, cabendo à gerência
tomar essa deliberação, bem como deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto da sociedade consiste na construção e reparação de
edifícios, compra e venda de bens imobiliários e revenda dos ad-
quiridos para esse fim. Exploração agrícola. Comércio de materiais
de construção.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
10 000,00 euros e corresponde à soma de três quotas, uma com o
valor nominal de 3400,00 euros pertencente ao sócio António
Augusto da Rocha, e duas com o valor nominal de 3300,00 euros
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Arminda da Silva
e Luís Miguel da Silva Rocha..

4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remune-
rada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
ce aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já
nomeados gerentes todos os sócios.

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

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

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

6.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida. Porém
quando efectuada a favor de estranhos depende do consentimento
da sociedade a quem cabe o direito de preferência na sua aquisi-
ção, em primeiro lugar e em segundo aos sócios não cedentes.

7.º

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

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

8.º

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

9.º

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

Está conforme o original.

17 de Abril de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000117787

JOÃO FREIRE SIMÕES � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 866;
identificação de pessoa colectiva n.º P506028542; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 10/020415.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe pertencen-
te ao único sócio João Freire Simões, casado, residente na Rua
Direita, 142, na vila de Sosa, concelho de Vagos que se rege pelas
seguintes cláusulas:

1.º

A sociedade adopta a firma João Freire Simões � Sociedade
Unipessoal, L.da e tem a sua sede à Rua Direita, 142, na vila e fre-
guesia aludida de Sosa.

2.º

O objecto da Sociedade consiste na fabricação de manilhas em
cimento. Abertura de poços.

3.º

O capital da Sociedade integralmente subscrito e realizado em
dinheiro é de 5000,00 euros e é representado por uma única quota
do sócio João Freire Simões.

4.º

1 � O sócio poderá fazer suprimentos à Sociedade que vence-
rão ou não juros, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares até
ao décuplo do capital social.

5.º

A Sociedade poderá adquirir participações, como sócia de res-
ponsabilidade limitada em sociedade com objecto diverso do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agru-
pamentos complementares de empresas

6.º

A gerência da Sociedade, dispensada ou não de caução e remu-
nerada ou não, conforme deliberado em assembleia geral, pertence
exclusivamente ao sócio João Freire Simões que desde já fica no-

meado gerente, bastando a sua assinatura para que a sociedade fi-
que validamente obrigada.

7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar negócios jurídicos com a So-
ciedade que sirvam à prossecução do objecto social, os quais devem
obedecer à forma legalmente prescrita e em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

8.º

Por deliberação do sócio poderão ser derrogadas as normas le-
gais dispositivas.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000117788

SOPAL � SOCIEDADE DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 746;
identificação de pessoa colectiva n.º 500273495; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 14; números e data das
apresentações: 8 e 9/020326.

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

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 10; apresentação n.º 8/
020326 � Cessação de funções dos gerentes José Manuel Cardo-
so da Mota e Adelino Duarte da Mota, por renúncia em 10 de Se-
tembro de 2001.

Inscrição n.º 14; apresentação n.º 9/020326 � Designação de
gerentes.

Data da deliberação: 28 de Setembro de 2001.
Gerentes nomeados: Paul Burton, casado, residente no lugar de

Ventuzelo, Sampriz, Ponte da Barca; David Alec Orr, casado, re-
sidente na Alameda de Eça de Queirós, 130, 2.º direito, Porto; e
Paulo Fernando Pinto da Silva Oliveira, solteiro, residente na Rua
do Moinho de Vento, 130, 2.º direito, Madalena, Vila Nova de Gaia.

Conferi e está conforme.

1 de Abril de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000117790

KERATEC � INDÚSTRIAS CERÂMICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 692;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/210302.

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

Aumento de capital e alteração do pacto social.
Artigo alterado: 5.º
Montante do reforço: 1 000 000,00 euros, em numerário, subscrito

pelos accionistas actuais.
Capital actual: 4 000 000,00 euro.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
4 000 000,00 euros, dividido em 800 000 acções com o valor nomi-
nal de 5 euros cada uma.

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

Conferi e está conforme.

1 de Abril de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000117792

COLAÇO & ROLO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 859;
identificação de pessoa colectiva n.º P506050866; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/260302.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Ma-
nuel dos Santos Colaço, casado, residente na Rua do 14 de Julho,
lugar de Sanchequias, freguesia de Santo André de Vagos, conce-
lho de Vagos, e João Pedro da Cruz Rolo, casado, residente na Rua
do Mar, no referido lugar de Sanchequias que se rege pelas seguin-
tes cláusulas:

1.º

A sociedade adopta a firma Colaço & Rolo � Construções, L.da

tem a sua sede à Rua de 14 de Julho, 7, rés-do-chão, no lugar de
Sanchequias, freguesia de Santo André de Vagos, concelho de
Vagos, ficando desde já a gerência autorizada a deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e a
criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação, em qualquer parte do território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção e reparação de edifí-
cios. Compra e venda de bens imobiliários e revenda dos adquiri-
dos para esse fim.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no va-
lor nominal de 2500,00 euros pertencentes uma a cada um dos só-
cios Miguel e João Pedro.

4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remune-
rada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
ce a ambos os sócios os quais desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade nos seus actos e contratos é ne-
cessária a intervenção dos dois gerentes.

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

5.º

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

6.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida. Porém,
quando efectuada a favor de estranhos depende do consentimento
da sociedade a quem cabe o direito de preferência na sua aquisi-
ção, em primeiro lugar e em segundo aos sócios não cedentes.

7.º

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

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

Está conforme o original.

1 de Abril de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000117794

L & A, ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 272;
identificação de pessoa colectiva n.º 502372850; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 5/020326.

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

Aumento do pacto social.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000,00 euros, após um reforço de 502 410$, em nume-

rário, subscrito pelos sócios em partes iguais, para reforço das suas
respectivas quotas e subsequente redenominação do capital social
em euros.

Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, correspondente à soma de duas quotas de

2500,00 cada uma, pertencentes a cada um dos sócios Licínio
Custódio Ramos e Alcindo dos Santos Oliveira.

Depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

1 de Abril de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117795

L. R. J. EMPREITEIROS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 467;
identificação de pessoa colectiva n.º 503428507; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 4/260302.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi refor-
çado com 502 410$, em numerário, subscrito por todos os sócios
na proporção das suas respectivas quotas, para reforço das mesmas.

Concomitantemente foi redenominado para euros, passando a ser
de 5000,00 euros.

Consequentemente foi alterado o artigo 3.º do pacto social, cujo
teor actualmente é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma das quotas dos sócios, uma com o
valor nominal de 2500,00 euros, pertencente ao sócio Licínio Cus-
tódio Ramos, outra com o valor nominal de 1500,00 euros perten-
cente ao sócio Jorge Manuel da Silva Barreira e outra com o valor
nominal de 1000,00 euros, pertencente ao sócio Rui Manuel
Domingues dos Santos.

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

Conferi e está conforme.

1 de Abril de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.).
1000117797

CONSTRUÇÕES ROMAEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 321;
identificação de pessoa colectiva n.º 502676019; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 6/260302.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi refor-
çado com 2410$, sendo o valor do aumento subscrito pelos sócios
Ismael Modesto Ferreira Simões e Rosa de Jesus Santos Ferreira,
em partes iguais e em numerário.

Concomitantemente foi o capital social redenominado para euros,
passando o mesmo a ser de 5000,00 euros.

Consequentemente foi alterado o artigo 3.º do pacto social, cujo
teor actualmente é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e encontra-se dividido em duas quotas iguais de
2500,00 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios.

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

Conferi e está conforme.

1 de Abril de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.).
1000117799

PADARIA E PASTELARIA DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 297;
identificação de pessoa colectiva n.º 502501421; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 7/020326.
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Certifico em relação á sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Alteração do pacto social.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 8000,00 euros, após redenominação e renominalização.

O aumento de 19,24 euros, resultante da renominalização, foi efec-
tuado por incorporação de reservas legais, e subscrito pelos só-
cios, na proporção das suas quotas.

Teor do artigo alterado:
3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 8000,00 euros, e
corresponde à soma de duas quotas de 4000,00 euros cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios José Simões Lourenço e
João Evangelista de Oliveira Margarido.

Depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato, na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

4 de Abril de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117801

STAND 109 � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 604;
identificação de pessoa colectiva n.º 504168851; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 11/011228.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Aumento de capital, redenominação de quotas e alteração do

pacto social.
Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$.
Montante do reforço: 2410$, subscrito em numerário pelo sócio

único, para reforço da sua quota.
Capital: 5000,00 euros, após a redenominação.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros correspondente a quota de 5000,00 euros pertencen-
te á sócia Gracinda Cândida Mesquita Santiago Tricaud.

Depositado na respectiva pasta o teor do contrato na sua redac-
ção actualizada.

7 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000117448

TALHO PALÁCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 411;
identificação de pessoa colectiva n.º 503097810; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 101/011228.

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

Aumento de capital social, redenominação de quotas e alteração
do pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$.
Montante do reforço: 602 410$, subscrito pelos sócios em partes

iguais e em dinheiro, para reforço das suas respectivas quotas.
Capital: 5000,00 euros, após a redenominação.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros dividido em duas quotas
iguais de 2500,00 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos
sócios, Nuno Miguel Simões de Jesus e Júlia Maria Teixeira Simões
Paixão de Jesus, e encontra-se realizado em dinheiro.

Depositado na pasta respectiva, o texto completo do contrato na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

14 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.).
1000117447

CAFÉ E SNACK-BAR LUCIPAULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 546;
identificação de pessoa colectiva n.º 503872296; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 134/011228.

Certifico em relação á sociedade em epígrafe que foi efectuado
o seguinte acto do registo:

Inscrição n.º 5; apresentação n.º 134/011228 � Aumento de ca-
pital social, redenominação de quotas e alteração do pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$.
Montante do reforço: 602 410$, subscrito pelos sócios em partes

iguais e em dinheiro, para reforço das suas respectivas quotas.
Capital: 5000,00 euros, após a redenominação.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, correspondente à soma de duas quotas de
2500,00 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios
Paulo da Rocha Marques Costa e Marília Lucília da Rocha Costa.

Depositado na pasta respectiva, o texto completo do contrato na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

21 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117445

STOP MAR PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 402;
identificação de pessoa colectiva n.º 503063029; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 126/011228.

Certifico em relação á sociedade em epígrafe que foi efectuado
o seguinte acto do registo:

Inscrição n.º 11; apresentação n.º 126/011228 � Alteração do
pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Capital: 10 000,00 euros, após redenominação e renominalização.
O aumento de capital, no montante de 24,05 euros, resultante da

renominalização, efectuado por incorporação de reservas existentes,
foi subscrito pelos sócios, na proporção das suas respectivas quo-
tas às quais acresce.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 10 000,00 euros,
correspondente à soma de três quotas uma de 3330,00 euros per-
tencente ao sócio Franklim Matias Malta e outras de 3335,00 euros
pertencente ao sócio Vítor Manuel Marques Freire.

Depositado na pasta respectiva, o texto completo do contrato na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

21 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117444

VAGOMADEIRAS � SOCIEDADE DE COMÉRCIO
EM MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 343;
identificação de pessoa colectiva n.º 502764147; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 12/011228.

Certifico em relação á sociedade em epígrafe que foi registado
o seguinte:

Alteração do pacto social.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 75 000,00 euros, após redenominação e renominalização.
O valor do aumento, resultante da renominalização no montante

de 180,32 euros efectuado por incorporação de reservas existentes
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foi subscrito pelos sócios na proporção das respectivas quotas, as
quais acresce.

Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
75 000,00 euros, correspondente à soma de duas quotas de
37 500,00 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios
Eliano Nunes Freire e Sérgio Leite Nunes Freire.

Depositado na pasta respectiva, o texto completo do contrato na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

4 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117439

SOBRITES � HABITAÇÃO E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 201;
identificação de pessoa colectiva n.º 501949810; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 102/011228.

Certifico em relação á sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Aumento de capital social, redenominação de quotas e alteração
do pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$.
Montante do reforço: 2410$, subscrito em numerário, por ambos

os sócios, em partes iguais, para reforço das suas quotas.
Capital: 5000,00 euros, após redenominação.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500,00 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios
Angelino Matias Brites e Serafim Matias Brites.

Depositado na pasta respectiva, o texto completo do contrato na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

21 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117438

OCEMAR � CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 403;
identificação de pessoa colectiva n.º 503063053; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 120/011228.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto do registo:
Alteração do pacto social.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 90 000,00 €, após redenominação e renominalização.
O aumento de capital, no montante de 216,38 euros, resultante

da renominalização, efectuado por incorporação de reservas exis-
tentes, foi subscrito pelos sócios, na proporção das suas respecti-
vas quotas ás quais acresce.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 90 000,00 euros,
correspondente à soma de três quotas uma de 65 000,00 euros per-
tencente ao sócio Mário Júlio de Oliveira Rocha, outra de
20 000,00 euros, pertencente a sócia Fernanda Maria de Oliveira
Cruz e outras de 5000,00 euros pertencente a sócia Sara Cristina
Cruz Rocha.

Depositado na respectiva pasta, o teor do contrato na sua redac-
ção actualizada.

4 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sere-
no Gomes Quaresma. 1000117437

MAPOCAR � CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 474;
identificação de pessoa colectiva n.º 503448451; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 182/011228.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe, da qual são sócios
Óscar Manuel da Rocha Cardoso e Maria Elisabete de Oliveira da
Silva que foi registado o seguinte:

Aumento de capital social, redenominação do valor nominal das
quotas e alteração do pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$.
Montante do reforço: 202 410$, em numerário, subscrito por

ambos os sócios, em partes iguais, para reforço das suas respecti-
vas quotas.

Capital: 5000,00 €, após redenominação.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros e é formado por duas quotas de 2500,00 euros cada,
pertencente uma a cada um dos sócios.

Depositado na respectiva pasta, o teor do contrato na sua redac-
ção actualizada.

4 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sere-
no Gomes Quaresma. 1000117436

CIPRIANO & ROCHA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 404;
identificação de pessoa colectiva n.º 503063320; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 6/011228.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Aumento de capital, redenominação de quotas e alteração do

pacto social.
Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$.
Montante do reforço: 602 410$, subscrito por ambos os sócios em

partes iguais, para reforço das suas quotas.
Capital: 5000,00 €, após redenominação.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros correspondente à soma de duas quotas de
2500,00 euros cada uma, pertencente a cada um dos sócios Tiago
dos Santos Rocha e João Paulo Ferreira Cipriano.

Depositado na respectiva pasta, o teor do contrato na sua redac-
ção actualizada.

4 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000117435

VAGOLIDER � GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 399;
identificação de pessoa colectiva n.º 503051420; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 45/011228.

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

Aumento de capital social, redenominação de quotas e alteração
do pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$.
Montante do reforço: 602 410$, subscrito em numerário por am-

bos os sócios em partes iguais, para reforço das suas quotas.
Capital: 5000,00 euros, após redenominação.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, correspondente à soma de duas quotas de
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2500,00 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios
João Adérito dos Santos e Abel da Cruz Cunha da Silva.

Depositado na pasta respectiva, o texto completo do contrato na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

4 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000117434

QUINTAS E CAPELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 337;
identificação de pessoa colectiva n.º 502743069; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 183/011228.

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

Inscrição n.º 4; apresentação n.º 183/011228 � Aumento de ca-
pital, redenominação, alteração do pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$.
Montante do reforço: 2410$, em numerário, subscrito pelos só-

cios em partes iguais, para reforço das respectivas quotas.
Capital: 5000,00 euros, após redenominação.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros, dividido em duas quotas
iguais de 2500,00 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios Basílio Graça de Jesus Capela e Manuel Abílio Pereira Quin-
tas, e encontra-se integralmente realizado em dinheiro.

Depositado na pasta respectiva, o texto completo do contrato na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

4 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sere-
no Gomes Quaresma 1000117432

P. H. L. � PROJECTOS HABITACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 243;
identificação de pessoa colectiva n.º 502174765; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 53/011228.

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

Aumento de capital, redenominação das quotas e alteração do
pacto social.

Artigo alterado: 4.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$.
Montante do reforço: 602 410$, subscrito em numerário por am-

bos os sócios, na proporção das suas quotas, para reforço das mes-
mas.

Capital: 5000,00 euros, após redenominação.
Teor do artigo alterado:

4.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, e é formado por duas quotas uma do valor nominal
de 2250,00 euros, pertencente a Natalino Gonçalves Novo e outra de
2750,00 euros pertencente a Serafim Jorge da Conceição Marques.

Depositado na pasta respectiva, o texto completo do contrato na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

7 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma 1000117431

DAVIFRUTAS � COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 231;
identificação de pessoa colectiva n.º 502153733; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 100/011228.

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

Inscrição n.º 3; apresentação n.º 100/011228 � Aumento de ca-
pital, redenominação de quotas e alteração do pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$.
Montante do reforço: 502 410$, em numerário, subscrito por to-

dos os sócios em partes iguais para reforço das respectivas quotas.
Capital: 5000,00 euros, após redenominação.
Sócios e quotas: David Martins Borges, 2500,00 euros e Maria

Lúcia Freire Fragoso Borges, 2500,00 euros.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000,00 euros integralmente realizado em
dinheiro, já entrado na caixa social e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 2500,00 euros, pertencendo uma a cada um dos
sócios.

Depositado na pasta respectiva, o texto completo do contrato, na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

21 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma 1000117430

FOGASO � ESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 304;
identificação de pessoa colectiva n.º 502540591; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 115/011228.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe, da qual são sócios
Manuel Augusto da Costa Grangeia e Armindo Simões Frade que
foi efectuado o seguinte acto de registo:

Inscrição n.º 2; apresentação n.º 115/011228 � Aumento de ca-
pital, redenominação, alteração do pacto social.

Artigo alterado: 4.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$.
Montante do reforço: 602 410$, subscrito por ambos sócios em par-

tes iguais e em dinheiro, para reforço das suas respectivas quotas.
Capital: 5000,00 euros, após redenominação.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social, é de 5000,00 euros e encontra-se dividido em
duas quotas iguais de 2500,00 euros, uma de cada sócio.

Depositado na pasta respectiva, o texto completo do contrato na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

21 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000117429

MOITA DO COELHO � SOCIEDADE DE AGRICULTURA
DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 530;
identificação de pessoa colectiva n.º 503876178; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 67/011228.

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

Inscrição n.º 3; apresentação n.º 67/011228 � Aumento de capi-
tal, redenominação de quotas e alteração do pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$.
Montante do reforço: 602 410$, subscrito em numerário por am-

bos os sócios em partes iguais, para reforço das suas quotas.
Capital: 5000,00 euros, após redenominação.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros correspondente à soma de duas quotas de
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2500,00 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios
Maria Eneida Vieira Costa e Clara Maria Vieira da Costa Martins.

Depositado na pasta respectiva, o texto completo do contrato na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

7 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000117428

AREIAS & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 572;
identificação de pessoa colectiva n.º 503990418; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 98/011228.

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

Inscrição n.º 4; apresentação n.º 98/011228 � Aumento de capi-
tal, redenominação de quotas, alteração do pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$.
Montante do reforço: 2410$, subscrito pelos sócios em partes

iguais e em dinheiro, para reforço das respectivas quotas.
Capital: 5000,00 euros, após redenominação.
Sócios e quotas: Armando dos Santos Areias, 2500,00 euros e

Maria Celene de Oliveira Cruz, 2500,00 euros.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000,00 euros e corresponde à soma das quotas dos sócios
que são de 2500,00 euros cada uma, pertencentes uma a cada um
deles.

Depositado na pasta respectiva, o texto completo do contrato, na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

14 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma 1000117427

EQUIPNEUS � TÉCNICA E COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 147;
identificação de pessoa colectiva n.º 501324879; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 44/011228.

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

Inscrição n.º 8; apresentação n.º 44/011228 � Aumento de capi-
tal, redenominação de quotas, alteração do pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$.
Montante do reforço: 402 410$, efectuado por incorporação de

reservas existentes e subscrito pelos sócios na proporção das suas
respectivas quotas, às quais acresce.

Capital: 5000,00 euros, após a redenominação.
Sócios e quotas: António Manuel de Jesus Luzio, 2500,00 euros

e Mário José Cera Campos de Melo, 2500,00 euros.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000,00 euros e é
formado por duas quotas iguais de valor nominal de 2500,00 euros
cada, e pertence uma a cada um dos sócios António Manuel de
Jesus Luzio e Mário José Cera Campos de Melo.

Depositado na pasta respectiva, o texto completo do contrato na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

4 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117426

BRITES & JUNIOR � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 232;
identificação de pessoa colectiva n.º 502153741; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 99/011228.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe, da qual são sócios
Amândio Matias Brites e Manuel Matias Brites Júnior que foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Inscrição n.º 4; apresentação n.º 99/011228 � Aumento de capi-
tal, redenominação de quotas e alteração do pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Montante do capital após o reforço: 1 002 410$.
Montante do reforço: 2410$, subscrito por todos os sócios em

partes iguais e em dinheiro, para reforço das respectivas quotas.
Capital: 5000,00 euros, após redenominação.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000,00 euros dividido em duas quotas
iguais de 2500,00 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios,
encontrando-se integralmente realizado em dinheiro.

Depositado na pasta respectiva, o texto completo do contrato na
sua redacção actualizada.

Conferi e está conforme.

14 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 1000117425

BEJA
FERREIRA DO ALENTEJO

ALENJARDINS, L.DA

Sede: Rua da República, 22, Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Ma-
trícula n.º 242/20020503; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 3/20020308.

Certifico que entre Maria Antónia Pinto Sousa Marinho do Ro-
sário Matias, casado com José Luís do Rosário Matias, casados sob
o regime da comunhão de adquiridos, residentes na Rua César Luís,
7, Ferreira do Alentejo, e Francisco Luís Marinho do Rosário
Matias, solteiro, maior, Rua de César Luís, 7, Ferreira do Alentejo,
foi constituída a sociedade em epígrafe que se regerá pelos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALENJARDINS, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da República, 22, da
freguesia e concelho de Ferreira do Alentejo.

3 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para qualquer concelho do país, bem
como pode a sociedade instalar, manter ou extinguir sucursais e
outras formas de representação social, onde e quando o julgar con-
veniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedade, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e integrar agrupamentos de
empresas, constituir associações em participações e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto comércio, importação e exportação
de produtos agro-pecuários, adubos, pesticidas, sementes, máquinas
agrícolas, sistemas de rega, materiais de construção e construção e
manutenção de jardins, campos de golf e espaços verdes. Prestação
de serviços.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, e está dividido em duas quotas, uma do valor no-
minal de 2000,00 euros, da sócia Maria Antónia Pinto de Sousa
Marinho do Rosário Matias, e outra do valor nominal de
3000,00 euros, do sócio Francisco Luís Marinho do Rosário Matias.

ARTIGO 4.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante de 40 000,00 euros.
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2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia.

2 � A gerência não será remunerada se tal for deliberado pelos sócios.
3 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 6.º

Além da reserva legal a assembleia geral poderá criar as reser-
vas que entender convenientes ao desenvolvimento dos negócios
sociais.

ARTIGO 7.º

A cessão total ou parcial de quotas a não sócios depende sem-
pre do consentimento prévio da sociedade.

ARTIGO 8.º

A representação voluntária dos sócios, nas assembleias gerais,
pode ser confiada a quem estes entenderem.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular as ceder em infracção ao disposto no

artigo 7.º;
c) Se a quota for arrolada, penhorada, apreendida  ou vendida em

consequência de processo judicial ou administrativo;
d) Se o titular da quota for declarado falido, e, também caso se

trata de pessoa colectiva, quando for dissolvida;
e) Em caso de divórcio ou de separação de bens, se a quota não

for adjudicada ao seu titular;
f) Se o titular, durante dois anos consecutivos, não comparecer ou

não se fizer representar em nenhuma assembleia geral da sociedade.
2 � A contrapartida da amortização no caso previsto na alínea b)

do n.º 1, será igual ao valor nominal da quota amortizada.
3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, poste-

riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substitui-
ção, ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a
um ou a alguns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 10.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser afastados por deliberação dos sócios.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000117012

MOURA

GRÁFICA MOURENSE � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 142/
860704; identificação de pessoa colectiva n.º 501686983; data da
apresentação: 270602.

Certifico que, em relação á sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de
prestação de contas do exercício social de 2001.

23 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Perei-
ra Gomes Machado. 1000117262

PERFEITO DOS SANTOS � PRODUÇÃO E COMÉRCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 368;
número e data da apresentação: 9/020531.

Contrato de sociedade

No dia 6 de Maio de 2002, no 10.º Cartório Notarial de Lisboa,
perante mim, a respectiva notária, licenciada Catarina Celeste da
Costa Fazeres, compareceram como outorgantes:

1.º Francisco Perfeito do Santos, natural da freguesia de Safara,
concelho de Moura, casado com Helena da Conceição Marques

Ganhão Santos sob o regime da comunhão de adquiridos, como
declarou, residente no Largo do Eng.º Frederico Ulrich, 9, dita fre-
guesia de Safara, contribuinte fiscal n.º 109628489.

2.º Helena da Conceição Marques Ganhão Santos, natural da
referida freguesia de Safara, casada e residente com o primeiro
outorgante, contribuinte fiscal n.º 192422162.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respec-
tivos bilhetes n.os 8314774 e 9291819, emitidos em 15 de Abril de
1997 e 7 de Fevereiro de 2001, ambos pelos Serviços de Identifi-
cação Civil em Beja.

E disseram: que, pela presente escritura, celebram entre si, um
contrato de sociedade comercial por quotas, o qual se rege pelos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Perfeito dos Santos � Produção e
Comércio da Materiais de Construção, L.da, com sede no Largo do
Engenheiro Frederico Ulrich, 9, na localidade e freguesia de Safa-
ra, concelho de Moura.

§ único. A gerência da sociedade poderá mudar a sede dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de represen-
tação, no país ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste na produção e comércio de materiais de
construção, mobiliário e afins.

3.º

O capital social é de 5000,00 euros, integralmente realizado em
dinheiro já entrado na caixa social, está dividido em duas quotas
iguais do valor nominal de 2500,00 euros, cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios Francisco Perfeito dos Santos e Helena da
Conceição Marques Ganhão Santos.

4.º

A gerência da sociedade remunerada ou não conforme for deli-
berado em assembleia geral pertence a ambos os sócios, os quais
são desde já nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de
um gerente para vincular a sociedade em todo os seus actos e con-
tratos.

5.º

Apenas é livre a cessão de quotas entre os sócios.
§ único. Na cessão de quotas a terceiros, a sociedade em primeiro

lugar e os restantes sócios, em segundo, gozam do direito de pre-
ferência.

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.

Conferi e está conforme o original.

26 de Julho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000116654

CARPINTARIA BALANCHO, L.DA

Sede: Rua de Moura, 23,
freguesia de Santo Aleixo da Restauração, Moura

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 246/
960521; identificação de pessoa colectiva n.º 503654906; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 23/280302.

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

Inscrição n.º 2: apresentação n.º 23/280302.
Facto inscrito: alteração parcial do pacto social com aumento de

capital e redenominação para euros.
Artigos alterados: 3.º
Capital: aumentado com a quantia de 602 410$, integralmente

subscrita em dinheiro pelos sócios, em reforço e na proporção das
respectivas quotas, é redenominado em euros, passando a
corresponder ao montante total de 5000,00 euros.
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Sócios e quotas:
a) Francisco Vaz Balancho, com a quota de 2500,00 euros;
b) António José Patrício Vaz Balancho, com a quota de

1250,00 euros; e
c) Francisco Manuel Patrício Vaz Balancho, com a quota de

1250,00 euros.

Mais certifico que o texto completo e actualizado do contrato
ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Maria Pereira Gomes
Machado. 1000116652

JOSÉ FERNANDES CAVALHEIRO, L.DA

Sede: Largo da Latôa, 19, 21 e 21-A, Moura

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 267/
970306; identificação de pessoa colectiva n.º 503841412; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 22/280302.

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

Inscrição n.º 4: apresentação n.º 22/280302.
Facto inscrito: alteração parcial do pacto social com aumento de

capital e redenominação para euros.
Artigos alterados: 3.º, 4.º e 6.º
Capital: redenominado em euros, passa a corresponder ao mon-

tante total de 3990,38 euros, sendo aumentado com a quantia de
1009,62 euros, integralmente subscrita em dinheiro, na proporção
de 9,62 euros pelo sócio Manuel Luís de Almeida Fernandes Ca-
valheiro e de 1000,00 euros, por Virgínia Maria de Almeida Sena
Cavalheiro que passa a sócia, fica constituído pelo montante total
de 5000,00 euros.

Sócios e quotas:
a) Manuel Luís de Almeida Fernandes Cavalheiro, com a quota

de 4000,00 euros, resultante da unificação das duas quotas de
3990,38 e 9,62 euros;

b) Virgínia Maria de Almeida Sena Cavalheiro, com a quota de
1000,00 euros.

Gerência: Pertence a ambos os sócios.
Forma de obrigar a sociedade: a intervenção do gerente Manuel

Luís Almeida Fernandes Cavalheiro.

Mais certifico que o texto completo e actualizado do contrato
ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Maria Pereira Gomes
Machado. 1000116651

COMOIPREL � COOPERATIVA MOURENSE DE INTERESSE
PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, CRL

Sede: Edifício dos Paços do concelho de Moura,
freguesia de São João Batista, Moura

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 157/
880819; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 18/280302.

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

Inscrição n.º 2; apresentação n.º 18/280302.
Facto inscrito: alteração parcial dos estatutos.
Artigos alterados: 4.º; capítulo I.
Objecto: o estudo e orientação técnica de problemas de apicul-

tura, pecuária, piscicultura, cinegética, artesanato, turismo e ambi-
ente e realização de actividades ligadas a esses sectores económicos
e ainda à formação e ensino profissional de pessoas integradas na
realização daquelas actividades.

Mais certifico que o texto completo e actualizado do contrato
ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Maria Pereira Gomes
Machado. 1000116650

POVOLIVA � CAPTAÇÕES DE ÁGUA, L.DA

Sede: Rua Marechal Carmona, 26,
freguesia de Póvoa de São Miguel, Moura

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 270/
970520; identificação de pessoa colectiva n.º 503884251; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 17/280302.

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

Inscrição n.º 4; apresentação n.º 17/280302.
Facto inscrito: alteração parcial do pacto social com aumento de

capital e redenominação para euros.
Artigos alterados: 3.º
Capital: aumentado com a quantia de 602 410$, integralmente

subscrita em dinheiro pelos sócios na proporção e em reforço das
respectivas quotas, é redenominado em euros, passando a
corresponder ao montante total de 5000,00 euros.

Sócios e quotas:
a) José Emílio Lucas Bravo, Angel Lucas Bravo, Francisco Javier

Lucas Bravo e Maria Isabel Lucas Bravo, em comum com a quota
de 2500,00 euros;

b) José Emílio Lucas Bravo, com a quota de 625,00 euros;
c) Angel Lucas Bravo, com a quota de 625,00 euros;
d) Francisco Javier Lucas Bravo, com a quota de 625,00 euros; e
e) Maria Isabel Lucas Bravo, com a quota de 625,00 euros.

Mais certifico que o texto completo e actualizado do contrato
ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Maria Pereira Gomes
Machado. 1000116649

AGRO PECUÁRIA DO SEIXINHO E SERRA BRAVA, L.DA

Sede: Rua do Infante D. Henrique, 11, Póvoa de São Miguel,
Moura

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 160/
890404; identificação de pessoa colectiva n.º 502135530; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 14/280302.

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

Inscrição n.º 2; apresentação n.º 14/280302.
Facto inscrito: alteração parcial do pacto social com aumento de

capital e redenominação para euros.
Artigos alterados: 4.º
Capital: aumentado com a quantia de 2410$, integralmente subs-

crita pelos sócios em dinheiro, em reforço e na proporção das res-
pectivas quotas, é redenominado em euros, passando a corresponder
ao montante total de 5000,00 euros.

Sócios e quotas: Francisco Correia Lavado, Manuel dos Santos
Rico Aresta, Martinho Rico Lavado, José Ferreira de Almeida e José
Martinho Rico Lavado, cada um com uma quota de 1000,00 euros.

Mais certifico que o texto completo e actualizado do contrato
ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Maria Pereira Gomes
Machado. 1000116647

SOCIEDADE DE CAÇA DA SERRA DA ADIÇA, L.DA

Sede: Monte Branco da Serra, Sobral da Adiça, Moura

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 164/
891129; identificação de pessoa colectiva n.º 505252642; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 13/280302.

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

Inscrição n.º 2; apresentação n.º 13/280302.
Facto inscrito: alteração parcial do pacto social com aumento de

capital e redenominação para euros.
Artigo alterado: 5.º
Capital: aumentado com a quantia de 602 410$, integralmente

subscrita, em dinheiro pelos sócios na proporção e em reforço das
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respectivas quotas, é redenominado em euros, passando a
corresponder ao montante total de 5000,00 euros.

Sócios e quotas: Fernando Luís Barrera Navas da Fonseca, com
a quota de 1250,00 euros; e Avelino Marçal da Mata Antunes,
Alfredo Marçal da Mata Antunes, António Marçal da Mata Antunes,
Carlos Manuel Raposo Pedro, José Manuel de Vilhena Serrão San-
tos e António Luís Oliveira da Mata Antunes, cada um com uma
quota de 625,00 euros.

Mais certifico que o texto completo e actualizado do contrato
ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Maria Pereira Gomes
Machado. 1000116646

ALEXANDRA E FILHOS � FABRICO TRADICIONAL
DE ENCHIDOS, L.DA

Sede: Rua da Ponte, 3, Amareleja, Moura

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 264/
970214; identificação de pessoa colectiva n.º 503827088; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 10/280302.

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

Inscrição n.º 3; apresentação n.º 10/280302.
Facto inscrito: alteração parcial do pacto social com aumento de

capital e redenominação para euros.
Artigo alterado: 3.º
Capital: aumentado com a quantia de 602 410$, integralmente

subscrita pelos sócios em dinheiro, e na proporção e em reforço das
respectivas quotas, é redenominado em euros, passando a
corresponder ao montante total de 5000,00 euros.

Sócios e quotas: Alexandra Maria do Carmo Cascalhais, Manuel
do Carmo Santana, Joaquim Alexandre do Carmo Santana e António
José do Carmo Santana, cada um com a quota de 1250,00 euros.

Mais certifico que o texto completo e actualizado do contrato
ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Maria Pereira Gomes
Machado. 1000116645

SOCIEDADE AGRÍCOLA DEFESA DE SÃO BRÁS, S. A.
Sede: Herdade da Defesa de São Brás, Moura

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 36/
440110; identificação de pessoa colectiva n.º 500252785; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 8/280302.

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

Inscrição n.º 13; apresentação n.º 8/280302.
Facto inscrito: nomeação da direcção e do conselho fiscal.
Direcção:
a) Director delegado: José Maria Vicente da Silveira Machado;
b) vogal: Pedro Garcia Rugeroni Ahlers; e
c) vogal: Jorge Manuel dos Santos Alho.
Conselho fiscal:
a) Presidente: Aurélio Borges Horta e Silva;
b) vogal: António da Costa Teixeira; e
c) vogal: Cristina Maria Cosme do Nascimento Rato.
Prazo: triénio 2002/2004.
Data da deliberação: 20 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Maria Pereira Gomes
Machado. 1000116643

HERDADE DOS COTEIS � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 340/
010517; identificação de pessoa colectiva n.º 505483041; data da
apresentação: 270602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de
prestação de contas do exercício social de 2001.

23 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Perei-
ra Gomes Machado. 1000117260

AGRO-AMARELEJENSE � PRODUTOS PARA AGRICULTURA
E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 302/
140699; identificação de pessoa colectiva n.º 504396030; data da
apresentação: 280602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de
prestação de contas do exercício social de 2001.

23 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Perei-
ra Gomes Machado. 1000117257

BANDARRA CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 141/
860416; identificação de pessoa colectiva n.º 501656405; data da
apresentação: 280602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de
prestação de contas do exercício social de 2001.

23 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Perei-
ra Gomes Machado. 1000117254

MÓVEIS SALÚQUIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 203/
921109; identificação de pessoa colectiva n.º 502881429; data da
apresentação: 280602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de
prestação de contas do exercício social de 2001.

23 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Perei-
ra Gomes Machado. 1000117252

AUTO GERAL DE MOURA, DE JOAQUIM INÁCIO SERRA
E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 112/
790528; identificação de pessoa colectiva n.º 500850143; data da
apresentação: 020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de
prestação de contas do exercício social de 2001.

23 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Perei-
ra Gomes Machado. 1000117250

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA DAS CHOCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 193/
911115; identificação de pessoa colectiva n.º 502649950; data da
apresentação: 200602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de
prestação de contas do exercício social de 2001.

23 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria
Pereira Gomes Machado. 1000117247
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DROGARIA CANUDO � COMÉRCIO DE FERRAGENS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 314/
000313; identificação de pessoa colectiva n.º 504814346; data da
apresentação: 050702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de
prestação de contas do exercício social de 2001.

23 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Perei-
ra Gomes Machado. 1000117236

JOSÉ DE MATOS HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 77/
710106; identificação de pessoa colectiva n.º 500552924; data da
apresentação: 030702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de
prestação de contas do exercício social de 2001.

23 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Perei-
ra Gomes Machado. 1000117232

CLÍNICA DENTÁRIA VANESSA BRASILEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 335/
010316; identificação de pessoa colectiva n.º 505285452; data da
apresentação: 260602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de
prestação de contas do exercício social de 2001.

23 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Perei-
ra Gomes Machado. 1000117231

SERPA

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE SANTA JOANA, S. A.
Sede: Herdade das Coelheiras, em Vila Verde de Ficalho

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 118/
881102; identificação de pessoa colectiva n.º 502056819;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 14; número e data da apresen-
tação: 7/020809.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi por foto-
cópia de acta n.º 3 datada de 31 de Dezembro de 2001 alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º

Tendo o capital sido aumentado e redenominado em euros, ficou
o artigo com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000,00 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e divide-se em 10 000 acções com
o valor nominal de 5 euros cada.

12 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante em exercício,
Décia Maria Espadinha Reis Pinto. 1000010831

BRAGA
BRAGA

RESOFLEX � RACIONALIZAÇÃO DE ESPAÇOS, L.DA

Sede: Avenida de João XXI, 733, Braga,
São José de S. Lázaro, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3462/
911016; identificação de pessoa colectiva n.º 502638346; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 39/020325.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o registo
de nomeação de secretária efectiva: Júlia Maria Moreira da Silva
Santos; suplente: Patrícia Isabel Chamega dos Santos.

Data de deliberação: 31 de Dezembro de 2001.

Está conforme.

A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Lopes Dias. 1000115975

DE WITTE � DELCAR � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Carvalhos, Padim da Graça, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5769/
980204; identificação de pessoa colectiva n.º 504064150; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 20/020712.

Certifico que, relativamente á sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo de deliberação de redução de capital social que fica
com o seguinte teor:

Montante: € 60 000,00.
Data da deliberação: 20 de Março de 2002

Está conforme.

23 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000116573

FAFE

SAFARI � EMPRESA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 565/
891009; identificação de pessoa colectiva n.º 502224690.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativo a prestação de contas do ano de
2001.

19 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria da Conceição
Ferreira Cerqueira. 1000116573

DETIPIN � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1015/
960410; identificação de pessoa colectiva n.º 500391874.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativo a prestação de contas do ano de
2001.

31 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria da Conceição
Ferreira Cerqueira. 1000117694

CASTRO TEIXEIRA E PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1638/
010709; identificação de pessoa colectiva n.º 505524961.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativo a prestação de contas do ano de 2001.

31 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria da Conceição
Ferreira Cerqueira. 1000117692

TONY FREITAS � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1767/
010829; identificação de pessoa colectiva n.º 505548437.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativo a prestação de contas do ano de 2001.

31 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria da Conceição
Ferreira Cerqueira. 1000117691
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SIVALTEX � ACESSÓRIOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 635/
311090; identificação de pessoa colectiva n.º 502439629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativo a prestação de contas do ano de
2001.

31 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria da Conceição
Ferreira Cerqueira. 1000117689

SANDRA CASTRO � CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1820/
010926; identificação de pessoa colectiva n.º 505662272.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativo a prestação de contas do ano de
2001.

31 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria da Conceição
Ferreira Cerqueira. 1000117687

SÓNIA COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1821/
010926; identificação de pessoa colectiva n.º 505677997.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativo a prestação de contas do ano de 2001.

31 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria da Conceição
Ferreira Cerqueira. 1000117685

ADELINO RODRIGUES E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1872/
011031; identificação de pessoa colectiva n.º 505664984.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativo a prestação de contas do ano de 2001.

31 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria da Conceição
Ferreira Cerqueira. 1000117684

GUIMARÃES

FERNANDA JESUS � INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8403/20020218; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 58/20020218.

Constituição de sociedade unipessoal

No dia 14 de Dezembro de 2001, no 1.º Cartório Notarial de Gui-
marães, perante mim, José Edmundo Gomes Santiago, ajudante prin-
cipal do Cartório, em exercício pleno de funções notariais, em vir-
tude do lugar de notário de encontrar vago, compareceu a outorgante:

Fernanda de Jesus Ribeiro Pereira, contribuinte fiscal n.º 165036990,
residente no lugar das Casas Novas Coto 635, da freguesia de
Mascotelos, deste concelho e dela natural, casada sob o regime da
comunhão de adquiridos com Torcato José Jesus Oliveira.

Verifiquei a identidade da outorgante por exibição do seu bilhe-
te de identidade n.º 7820650 de 6 de Janeiro de 2000, dos Serviços
de Identificação de Lisboa.

E por ela foi dito: que constitui uma sociedade comercial
unipessoal por quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernanda Jesus � Indústria de
Vestuário, Unipessoal, L.da vai ter a sua sede no lugar de Casas

Novas Coto, 635, Santo Amaro, da freguesia de Mascotelos, do
concelho de Guimarães.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social para
qualquer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros e está concentrado numa única quota pertencente à
sócia Fernanda de Jesus Ribeiro Pereira.

ARTIGO 4.º

A sócia poderá efectuar prestações suplementares, até 10 vezes
o limite do valor da sua quota.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Porém, fica desde já nomeada gerente a única sócia
Fernanda de Jesus Ribeiro Pereira.

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

Por último, declarou ainda a outorgante, que não é sócia de mais
nenhuma sociedade unipessoal por quotas; e que a gerência fica
autorizada a levantar o capital social depositado na competente
instituição bancária, para fazer face às despesas de escritura, publi-
cação e registo, bem à aquisição do equipamento necessário à sua
instalação e para iniciar a actividade social.

Estão conforme os originais.

17 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 1000117094

CARDOFARIA � CARDAÇÃO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8401/20020215; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 26/20020215.

Constituição de sociedade

No dia 16 de Janeiro de 2002, no Cartório Notarial do Concelho
de Vizela, perante mim, licenciada Margarida Alice Cocco da Fon-
seca, adjunta destacada em substituição da respectiva notária licen-
ciada Olga Maria da Costa Oliveira Coelho Lima, em virtude de
esta ter faltado, compareceram como outorgantes:

1.º Manuel Fernandes Faria, número de identificação fiscal
156603748, bilhete de identidade n.º 6647011 de 1 de Fevereiro de
1999, Lisboa, natural da freguesia de Guardizela, concelho de Gui-
marães, onde reside na Rua do Soutinho, casado com Emília Mar-
garida da Silva Ferreira, em comunhão de adquiridos;

2.º José Manuel Fernandes Faria, número de identificação fiscal
159071941, bilhete de identidade n.º 6647020 de 3 de Abril de
2001, Lisboa, natural da freguesia de Guardizela, concelho de Gui-
marães, onde reside no lugar da Igreja, casado com Carolina de
Jesus Ferreira da Silva Faria, em comunhão de adquiridos;

3.º David Fernandes Faria número de identificação fiscal
165033398, bilhete de identidade n.º 7703648 de 14 de Novembro
de 2000, Lisboa, natural da freguesia de Guardizela, concelho de
Guimarães, onde reside na Rua do Soutinho, casado com Maria da
Glória Dias de Carvalho Faria, em comunhão de adquiridos;

4.º César Luís Marinho de Faria, número de identificação fiscal
184567793, bilhete de identidade n.º 9192951 de 3 de Janeiro de
2000, Lisboa, natural da freguesia de Guardizela, concelho de Gui-
marães, onde reside na Rua do Monte de Cima, casado com Paula
Susana Pereira Ferreira, em comunhão de adquiridos;

5.º Armando Marinho Faria, número de identificação fiscal
189678291, bilhete de identidade n.º 9904240 de 6 de Outubro de
1998, Lisboa, natural da freguesia de Guardizela, concelho de Gui-
marães, onde reside na Rua do Soutinho, casado com Rosa Patrí-
cia Peixoto de Freitas, em comunhão de adquiridos; e

6.º Óscar Amílcar Marinho de Faria, número de identificação
fiscal 206277717, bilhete de identidade n.º 10294726 de 28 de Se-
tembro de 1998, Lisboa, natural da freguesia de Guardizela, con-
celho de Guimarães, casado com Sónia Patrícia da Cunha Pereira
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Faria, em comunhão de adquiridos, residente na Rua de Enxudres,
165, 1.º direito, Lordelo, Guimarães.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhe-
tes de identidade, à excepção do 6.º outorgante que verifiquei por
fotocópia certificada.

Declararam os outorgantes que, entre si, constituem uma socie-
dade comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas constan-
tes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CARDOFARIA � Cardação de
Têxteis, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é na Zona Industrial de Pombais, lu-
gar de Vilar, freguesia de Guardizela, concelho de Guimarães.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede da sociedade
poderá ser deslocada para dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de acabamentos de fios
e tecidos.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000,00 euros, e está dividido em seis quotas iguais de 1000,00 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel Fernandes
Faria, José Manuel Fernandes Faria, David Fernandes Faria, César
Luís Marinho de Faria, Armando Marinho Faria, Óscar Amílcar
Marinho de Faria.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe aos
sócios Óscar Amílcar Marinho de Faria, Manuel Fernandes Faria,
José Manuel Fernandes Faria, desde já nomeados gerentes, e a quem
vier a ser designado em assembleia geral.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como dar e

tomar de trespasse estabelecimentos comerciais;
c) Celebrar contratos de locação financeira.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A cessão total ou parcial de quotas a estranhos depende do con-
sentimento da sociedade, à qual fica reservado o direito de preferên-
cia em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo lugar.

Declararam ainda os outorgantes que os gerentes ora designados
ficam desde já autorizados a levantar o capital social depositado em
nome da sociedade na respectiva instituição bancária, para fazer face
às despesas de escritura, publicação e registo bem como á aquisi-
ção do equipamento e do material necessários à sua instalação e
início de actividade.

Estão conforme os originais.

17 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 1000116536

LEMOS & GOMES � SERRALHARIA MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8404/20020218; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 59/20020218.

Contrato de sociedade

No dia 16 de Janeiro de 2002, no 1.º Cartório Notarial de Gui-
marães, perante mim, Maria Odete Freitas Ribeiro, respectiva
notária, compareceram os outorgantes:

1.º Luís Casimiro Rodrigues Matos de Abreu Lemos, número
fiscal 176107550, casado no regime da comunhão de adquiridos

com Maria de Lurdes Ferreira Martins Lemos, residente na Rua de
Fernando Pessoa, da freguesia de Serzedelo, deste concelho e na-
tural de Angola;

2.º João Alberto Antunes Gomes, número fiscal 163551219, ca-
sado no indicado regime de bens com Joaquina da Conceição Mar-
ques, residente na Rua da Vinha, 1087, da freguesia de Candoso,
São Martinho, deste concelho e dela natural.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhe-
tes de identidade, respectivamente n.os 8701357, de 24 de Maio de
1997 e 5804778, de 8 de Janeiro de 1998, passados pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa.

E por eles foi dito que constituem entre si uma sociedade comer-
cial por quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lemos & Gomes � Serralharia
Mecânica, L.da e vai ter a sua sede na Rua do Crasto, 603, da fre-
guesia de Serzedelo, do concelho de Guimarães.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social para
qualquer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de serralharia mecânica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros e acha-se dividido em duas quotas iguais do valor
nominal de 2500,00 euros, cada, e pertencentes uma a cada um dos
sócios Luís Casimiro Rodrigues Matos de Abreu Lemos e João
Alberto Antunes Gomes.

ARTIGO 4.º

Mediante a deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares, até cinco vezes o montante das suas quotas.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por dois ou mais
gerentes, nomeados em assembleia geral.

2 � Porém, ficam desde já designados gerentes os sócios Luís Casimiro
Rodrigues Matos de Abreu Lemos e João Alberto Antunes Gomes.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

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

Declararam ainda os outorgantes que não existem obrigações e
encargos suportados pela sociedade em consequência das respecti-
vas entradas; e que a gerência fica autorizada a levantar o capital
social depositado na competente instituição bancária, para fazer face
às despesas de escritura, publicações e registo, bem como à aqui-
sição do equipamento necessário à sua instalação e para iniciar a
actividade social.

Estão conforme os originais.

17 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 1000116547

CONFECÇÕES GUIVEIGUINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8408/20020204; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 31/20020204.

Contrato de sociedade

No dia 7 de Março de 2002, no 1.º Cartório Notarial de Guima-
rães, perante mim, Maria Odete Freitas Ribeiro, respectiva notária,
compareceram os outorgantes:

1.º João Alberto Freitas Fernandes, número fiscal 181088070,
casado no regime da comunhão de adquiridos com Maria da Con-
ceição Castro Faria, residente no Lugar da Veiguinha, da freguesia
de Selho, São Lourenço, deste concelho, de onde é natural;

2.º Alzira de Freitas Fernandes, número fiscal 197538975, casa-
da no regime da comunhão de adquiridos com Fernando António
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Martins Baptista, residente na Urbanização Mataduços, bloco nas-
cente, 2.º frente na freguesia de Fermentões, deste concelho natu-
ral da dita freguesia de Selho, São Lourenço; e

3.º João Carlos de Freitas Fernandes, número fiscal 176175733,
casado no regime de comunhão de adquiridos com Maria dos An-
jos Martins de Oliveira, residente no Lugar da Veiguinha, da dita
freguesia de Selho, São Lourenço e natural da de Prazins, Santo
Tirso, também deste concelho.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes de
identidade, respectivamente n.os 9892774, de 18 de Novembro de 1997,
10422696, de 29 de Novembro de 1999 e 8125833 de 24 de Maio de
2000, passados pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E por eles foi dito que entre si constituem uma sociedade comer-
cial por quotas que se regerá pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Confecções Guiveiguinha, L.da

e vai ter a sua sede no lugar da Veiguinhas, na freguesia de Selho,
São Loureço, do concelho de Guimarães.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social para
qualquer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no fabrico e comércio de têxteis para o
lar e confecções.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100,00 euros e acha-se dividido em três quotas iguais do valor
nominal de 1700,00 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
João Alberto Freitas Fernandes, Alzira de Freitas Fernandes e João
Carlos de Freitas Fernandes.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por dois ou mais
gerentes, nomeados em assembleia geral.

2 � Porém, ficam desde já designados gerentes os sócios Alzira
de Freitas Fernandes e João Carlos de Freitas Fernandes.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

Declaram ainda os outorgantes: que a gerência fica autorizada a
levantar o capital social depositado na competente instituição ban-
cária, para fazer face às despesas de escritura, publicações e regis-
to, bem como à aquisição do equipamento necessário à sua insta-
lação e para iniciar a actividade social.

Estão conforme os originais.

17 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 1000116549

T. N. L. � TÊXTEIS DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8409/20020307; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/20020307.

Constituição de sociedade

No dia 19 de Dezembro de 2001, no 1.º Cartório Notarial de Gui-
marães, perante mim, José Edmundo Gomes Santiago, ajudante prin-
cipal do cartório, em exercício pleno de funções notariais, em virtu-
de do lugar de notário se encontrar vago, compareceram os
outorgantes, e por eles foi dito: que entre si constituem uma socie-
dade comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma T. N. L. � Têxteis do
Norte, L.da e vai ter a sua sede na Rua dos Cutileiros, 2616 a 2652,
rés-do-chão, da freguesia de Creixomil, do concelho de Guimarães.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social para
qualquer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
bem como abrir e transferir ou encerrar filiais.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio por grosso de têxteis e
artigos similares.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000,00 euros e acha-se dividido em
três quotas, sendo, uma do valor nominal de 20 000,00 pertencente
ao sócio António da Costa Freitas, uma do valor nominal de
20 000,00 euros pertencente ao sócio Bernardino Silva Lemos e uma
do valor nominal de 10 000,00 euros pertencente ao sócio António
Maria Torres Lima.

2 � O capital social encontra-se realizado em dinheiro apenas
quanto a metade, tendo cada um dos sócios já entrado em numerá-
rio, com metade do valor das suas quotas.

3 � A restante metade deverá efectivar-se em numerário pelos
mesmos sócios e na mesma proporção dentro do prazo de um ano
a contar da data desta escritura.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação dos sócios, poderão ser exigidas prestações
suplementares, até ao limite máximo de 10 vezes o montante das
suas quotas.

ARTIGO 5.º

1 �A sociedade é administrada e representada por dois ou mais
gerentes conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Porém, ficam desde já nomeados gerentes os sócios António
da Costa Freitas, Bernardino Silva Lemos e António Maria Torres
Lima.

3 �A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de dois
gerentes.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre os sócios e seus descendentes é livre-
mente permitida; porém a favor de estranhos necessita sempre do
consentimento da sociedade que goza do direito de preferência na
alienação.

Declaram ainda os outorgantes: que a gerência fica autorizada a
levantar o capital social depositado na competente instituição ban-
cária, para fazer face às despesas de escritura, publicações e regis-
to, bem como à aquisição do equipamento necessário à sua insta-
lação e para iniciar a actividade social.

Estão conforme os originais.

17 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 1000116551

MANUEL F. CAMPOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8410/20020325; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 75/20020325.

Constituição de sociedade

No dia 19 de Outubro de 2001, no 2.º Cartório Notarial de Gui-
marães, perante mim Laurinda Torres de Matos Carvalho Gomes,
primeira ajudante, em pleno exercício de funções por doença do
respectivo notário, João Gonçalves Moreira da Silva e por licença
para férias do ajudante principal, compareceu o outorgante Manuel
Fraga Campos. número fiscal 104690046, solteiro, maior, residen-
te na Rua de Nossa Senhora da Conceição, 18, freguesia de Brito
e natural da de Mesão Frio, ambas deste concelho.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do seu bilhe-
te n.º 6596443, de 6 de Abril de 1998, emitido pelos Serviços de
identificação de Lisboa.

E declarou que, por esta escritura, constitui uma sociedade
unipessoal por quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuel F. Campos, Unipes-
soal, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua  de Nossa Senhora da
Conceição , 18, freguesia de Brito, concelho de Guimarães.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá transferir a sede
para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

O seu objecto é fabricação e montagem de estores, janelas, por-
tas em alumínio e outros elementos similares.
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ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000,00 euros e está integralmente subscri-
to e realizado em dinheiro, representado por uma só quota do seu
único sócio Manuel Fraga Campos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá deliberar a exigibilidade de prestações suple-
mentares até ao montante global de 25 000,00 euros.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um gerente
sendo suficiente a sua assinatura para vincular a sociedade.

2 � Porém desde já, fica designado gerente o sócio Manuel Fra-
ga Campos.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto diferente, em sociedades reguladas por leis especiais ou em
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 8.º

O sócio único fica autorizado a celebrar entre ele e a sociedade
negócios jurídicos que sirvam á prossecução do objecto social.

Mais declarou o outorgante que não é sócio de qualquer outra
sociedade unipessoal por quotas.

Assim o disse e outorgou, acrescentando ainda que a gerência
poderá, desde já, proceder ao levantamento da importância deposi-
tada, em nome da sociedade na agência das Caldas das Taipas do
Banco Comercial Português, S. A. Nova Rede para ocorrer às des-
pesas de constituição e registo e aquisição de bens de equipamen-
to.

Estão conforme os originais.

17 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 1000116552

FERLUGO � IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8434/20020315; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 39/20020315.

Contrato de sociedade

No dia 26 de Fevereiro de 2002, no 1.º Cartório Notarial de
Guimarães, perante mim, Maria Odete Freitas Ribeiro, respectiva
notária, compareceram os outorgantes:

1.º António Fernando de Oliveira Gonçalves, contribuinte fiscal
n.º 165034025, residente na Rua de 25 de Abril, 166, da freguesia
de Candoso São Tiago, natural da freguesia de Guimarães, São Paio,
ambas do concelho de Guimarães, casado sob o regime da comu-
nhão de adquiridos com a segunda outorgante.

2.º Luzia Pereira da Costa Gonçalves, contribuinte fiscal
n.º 165037601, casada, como se disse, com o primeiro outorgante,
com ele residente, natural da freguesia de Gandarela, deste conce-
lho de Guimarães.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
bilhetes de identidade respectivamente n.os 7026452 de 2 de Junho
de 1999 e 7718030 de 14 de Junho de 1999 ambos emitidos pelos
Serviços de Identificação de Lisboa.

E por eles foi dito que constituem entre si uma sociedade comer-
cial por quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FERLUGO � Importação e
Representações, L.da e vai ter a sua sede na Rua de 25 de Abril, 166,
da freguesia de Candoso, São Tiago, do concelho de Guimarães.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social para
qualquer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como abrir e transferir ou encerrar filiais.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na importação e comercialização de pe-
les de couro, representações e confecção de vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500,00 euros cada, pertencendo uma de cada um dos sócios
António Fernando de Oliveira Gonçalves e Luzia Pereira da Costa
Gonçalves.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares, até 10 vezes o montante das suas quotas.

ARTIGO 5.º

1 �A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Porém, ficam desde já designados gerentes os sócios
António Fernando de Oliveira Gonçalves e Luzia Pereira da Costa
Gonçalves

3 �A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

Estão conforme os originais.

17 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 1000117092

CONSTRUÇÕES JOSÉ JOAQUIM RIBEIRO
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8433/20020509; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 13/20020509.

Contrato de sociedade unipessoal

No dia 24 de Abril de 2002, no 1.º Cartório Notarial de Guima-
rães, perante mim, Maria Odete Freitas Ribeiro, respectiva notária,
compareceu como outorgante:

José Joaquim da Cunha Ribeiro, número de identificação fiscal
147463025, casado com Maria Isménia Ferreira da Silva, sob o
regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua da Quintã,
1578, da freguesia de Caldelas, natural de Sande, São Martinho,
ambas deste concelho de Guimarães.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do seu bilhe-
te de identidade n.º 6647223 de 21 de Abril de 1999 pelos Serviços
de Identificação de Lisboa.

E por ele foi dito que constitui uma sociedade comercial
unipessoal por quotas que se regerá pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções José Joaquim Ribei-
ro � Sociedade Unipessoal, L.da e vai ter a sua sede na Rua da
Quintã, 1578, da freguesia de Caldelas, deste concelho de Guimarães.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social para
qualquer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
25 000,00 euros e está concentrado numa única quota pertencente
ao sócio José Joaquim da Cunha Ribeiro.

ARTIGO 4.º

1 �A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Porém, fica desde já designado gerente o sócio José Joaquim
da Cunha Ribeiro.

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

ARTIGO 5.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares, até
cinco vezes o montante da sua quota.

Estão conforme os originais.

17 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 1000117090
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FERNANDO PEREIRA NEVES , L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8427/20020528; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 57/20020528.

Contrato de sociedade

No dia 3 de Maio de 2002, no 1.º Cartório Notarial de Vila Nova
de Famalicão, perante mim, Rui Sérgio Teixeira dos Santos, notá-
rio do cartório, compareceram como outorgantes:

1.º Fernando Pereira Neves, número de identificação fiscal
143733648, divorciado, natural da freguesia e concelho da Póvoa de
Varzim e residente no lugar de Redondo, freguesia de Infias, conce-
lho de Vizela, portador da carta de condução n.º P-431551, emitida
pela Direcção de Viação de Braga, em 13 de Março de 1991.

2.º António Peixoto Araújo, número de identificação fiscal
156992710, casado no regime da comunhão de adquiridos com
Filipa Alexandre Oliveira Ribeiro de Macedo, natural da freguesia
de Moreira de Cónegos, concelho de Guimarães e residente na
Avenida da Igreja 367, freguesia de Nespereira, concelho de Gui-
marães, portador do bilhete de identidade n.º 8574736, de 6 de Maio
de 1997, Lisboa

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição do bilhete
de identidade e carta de condução.

Pelos outorgantes foi dito que , constituem entre si, uma socie-
dade comercial por quotas que se regerá pelas cláusulas constantes
dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Fernando Pereira Neves, L.da tem a
sua sede na Avenida de D. João IV, 15, rés-do-chão, freguesia de
São Sebastião, concelho de Guimarães.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede da socieda-
de poderá ser deslocada para qualquer outro local dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, assim como poderão ser
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação social, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto comércio a retalho de peixe, crus-
táceos e moluscos.

3.º

O capital social, é de 5000,00 euros e está dividido em duas quo-
tas uma de valor nominal de 4900,00 euros, pertencente ao sócio
Fernando Pereira Neves e outra de valor nominal de 100,00 euros,
pertencente ao sócio António Peixoto Araújo e as respectivas entra-
das foram já realizadas em dinheiro através de depósito efectuado na
agência da Póvoa de Varzim do Banco Santander, Portugal, S. A., o
que declaram sob sua inteira responsabilidade.

4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a um
ou mais gerentes, sócios ou não sócios, ficando desde já nomeado
gerente o sócio Fernando Pereira Neves.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos, contratos
ou documentos de responsabilidade, é suficiente a intervenção de
um gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
adquirir e alienar veículos automóveis, celebrar contratos de leasing
e tomar e dar de arrendamento imóveis da e para a sociedade, pela
renda e demais condições que entender convenientes.

5.º

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

6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes ca-
sos:

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

ou adjudicação judicial;
c) Por recusa do sócio em outorgar a escritura de cessão da sua

quota, depois de os sócios ou a sociedade terem declarado preferir
na cessão, de acordo com o disposto no artigo 5.º deste pacto; e

d) Se o sócio for declarado falido.

7.º

Por deliberação da assembleia geral, aprovada por maioria sim-
ples dos votos correspondentes ao capital social, poderão ser
exigidas ao sócio Fernando Pereira Neves, prestações suplementa-
res, até ao montante global de 500 000,00 euros.

8.º

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

Estão conforme os originais.

17 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 1000117086

SOUSA & BRANDÃO � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA , L.DA

Sede: Rua do Dr. José Sampaio, 375, Edifício Gabel,
rés-do-chão, freguesia de Oliveira

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6570; identificação de pessoa colectiva n.º 504605593;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 33/20020612.

Certifico que foram depositadas as actas onde constam a cessa-
ção das funções do gerente Rui Jorge Brandão de Almeida Nunes.

19 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 1000117030

BORPEDROS � BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8426; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 36/
20010321.

Contrato de sociedade

No dia 14 de Março de 2002, no 1.º Cartório Notarial de Gui-
marães, perante mim, Maria Odete Freitas Ribeiro, respectiva
notária, compareceram os outorgantes:

1.º Luís Pedro Alves Teixeira, contribuinte fiscal n.º 185028942,
e mulher Silvia Manuela de Castro Faria, casados sob o regime da
comunhão de adquiridos, residentes na Rua de Soutelo, lote 6, da
freguesia de Polvoreira, de onde ele é natural, sendo ela natural da
freguesia de Azurém, ambas deste concelho de Guimarães, inter-
vindo o marido por si e ambos na qualidade de representantes le-
gais dos seus filhos menores, consigo residentes, a saber:

2.º João Pedro de Faria Teixeira, contribuinte fiscal n.º 240257570,
natural da freguesia de Creixomil, deste concelho de Guimarães;

3.º António Pedro de Faria Teixeira, contribuinte fiscal
n.º 240257537, natural da freguesia de Creixomil, deste concelho
de Guimarães.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
bilhetes de identidade, respectivamente, n.os 9187380 de 17 de Fe-
vereiro de 1998 e 9579402 de 30 de Abril de 1998 ambos emitidos
pelos Serviços de Identificação de Lisboa.

E por eles foi dito que constituem entre ele primeiro outorgante
marido e os representados menores deles outorgantes, uma socieda-
de comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BORPEDROS � Bordados, L.da

vai ter a sua sede no Parque Industrial do Paraíso, fracção C Pevidém,
da freguesia de Selho, São Jorge, do concelho de Guimarães.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social para
qualquer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de bordados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000,00 euros dividido em três quotas sendo uma do valor nomi-
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nal de 9000,00 euros, pertencente ao sócio, Luís Pedro Alves
Teixeira, uma do valor nominal de 3000,00 euros, pertencente ao
sócio, João Pedro de Faria Teixeira e outra do valor nominal de
3000,00 euros, pertencente ao sócio, António Pedro de Faria
Teixeira.

ARTIGO 4.º

1 �A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Porém, fica desde já designado gerente o sócio Luís Pedro
Alves Teixeira.

3 �A sociedade obriga-se com a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre os sócios e seus descendentes é livre-
mente permitida; porém, a favor de estranhos necessita sempre do
consentimento da sociedade que goza do direito de preferência na
alienação.

Mais declararam os outorgantes que o dinheiro com que os seus
representados menores realizaram a sua quota, proveio do seu
mealheiro; e

Que a gerência fica autorizada a levantar o capital social depo-
sitado na competente instituição bancária, para fazer face às des-
pesas de escritura, publicações e registo, bem como à aquisição do
equipamento necessário à sua instalação e para iniciar a actividade
social.

Estão conforme os originais.

12 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 1000117084

FERNANDES & MADALENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8424/20020226; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/20020226.

Constituição de sociedade

No dia 27 de Novembro de 2001, no 1.º Cartório Notarial de
Guimarães, perante mim, José Edmundo Gomes Santiago, ajudan-
te principal do cartório, em exercício pleno de funções notariais, em
virtude do lugar de notário se encontrar vago, compareceram como
outorgantes:

1.º João Pedro Fernandes, casado sob o regime da comunhão de
adquiridos com a segunda outorgante, residente na Rua de 25 de
Abril, 414, da freguesia de S. Torcato, deste concelho, de onde é
natural, contribuinte fiscal n.º 178352233.

2.º Madalena Fernanda Brás Martins Fernandes, casada como se
disse com o primeiro outorgante, com ele residente e natural da
freguesia de Barco, também deste concelho, contribuinte fiscal
n.º 133517381.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhe-
tes de identidade respectivamente n.os 7107914 de 8 de Fevereiro de
2000 e 7054888 de 15 de Janeiro de 1998 , passados pelos Servi-
ços de Identificação de Lisboa.

E por eles foi dito que entre si constituem uma sociedade comer-
cial por quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernandes & Madalena, L.da e
vai ter a sua sede na Rua de 25 de Abril, 414, da freguesia de S.
Torcato, do concelho de Guimarães.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser
deslocada para qualquer outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de restaurante, tipo tradi-
cional.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros e acha-se dividido em duas quotas iguais do valor
nominal de 2500,00 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios João Pedro Fernandes e Madalena Fernanda Brás Martins
Fernandes.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas pres-
tações suplementares, até ao limite máximo de cinco vezes o montan-
te das suas quotas.

ARTIGO 5.º

1 �A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes nomeados em assembleia geral.

2 � Porém, ficam desde já designados gerentes os sócios João
Pedro Fernandes e Madalena Fernanda Brás Martins Fernandes.

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

Estão conforme os originais.

17 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 1000117082

ARMANDO SILVA & BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8421/20020221; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/20020221.

Constituição de sociedade

No dia 13 de Dezembro de 2001, no 1.º Cartório Notarial de
Guimarães, perante mim, José Edmundo Gomes Santiago, ajudan-
te principal do cartório, em exercício pleno de funções notariais, em
virtude do lugar de notário se encontrar vago, compareceram como
outorgantes:

1.º Armindo Soares da Silva, casado sob o regime da comunhão
de adquiridos com a segunda outorgante, residente na Rua da Bela
Vista, 230, da freguesia de Fermentões e natural de Candoso, San-
tiago, ambas deste concelho, contribuinte fiscal n.º 165038357.

2.º Catarina Maria Martins da Silveira Borges Silva, casada como
se disse com o primeiro outorgante, com ele residente e natural da
freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, do concelho de Oeiras,
contribuinte fiscal n.º 216061946.

Verifiquei a identidade dos outorgantes em face da exibição dos
seus bilhetes de identidade respectivamente n. os 8399656 e
10691128 ambos de 17 de Outubro de 2001, passados pelos Servi-
ços de Identificação de Lisboa.

E por eles foi dito que constituem entre si uma sociedade comer-
cial por quotas que se regerá pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Armindo Silva & Borges, L.da

e vai ter a sua sede na Rua da Cruz D�Argola, 216, loja 1, da fre-
guesia de Mesão Frio, do concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de restaurante com lugares
ao balcão, snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros acha-se dividido nas duas seguintes quotas:

a) Uma quota nominal de 4000,00 euros, pertencente ao sócio
Armindo Soares da Silva; e

b) Uma do valor nominal de 1000,00 euros, pertencente à sócia
Catarina Maria Martins da Silveira Borges Silva.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares, até ao limite máximo de cinco vezes o
montante das suas quotas.

ARTIGO 5.º

1 �A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes nomeados em assembleia geral.

2 � Porém, ficam desde já designados gerentes os sócios
Armindo Soares da Silva e Catarina Maria Martins da Silveira
Borges Silva.
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ARTIGO 6.º

Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um só gerente.

Estão conforme os originais.

17 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 1000117079

VÍTOR MENDES � SOLUÇÕES DE SEGURANÇA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8415/20020219; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 37/20020219.

Contrato de sociedade

No dia 27 de Novembro de 2001, no Cartório Notarial da Póvoa
do Lanhoso, perante mim, Maria Teresa Jácome de Sousa Amorim
Correia, notária do mesmo cartório, compareceu como outorgante:

Vítor Alberto de Oliveira Mendes, solteiro, maior, natural da fre-
guesia de Azurém, concelho de Guimarães, residente na Rua da
Boavista, 985, bloco A, 1.º direito, freguesia de Ponte, também do
concelho de Guimarães, titular do bilhete de identidade n.º 11217619,
emitido em 19 de Fevereiro de 1999 em Lisboa pelos Serviços de
Identificação Civil, e do número identificação fiscal 205052320.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do referido
documento de identificação.

E por ele foi dito que, pela presente escritura, constitui uma so-
ciedade unipessoal por quotas que fica a reger-se nos termos e
condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vítor Mendes � Soluções de
Segurança, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Montinho, loja A, 63, freguesia
de Ponte, concelho de Guimarães.

3 � 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, sucur-
sais e agências ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

1 � O seu objecto consiste na comercialização e instalação de
sistemas de alarmes e vigilância e de soluções de segurança.

2 � A sociedade poderá participar no capital social de outras
sociedades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ele sócio.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante global igual ao décuplo do 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 intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação pró-
pria, quando necessária.

Declarou finalmente que não é sócio de qualquer outra socieda-
de unipessoal.

E que 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, bem como, mesmo antes do seu registo definitivo, a com-
prar, hipotecar, vender ou permutar para esta quaisquer bens mó-

veis, imóveis ou direitos, incluindo viaturas automóveis, tomar de
arrendamento qualquer imóvel, no todo ou em parte, e ainda cele-
brar contratos de cessão de posição contratual arrendatária ou de
trespasse, bem como contratos de locação financeira ou similares,
assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência,
nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Estão conforme os originais.

17 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 1000117077

BORLAY � FABRICAÇÃO DE BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8414/20020219; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 29/20020219.

Contrato de sociedade

No dia 6 de Fevereiro de 2002, no Cartório Notarial da Póvoa
de Lanhoso, perante mim, Maria Teresa Jácome de Sousa Amorim
Correia, notária do mesmo Cartório, compareceram como
outorgantes:

1.º Abílio Artur da Costa Antunes, contribuinte fiscal n.º 175701504,
divorciado, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, do con-
celho de Lisboa, residente na Rua do Comandante Carvalho Crato, 599,
da freguesia de Caldelas, do concelho de Guimarães, titular do bilhete
de identidade n.º 5236631, emitido em 3 de Agosto de 2000, pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

2.º Rosa Adelaide Henriques de Macedo, contribuinte fiscal
n.º 178201715, solteira, maior, natural da freguesia de Souto (São
Salvador), do concelho de Guimarães, residente na dita Rua do
Comandante Carvalho Crato, 599, titular do bilhete de identidade
n.º 5949166, emitido em 30 de Outubro de 2001, pelos Serviços de
Identificação Civil.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos men-
cionados bilhetes de identidade.

Os outorgantes declararam: que pela presente escritura constituem
entre si, uma sociedade comercial por quotas que se regerá pelo
pacto constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BORLAY � Fabricação de
Bordados, L.da e terá a sua sede na Rua do Comandante Carvalho
Crato, 603, da freguesia de Caldelas, concelho de Guimarães.

§ único. Fica desde já a gerência autorizada a transferir a sede
social para outro local dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, e bem assim criar, manter ou suprimir filiais ou ou-
tras dependências.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de bordados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se dividido em duas quotas iguais de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Abílio
Artur da Costa Antunes e Rosa Adelaide Henriques de Macedo.

ARTIGO 4.º

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

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos é obri-
gatória a assinatura de ambos os gerentes.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cedência que quotas entre os sócios, bem como
quando a favor de descendentes dos actuais sócios.

2 � A cedência de quotas, quando pretendida para pessoas di-
ferentes das indicadas no número anterior, depende do prévio e
expresso consentimento da sociedade, gozando esta, em primeiro
lugar e os sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de
preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios em caso de
interdição ou insolvência do sócio, de arresto, arrolamento ou pe-
nhora da quota.
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ARTIGO 7.º

1 � Se qualquer sócio pretender afastar-se da sociedade poderá esta,
face à respectiva comunicação desse sócio, feita através de carta re-
gistada com avio de recepção, adquirir a quota e toda a restante posi-
ção social desse sócio, se o comunicar a este no prazo máximo de
30 dias, igualmente mediante carta registada com aviso de recepção.

2 � No caso de a sociedade deliberar a aquisição no número
anterior, pagará ao respectivo sócio o valor da quota em função do
último balanço aprovado, bem como a respectiva quota parte em
quaisquer fundos existentes e os crédito que o mesmo possua em
conta corrente, estes à data da escritura respectiva.

ARTIGO 8.º

No caso de falecimento de qualquer sócio, a sociedade manter-se-á
com os restantes e com os herdeiros do falecido, os quais, no pra-
zo de 30 dias, indicarão um que a todos represente.

ARTIGO 9.º

Os lucros de cada exercício serão, depois de deduzidas as per-
centagens para o fundo de reserva legal ou quaisquer outros que
venham a constituir-se, repartidos pelos sócios na proporção da
quota de cada sócio.

Porém, poderá a assembleia geral decidir não fazer distribuição
nos anos económicos em que considere ser essa a melhor solução.

Declararam finalmente os outorgantes: que fica, desde já a gerên-
cia autorizada a proceder ao levantamento do capital social para
fazer face às despesas com a constituição da sociedade, seu regis-
to e aquisição de bens de equipamento.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 1000117073

BORDADOS S. JACINTO, L.DA

Sede: Avenida de Jacinto Monteiro, freguesia de Conde

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4554; identificação de pessoa colectiva n.º 503232394; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 47/20020205.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital da sociedade em 2 607 230$, em dinheiro e alterado
os artigos 3.º e 5.º do pacto social, os quais ficam com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado nos diversos valores
constantes da escrita e em dinheiro, é de 15 000 euros e corresponde
à soma de três quotas, sendo uma de 6000 euros pertencente ao
sócio Joaquim Martinho Pimenta de Matos e duas quotas iguais de
4500 euros, pertencentes, uma a dada um dos sócios Sónia Patrícia
Salgado Caetano e Domingos Gualter Ferreira Xavier.

ARTIGO 5.º

A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, compete a todos os sócios que desde já ficam
nomeados gerentes.

Certifico ainda que foi depositado o texto actualizado do contrato
da sociedade.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 1000116985

RODRIGUES & CAMACHO, L.DA

Sede: Lugar de Carvalhais, freguesia de Silvares

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1465; identificação de pessoa colectiva n.º 500838909; inscri-
ção n.º 20; número e data da apresentação: 52/20020206.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que foi altera-
do o artigo 3.º do pacto social, o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 997 595,79 euros, di-
vidido em duas quotas, sendo um do valor nominal de 907 812,17 euros

pertencente ao sócio António Paulo Lourenço Dias Ferreira, e outra do
valor nominal de 89 783,62 euros, pertencente à sócia Isabel Maria
Camacho Rodrigues.

Mais certifico que foi depositado o texto completo e actualizado
do contrato da sociedade.

1 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 1000116982

QUINTA DO ESTREPÃO � GESTÃO HOTELEIRA
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8407/20020329; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20020329.

Constituição de sociedade

No dia 14 de Fevereiro de 2002, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado
Ramiro Lima Enes, respectivo notário, compareceram como
outorgantes:

1.º Laurentino Couto de Carvalho, casado com a segunda
outorgante sob o regime de comunhão de adquiridos, natural da
freguesia de Campo (São Martinho), do concelho de Santo Tirso e
residente na Avenida D. João IV, Centro Comercial Villa, 10, 3.º
esquerdo, da cidade de Guimarães, titular do bilhete de identidade
n.º 3591637, emitido em 24 de Outubro de 2001, pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa. contribuinte fiscal n.º 132350394.

2.º Maria Manuela Aguiar Figueiredo de Barros Couto de Carva-
lho, casada com o primeiro outorgante, com ele residente e natural
da freguesia de Bonfim, da cidade do Porto, titular do bilhete de
identidade n.º 6613862, emitido em 16 de Fevereiro de 2001, pelos
Serviços de Identificação Civil contribuinte fiscal n.º 176498281.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, em face da exibição dos
referidos bilhetes de identidade.

Declararam os outorgantes: que constituem entre si, uma socie-
dade comercial por quotas que fica a reger-se nos termos e condi-
ções constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Quinta do Estrepão � Gestão Hote-
leira e Serviços, L.da e vai ter a sua sede na Quinta do Estrepão, da
freguesia de Moreira de Cónegos, concelho de Guimarães.

§ 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.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na gestão hoteleira, arrendamento de es-
paços para realização de eventos sociais; organização e serviços
relacionados com esses eventos; arrendamento e gestão de imóveis;
produção e comércio de artigos agrícolas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios.

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

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

ARTIGO 5.º

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

Declararam ainda os outorgantes: que fica autorizada, desde já,
a gerência ora nomeada a levantar a totalidade do capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
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da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social
e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos,
mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade to-
dos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que de-
finitivamente matriculada.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 1000117069

A. C. LIMA FERREIRA � SUPERMERCADOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8406/20020218; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 61/20020218.

Contrato de sociedade

No dia 18 de Fevereiro de 2002, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Aveni-
da do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante licenciada Olinda de
Fátima Esteves, notária deste Cartório, compareceu: António Carlos
de Lima Ferreira, número de identificação fiscal 156603756, natu-
ral da freguesia de Lordelo, concelho de Guimarães, onde reside na
Rua Nova, 10, casado com Maria Arminda Coelho Ferreira, sob o
regime de comunhão de adquiridos, portador do bilhete de identi-
dade n.º 5970553, emitido em 9 de Abril de 1996 em Lisboa pelos
Serviços de Identificação Civil

Verifiquei a identidade do outorgante pelo referido bilhete de
identidade.

E por ele foi dito que, pela presente escritura, e não sendo sócio
de qualquer outra unipessoal, constitui uma sociedade unipessoal
por quotas, que fica a regular-se pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes: 

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. C. Lima Ferreira � Super-
mercados, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua Nova, 10,
freguesia de Lordelo, concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na exploração de supermer-
cado. Comércio de produtos alimentares, de higiene e limpeza, de
artigos de papelaria, electrodomésticos, aparelhos de rádio, televi-
são e vídeo, artigos de vestuário, louças e cutelarias, têxteis lar e
outros artigos para o lar e brinquedos.

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 é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não confor-
me for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem
ao próprio sócio que desde já fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação do
próprio, quando necessária.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 1000117063

SÓNIA RIBEIRO � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8405/20020218; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 60/20020218.

Contrato de sociedade

No dia 15 de Fevereiro de 2002, na cidade de Braga e no Cartó-
rio Notarial do Centro de Formalidades das Empresa, sito na Ave-
nida do Dr. Francisco Pires, perante licenciada Olinda de Fátima
Esteves, notária deste Cartório, compareceram: Carlos Alberto Ba-
tista Martins, número de identificação fiscal 200690159, natural da
freguesia de Esporões, concelho de Braga e mulher Sónia Maria
Gomes Ribeiro, número de identificação fiscal 212028006, natural
da freguesia de Caldelas, concelho de Guimarães, residentes nesta
última na Rua de Bento Salgado Barreto, 66, 3.º AE, casados sob
o regime da comunhão de adquiridos, portadores dos bilhetes de
identidade, respectivamente, n.os 10642792, de 31 de Outubro de
2001 e 10936999, de 26 de Outubro de 2001, ambos emitidos pe-
los Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

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

E por eles foi dito que pela presente escritura celebram entre si,
um contrato de sociedade comercial por quotas, nos termos dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sónia Ribeiro � Confec-
ções, L.da e tem a sua sede na Rua do Souto, freguesia de Caldelas,
concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em confecção, comercia-
lização, importação e exportação de artigos de vestuário.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
12 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não confor-
me for deliberado em assembleia geral, bem como a sua represen-
tação, cabem à sócia Sónia Maria Gomes Ribeiro que desde já fica
nomeada gerente.

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes ca-
sos:

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

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

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

Está conforme o original.

17 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 1000117061

CALÇENIGMA � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8400/20020214; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20020214.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 206 � 6 de Setembro de 200219 082-(46)

Contrato de sociedade

No dia 13 de Fevereiro de 2002, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado
Ramiro Lima Enes, notário deste Cartório, compareceram como
outorgantes:

1.º Luís Miguel Calheiros Cruz Sampaio, casado no regime de
comunhão de adquiridos com Mónica Maria Batista Ribeiro
Fernandes Sampaio, natural da freguesia de Guimarães (São Paio),
concelho de Guimarães, residente na Avenida de D. João IV, 612,
4.º esquerdo, B. P., da mesma cidade, titular do bilhete de identida-
de n.º 7312067, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa em 15 de Novembro de 2001, contribuinte fiscal n.º 134790294.

2.º Lúcia Abreu Peixoto Fernandes, casada no regime de comu-
nhão de adquiridos com Manuel Silva Fernandes, natural da refe-
rida freguesia de Guimarães (São Paio), residente no Largo de João
Gomes Oliveira Guimarães, 150, da mesma cidade, titular do bilhete
de identidade n.º 3597066, emitido pelos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa em 27 de Outubro de 1997, contribuinte fiscal
n.º 137702345.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos aludi-
dos documentos de identificação.

Declararam os outorgantes constituem entre si, uma sociedade
comercial por quotas que vai reger-se nos termos e condições cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CALÇENIGMA � Indústria de
Calçado, L.da com sede na Zona Industrial de Azurém, lote 4, fre-
guesia de Azurém, concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na indústria e comércio de calçado.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal
de 4400 euros, pertencente ao sócio Luís Miguel Calheiros Cruz
Sampaio e uma do valor nominal de 600 euros pertencente à sócia
Lúcia Abreu Peixoto Fernandes.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global correspondente a 20 vezes o ca-
pital social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos 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 par-
cialmente em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.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 adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou
as obrigações sociais;

d) No caso de morte de 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.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quo-
tas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a
terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

17 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 1000117058

FERNANDO BARBOSA & JORGE CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8356/20020125; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 52/25012002.

Contrato de sociedade

No dia 25 de Janeiro de 2002, na cidade de Braga e no Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Aveni-
da do Dr. Francisco Pires, perante Maria de Fátima da Lomba Ri-
beiro Faria, ajudante em exercício no impedimento da notária des-
te cartório licenciada Olinda de Fátima Esteves, por dispensa de
serviço, compareceram:

1.º Manuel Fernando Ferreira Barbosa, número de identificação
fiscal 165277980, natural da freguesia de Garfe, concelho da Pó-
voa de Lanhoso, residente no lugar das Cruzes, freguesia de
Gondomar, concelho de Guimarães, casado com Maria Amélia
Pereira Fernandes Barbosa, sob o regime de comunhão de adquiri-
dos, portador do bilhete de identidade n.º 7218652, emitido em
16 de Maio de 1997, em Braga, pelos Serviços de Identificação
Civil.

2.º Manuel Jorge Martins de Carvalho, número de identificação
fiscal 203037308, natural da referida freguesia de Gondomar, resi-
dente no lugar de Redufe, freguesia de Santo Emilião, concelho da
Póvoa de Lanhoso, casado com Sandra Cristina Pereira Fernandes
Carvalho sob o regime de comunhão de adquiridos, portador do
bilhete de identidade n.º 11150674, emitido em 15 de Outubro de
1998 em Lisboa pelos Serviços de Identificação Civil.

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

E por eles foi dito que pela presente escritura celebram entre si,
um contrato de sociedade comercial por quotas, nos termos dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernando Barbosa & Jorge
Carvalho, L.da e tem a sua sede no lugar da Cruzes, freguesia de
Gondomar, concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na indústria de construção
civil e empreitadas de obras públicas, nomeadamente prestação de
serviços de demolições e terraplanagens.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades,
inclusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independente-
mente do respectivo objecto.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
17 500 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
8750 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não confor-
me for deliberado em assembleia geral, bem como a sua represen-
tação, cabem a ambos os sócios que desde já ficam nomeados ge-
rentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

Declararam finalmente os outorgantes: que a gerência fica auto-
rizada a proceder ao levantamento da totalidade do capital social
depositado para aquisição de equipamento.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 1000117055

GUIMAPASSA � ENGOMADORIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8355/20020125; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 51/20020125.

Contrato de sociedade

No dia 25 de Janeiro de 2002, na cidade de Braga e no Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresa, sito na Avenida
do Dr. Francisco Pires, perante Maria de Fátima da Lomba Ribei-
ro Faria, ajudante em exercício no impedimento da notária deste
cartório, licenciada Olinda de Fátima Esteves, notária deste cartó-
rio, compareceu: João Paulo de Freitas Machado, número de iden-
tificação fiscal 184625963, casado com Amélia Cristina das Neves
Ferreira da Sá sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da
freguesia de Urgezes, e residente na Praceta de Lamelas, lote 10,
3.º esquerdo, freguesia de Sande (São Martinho), ambas do conce-
lho de Guimarães, portador do bilhete de identidade n.º 8077072,
emitido em 1 de Agosto de 1996 pelos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade do outorgante pelos referido bilhete de
identidade.

E por ele foi dito que pela presente escritura, e não sendo sócio
de qualquer outra unipessoal, constitui uma sociedade comercial por
quotas que fica a regular-se pelas cláusulas constantes dor
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação GUIMAPASSA �
Engomadoria, Unipessoal, L.da e vai ter a sua sede na Rua de Antero
Henriques da Silva, lote 16, 66, freguesia da Costa, concelho de
Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços
na área de tratamento de roupas, nomeadamente engomadoria, cos-
tura e lavagem, com recolhas ao domicílio. Exploração de
lavandaria.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive
como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

1 � Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados
quaisquer 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 o a deliberação
do próprio, quando necessária.

2 � Todas as despesas suportadas, pelo sócio enquanto pessoa
singular, com a constituição e a instalação da sociedade, irão ser
na íntegra suportadas pela sociedade.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 1000117051

MONTEIRO & RIBEIRO DA SILVA
CONSULTORIA PARA OS NEGÓCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8354/20020125; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 50/20020125.

Contrato de sociedade

No dia 25 de Janeiro de 2002, na cidade de Braga e no Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresa, sito na Avenida
do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante Maria de Fátima da
Lomba Ribeiro Faria, ajudante em exercício, no impedimento da
notária do cartório licenciada Olinda de Fátima Esteves, por dispen-
sa de serviço, compareceram:

1.º Dinis Alexandre de Faria Pedro Monteiro, número de identi-
ficação fiscal 218182066, solteiro, natural da freguesia de Paranhos,
concelho do Porto, residente na Rua de São Gonçalo, 1350, 1.º,
direito, da cidade de Guimarães, portador do bilhete de identidade
n.º 10261472, emitido em 17 de Março de 1999, Serviços de Iden-
tificação Civil, Lisboa.

2.º Anabela André Ribeiro da Silva Gonçalves, número de iden-
tificação fiscal 183156293, natural da freguesia de Guimarães (Oli-
veira do Castelo), concelho de Guimarães, residente na Avenida de
D. João IV, 175, 3.º, esquerdo, da cidade de Guimarães, casada com
Carlos Alberto Areias Gonçalves sob o regime de separação de
bens, portadora do bilhete de identidade n.º 7234669 emitido em
7 de Agosto de 1997, pelos Serviços de Identificação Civil, Lisboa.

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

E por eles foi dito: que pela presente escritura celebram entre si,
um contrato de sociedade comercial por quotas, nos termos dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Monteiro & Ribeiro da Silva �
Consultoria para os Negócios, L.da e tem a sua sede na Rua do Padre
António Caldas, 51, freguesia de Guimarães (Oliveira do Castelo),
concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na consultoria para os ne-
gócios e a gestão. Implementação de sistemas de planeamento e
controlo de gestão. Prestação de serviços de contabilidade. Execu-
ção de estudos de viabilidade económico-financeira.
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2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades,
inclusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independente-
mente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia
geral, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não
qualquer remuneração, ficando desde já nomeados gerentes ambos
os sócios.

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

ARTIGO 5.º

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.

Declararam finalmente os outorgantes: que a gerência fica auto-
rizada a proceder ao levantamento da totalidade do capital social
depositado para aquisição de equipamento.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 1000117046

CONFECÇÕES TRAVESSA DAS MELIANAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8425/20020319; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20020319.

Contrato de sociedade

No dia 18 de Março de 2002, na cidade de Braga e no Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresa, sito na Avenida
do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante licenciada Olinda de
Fátima Esteves, notária deste Cartório, compareceram: António
Maria da Silva, número de identificação fiscal 105795941, natural
da freguesia de Guimarães (São Paio), e mulher Maria da Concei-
ção Magalhães, número de identificação fiscal 105795933, natural
da freguesia de Creixomil, residentes na Rua da Liberdade, 44, fre-
guesia de Guimarães (São Sebastião), todas do concelho de Gui-
marães, casados sob o regime da comunhão geral, portadores dos
bilhetes de identidade, respectivamente, n.os 1725819 e 3695653,
emitidos em 31 de Outubro de 2001 e 2 de Março de 1995, pelos
ex-CICC e Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

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

E por eles foi dito que pela presente escritura celebram entre si,
um contrato de sociedade comercial por quotas, nos termos dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Confecções Travessa das
Melianas, L.da e tem a sua sede na Travessa das Melianas, fregue-
sia de Guimarães (São Sebastião), concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na confecção de vestuário
e artigos têxteis.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

Declararam finalmente os outorgantes: que a gerência fica desde
já autorizada a proceder ao levantamento da totalidade do capital
social depositado a fim de custear as despesas de constituição, ins-
talação da sede social e registo da sociedade.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 1000117043

J. ARAÚJO & F. CARDOSO
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8423/20020222; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 49/20020222.

Contrato de sociedade

No dia 31 de Janeiro de 2002, na cidade de Braga e no Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresa, sito na Avenida
do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante licenciada Olinda de
Fátima Esteves, notária deste Cartório, compareceram: Francisco
Faria Cardoso, número de identificação fiscal 132210983, e mulher
Joaquina da Cunha Araújo, número de identificação fiscal
132206826, ambos naturais da freguesia de São Torcato, concelho
de Guimarães, residentes no lugar da Estrada Nova, freguesia de
Gominhães, do mesmo concelho, casados sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, portadores dos bilhetes de identidade, respec-
tivamente, n.os 7877158, emitido em 30 de Setembro de 1997 e
8268671, de 26 de Fevereiro de 1997, ambos emitidos pelos Ser-
viços de Identificação Civil de Lisboa.

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

E por eles foi dito que pela presente escritura celebram entre si,
um contrato de sociedade comercial por quotas, nos termos dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Araújo & F. Cardoso �
Comércio de Produtos Alimentares, L.da e tem a sua sede na Rua
da Estrada Nova, freguesia de Gominhães, concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos
alimentares, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, tabaco, produtos
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de higiene e limpeza. Comércio a retalho de combustível para uso
doméstico.

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

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ambos os sócios que desde já ficam nomeados gerentes.

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

Está conforme o original.

17 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 1000117039

JGPC � MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8422/20020221; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 39/20020221.

Contrato de sociedade

No dia 21 de Fevereiro de 2002, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Aveni-
da do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante licenciada Olinda de
Fátima Esteves, notária deste Cartório, compareceram:

1.º José Gonçalves Pereira da Cunha, número de identificação
fiscal 139804625, natural da freguesia de Figueiredo, concelho de
Guimarães, onde reside na Travessa das Lages, casado com Maria
Madalena dos Santos Fernandes sob o regime de comunhão de
adquiridos, portador do bilhete de identidade n.º 1856345, emitido
em 5 de Maio de 1999 em Lisboa pelos Serviços de Identificação
Civil.

2.º Artur Miguel dos Santos Gonçalves da Cunha, número de
identificação fiscal 210235853, natural da mencionada freguesia de
Figueiredo, residente na Rua de São Francisco, 24, freguesia de
Brito, concelho de Guimarães, casado com Rosa Maria Gonçalves
Silva Cunha sob o regime de comunhão de adquiridos, portador do
bilhete de identidade n.º 9573985, emitido em 14 de Outubro de
1998 em Lisboa pelos Serviços de Identificação Civil.

3.º Carlos Alberto Santos Gonçalves da Cunha, número de iden-
tificação fiscal 210235845, natural da dita freguesia de Figueiredo,
onde reside na dita Travessa das Lages, casado com Rosa Susana
da Rocha Oliveira e Cunha sob o regime de comunhão de adquiri-
dos, portador do bilhete de identidade n.º  10412802, emitido em
8 de Setembro de 2000 em Lisboa pelos Serviços de Identificação
Civil.

4.º Paulo Dinis dos Santos Gonçalves da Cunha, número de iden-
tificação fiscal 210235861, natural da referida freguesia de Brito,

residente na referida Travessa das Lages, casado com Sílvia da Luz
Ferreira da Costa Cunha sob o regime de comunhão de adquiridos,
portador do bilhete de identidade n.º 10872816, emitido em 12 de
Setembro de 1997 em Lisboa pelos Serviços de Identificação Civil.

5.º Paula Carla Santos da Cunha, número de identificação fiscal
229127240, solteira, natural da freguesia de Brito, já referida, re-
sidente com o primeiro outorgante, portadora do bilhete de identi-
dade n.º 11504200, emitido em 8 de Fevereiro de 2001 em Lisboa
pelos Serviços de Identificação Civil.

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

E por eles foi dito que pela presente escritura celebram entre si,
uma sociedade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação JGPC � Mobiliário, L.da

e tem a sua sede na Travessa das Lajes, freguesia de Figueiredo,
concelho de Guimarães.

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 fabrico, comércio, impor-
tação e exportação de mobiliário. Exploração de carpintaria, comér-
cio e montagem dos trabalhos de carpintaria por si fabricados.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em cinco quotas, uma do valor nominal de
3000 euros, pertencente ao sócio José Gonçalves Pereira da Cunha,
e quatro iguais do valor nominal de 500 euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios.

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não confor-
me for deliberado em assembleia geral, bem como a sua represen-
tação, cabem aos sócios José Gonçalves Pereira da Cunha e Artur
Miguel Santos Gonçalves Cunha que desde já ficam nomeados
gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

Está conforme o original.

17 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 1000117032

MARIA MONTEIRO & DOMINGOS MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8420/20020220; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 56/20020220.

Contrato de sociedade

No dia 20 de Fevereiro de 2002, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Aveni-
da do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante licenciada Olinda de
Fátima Esteves, notária deste Cartório, compareceram: Domingos
Joaquim da Silva Mendes, número de identificação fiscal
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159071968, e mulher Maria José Dias Monteiro Mendes, número
de identificação fiscal 136361820, naturais, ele da freguesia de
Guardizela, e ela da freguesia de Fermentões, ambas do concelho
de Guimarães, residente nesta última, na Rua da Calçada, casados
sob o regime de comunhão de adquiridos, portadores dos bilhete de
identidade n.º 8330847, 13 de Setembro de 2001 e 7517813, de
13 de Maio de 1996, ambos emitidos em Lisboa pelos Serviços de
Identificação Civil,

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

E por eles foi dito que pela presente escritura celebram entre si,
um contrato de sociedade comercial por quotas, nos termos dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maria Monteiro & Domingos
Mendes, L.da e tem a sua sede no lugar de Vilar, freguesia Pencelo,
concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na cardação de malhas.
2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades,

inclusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independente-
mente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

Declararam finalmente os outorgantes: que a gerência fica desde
já autorizada a proceder ao levantamento da totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição,
instalação da sede social e registo da sociedade.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 1000117025

MARISA FREITAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8419/20020220; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 54/20020220.

Contrato de sociedade

No dia 20 de Fevereiro de 2002, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Aveni-
da do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante licenciada Olinda de
Fátima Esteves, notária deste cartório, compareceram: Marisa
Daniela Rodrigues de Freitas, número de identificação fiscal
238079848, solteira, natural da freguesia de Barco, concelho de
Guimarães, onde reside no lugar da Ponte Nova, portadora do bi-

lhete de identidade n.º 12475812, emitido em 31 de Maio de
2000 em Lisboa pelos Serviços de Identificação Civil,

Verifiquei a identidade da outorgante pelo referido bilhete de
identidade.

E por ela foi dito que pela presente escritura, e não sendo sócia
de qualquer outra unipessoal, constitui uma sociedade unipessoal
por quotas que fica a regular-se pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Marisa Freitas, Unipessoal, L.da

e vai ter a sua sede no lugar da Ponte Nova, freguesia de Barco,
concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio de madeiras.
2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades,

inclusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independente-
mente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros integralmente realizado em di-
nheiro por ela sócia, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não confor-
me for decidido pela sócia, bem como a sua representação, cabem
à própria sócia que desde já fica nomeada gerente.

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

ARTIGO 5.º

Entre a própria sócia e a sociedade poderão ser celebrados quais
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação da pró-
pria, quando necessária.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 1000117016

VIEIRA & MACHADO, JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8418/20020219; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 58/20020219.

Contrato de sociedade

No dia 19 de Fevereiro de 2002, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Aveni-
da do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante licenciada Olinda de
Fátima Esteves, notária deste Cartório, compareceram: António da
Silva Vieira, número de identificação fiscal 148062628 e mulher
Maria Helena de Oliveira Machado Vieira, número de identifica-
ção fiscal 152096191, casados sob o regime da comunhão de ad-
quiridos, naturais ele da freguesia de Travassos, concelho de Pó-
voa de Lanhoso, ela da freguesia de Caldelas, concelho de
Guimarães, e residentes no Largo de José de Sousa, Vivenda 6,
freguesia de Caldas das Taipas, concelho de Guimarães, portado-
res dos bilhetes de identidade respectivamente n.os 3659854, de 4 de
Fevereiro de 1992 e 3839077, de 3 de Novembro de 1998, emiti-
dos pelos ex-CICC e Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

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

E por eles foi dito que pela presente escritura celebram entre si,
um contrato de sociedade comercial por quotas, nos termos dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vieira & Machado, Jóias, L.da

e tem a sua sede na Avenida da República, 132, freguesia de
Caldelas, concelho de Guimarães.

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

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio de artigos de
ourivesaria; comércio de relógios, reparação de relógios; comércio
de artigos de relojoaria.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
12 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

Está conforme o original.

17 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 1000117006

CONSTRUÇÕES JOSÉ & HIGINO FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8417/20020219; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 57/20020219.

Contrato de sociedade

No dia 19 de Fevereiro de 2002, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Aveni-
da do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante licenciada Olinda de
Fátima Esteves, notária deste Cartório, compareceram:

1.º José Custódio Maia Freitas, número de identificação fiscal
195844270, natural da freguesia de Souto (São Salvador), conce-
lho de Guimarães, onde reside na Rua do Engenheiro Duarte do
Amaral, casado com Maria do Sameiro Antunes Pereira sob o re-
gime de comunhão de adquiridos, portador da carta de condução
n.º BR-174267 2, emitida em 1 de Junho de 1995, D. G. V., Braga;

2.º Higino Manuel Maia Freitas, número de identificação fiscal
190584696, natural da freguesia de Souto (São Salvador), já refe-
rida, onde reside no lugar das Agras, casada com Maria Helena
Ferreira Marques sob o regime de comunhão de adquiridos, porta-
dor do bilhete de identidade n.º 10702987, emitido em 24 de Mar-
ço de 1998, Serviços de Identificação Civil, Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela respectiva carta de
condução e bilhete de identidade.

E por eles foi dito que pela presente escritura celebram entre si,
um contrato de sociedade comercial por quotas, nos termos dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções José & Higino
Freitas, L.da e tem a sua sede na Rua do Engenheiro Duarte do
Amaral, freguesia de Souto (Salvador), concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na indústria de construção
civil.

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

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não confor-
me for deliberado em assembleia geral, bem como a sua represen-
tação, cabem a ambos os sócios que desde já ficam nomeados ge-
rentes.

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

Declararam finalmente os outorgantes: que a gerência fica desde
já autorizada a proceder ao levantamento da totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição,
instalação da sede social e registo da sociedade.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 1000117001

JARDIM-DE-INFÂNCIA COGUMELO BRANCO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8416/20020219; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 56/20020219.

Documento particular

Maria Manuela Paúl Moreira Vaz da Silva, solteira, maior, com
o bilhete de identidade n.º 7653393, de 20 de Abril de 2000, pelo
Arquivo de Braga, com o número de identificação fiscal 180851543,
residente na Rua de 25 de Abril, 415, 5.º, direito, freguesia de São
Lázaro, concelho de Braga, natural da freguesia de São João de
Souto de concelho de Braga, de nacionalidade portuguesa, não sen-
do sócia de qualquer outra sociedade unipessoal, constitui uma
sociedade unipessoal por quotas com a identificação de pessoa co-
lectiva n.º P505950863 que se rege pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Jardim-de-Infância Cogumelo Bran-
co, Unipessoal, L.da e tem a sua sede no lugar da Corredoura, fre-
guesia de São Torcato, concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto exploração de jardim-de-infância,
creche e actividades de tempos livres.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo
do sócio ou de não sócios conforme for deliberado em assembleia
geral, ficando desde já nomeada gerente a sócia única.

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

ARTIGO 5.º

Podem ser exigidas à sócia única prestações suplementares de
capital até ao montante global de duas vezes 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, 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.

17 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 1000116995

PINTO & CARVALHO MARTINS, L.DA

Sede: Urbanização da Quintã, Rua de Teixeira
de Pascoais, 445, rés-do-chão, freguesia de Azurém

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3040; identificação de pessoa colectiva n.º 502061898; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/20020320.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital da sociedade em 16 580,54 €, em reservas livres e
30 925,48 €, em prestações suplementares e alterando o artigo 3.º
do pacto social o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
50 000,00 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 25 000,00 euros pertencentes uma a cada um dos
sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares ao
capital até ao montante global de 100 000,00 euros.

19 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 1000116979

POLIEME � MULTISERVIÇOS DE TRANSPORTE
E EMERGÊNCIA, L.DA

Sede: Avenida de D. João IV, 11.ª fase, cave,
São Sebastião, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4328; identificação de pessoa colectiva n.º 503064068; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/20020129.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital da sociedade em 602 410$, sendo 374 502$20 por in-
corporação de reservas, e 227 907$80 em dinheiro, subscrito pelos
sócios na proporção das suas quotas, e a respectiva redenominação
para euro.

Capital: 5000,00 €.
Sócios e quotas: Carlos Alberto da Costa Caldas Ribeiro, com

uma de 4500,00 €; Silvestre José de Pina da Costa Barreira, e
António de Freitas Cardoso, com uma de 250,00 € cada.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contra-
to da sociedade.

20 de Junho de 2002. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 1000117040

ANGULUS � ARQUITECTURA E ENGENHARIA, L.DA

Sede: Travessa do Comandante Costa e Silva, loja 6,
3.ª fase, Caldelas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6182; identificação de pessoa colectiva n.º 504301667; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 40/20020125.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, foi aumentado o
capital da sociedade em 2410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na
proporção das suas quotas, e a respectiva redenominação para euro.

Capital: 5000,00 €.
Sócios e quotas: Deolindo Rodrigues Júnior, e Agostinho Alberto

Vieira Pereira, com uma de 2500,00 € cada.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contra-
to da sociedade.

19 de Junho de 2002. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 1000117042

FREITAS, OLIVEIRA & OLIVEIRA
SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Lugar de Verdeal de Cima, freguesia de Atães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6329; identificação de pessoa colectiva n.º 504556673; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 5/20020506.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi altera-
do os artigos 1.º e 2.º do pacto social o qual fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a adoptar a firma Manuel Oliveira & Francisco
Oliveira � Sociedade Imobiliária, L.da, e continua a ter a sua sede
no lugar de Verdeal de Cima, da freguesia de Atães, do concelho
de Guimarães.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto a compra e venda de bens imobi-
liários e construção civil.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contra-
to da sociedade.

15 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 1000117045

CONFECÇÕES AZEVEDOS, L.DA

Sede: lugar de Corvite, Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4171; identificação de pessoa colectiva n.º 502934182; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 54/20020131.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital da sociedade em 552 410$, em dinheiro, subscrito pe-
los sócios na proporção das suas quotas, e a respectiva redeno-
minação para euro.

Capital: 5000,00 €.
Sócios e quotas: Joaquim das Neves Azevedo, Maria Madalena

Neves de Azevedo, e Rosa do Carmo Neves de Azevedo, com uma
de 1667,67 € cada.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contra-
to da sociedade.

21 de Junho de 2002. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 1000117047

J. DIAS & PIEDADE, L.DA

Sede: Parque Industrial de Guimarães, lote C-1,
freguesia de Ponte

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4604; identificação de pessoa colectiva n.º 503249688;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 19/20020412.

Certifico que foram depositadas as actas onde  constam a cessa-
ção das funções da gerente Maria da Conceição Abreu Sequeira da
Piedade.

19 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 1000117049

ALFATUR � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Sede: Rua de São Gonçalo, 1147, freguesia de São Paio

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2217; identificação de pessoa colectiva n.º 501423915;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresenta-
ção: 31/20020528.

Certifico que foram depositadas as actas onde constam a cessa-
ção de funções do gerente António Manuel Pires Leite.

19 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 1000117053

MIXTHÚS TÊXTEIS � COMERCIALIZAÇÃO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua Central, 682, edifício Aviz, bloco B,
2.º esquerdo, freguesia de Selho São Jorge

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8075; identificação de pessoa colectiva n.º 505638282;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 15 e 16/20020412.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram al-
terados os artigos 4.º e 6.º do pacto social o qual fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado nos diversos valores
constantes da escrita, é de 25 000,00 euros, correspondente à soma
de duas quotas iguais de 12 500,00 euros, pertencentes, uma a cada
um dos sócios Manuel Carlos Faria de Oliveira e Adão José Pinto
Alves.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência, com ou sem remuneração, de harmonia com o
deliberado, compete a dois ou mais gerentes nomeados em
assembleia geral.

2 � Porém, desde já, ficam nomeados gerentes ambos os sócios
Manuel Carlos Faria de Oliveira e Adão José Pinto Alves.

Mais certifico que consta da escritura da alteração do pacto so-
cial a renúncia à gerência de João Augusto de Freitas Dias.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contra-
to da sociedade.

18 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 1000117050

MIXTHÚS TÊXTEIS � COMERCIALIZAÇÃO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua Central, 682, edifício Aviz, bloco B,
2.º esquerdo, freguesia de Selho São Jorge

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8075; identificação de pessoa colectiva n.º 505638282;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 17 e 18/20020412.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi depo-
sitada a acta onde consta a cessação de funções do gerente de Adão
José Pinto Alves, por renúncia e a nomeação do gerente João
Augusto de Freitas Dias.

18 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 1000127568

CLOVER � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Parque Industrial, lote C-1, 2.ª fase,
freguesia de Ponte

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8015; identificação de pessoa colectiva n.º 505779218;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 10 e 11/20020412.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram al-
terados os artigos 3.º e 4.º do pacto social o qual fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado nos diversos valo-
res constantes da escrita, é de 5000,00 euros, correspondente à soma
de duas quotas, sendo uma de 4000,00 euros, pertencente ao sócio
José Fernando Esteves Pimenta e outra de 1000,00 euros, perten-
cente ao sócio Adão José Pinto Alves.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares até ao montante global equivalente a cinco vezes o capital
social desde que a chamada seja deliberada por unanimidade dos
votos representativos de todo o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência, remunerada ou não conforme for deliberado,
compete a um ou mais gerentes nomeados em assembleia geral.

2 � Porém, desde já, ficam nomeados gerentes ambos os sócios.
3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-

tos, é suficiente a assinatura de um gerente.

Mais certifico que consta da escritura da alteração do pacto so-
cial a renúncia à gerência de João Augusto de Freitas Dias.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contra-
to da sociedade.

19 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 1000117052

CLOVER � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Parque Industrial, lote C-1, 2.ª fase,
freguesia de Ponte

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8015; identificação de pessoa colectiva n.º 505779218;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 12 e 13/20020412.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi depo-
sitada a acta onde consta a cessação de funções dos gerentes José
Fernando Esteves Pimenta e Adão José Pinto Alves, por renúncia,
e a nomeação dos gerentes Adília Fátima Silva Pereira Rodrigues
e João Augusto de Freitas Dias.

19 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 1000127569

FREITAS MOURA, L.DA

Sede: Rua da Ramada, 26, São Sebastião, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 429; identificação de pessoa colectiva n.º 500355177; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 3/20020220.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi alte-
rado o artigo 4.º do pacto social o qual fica com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos di-
versos bens e valores do activo constantes  da escrituração, é de
10 000,00 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal
de 9500,00 euros pertencente ao sócio António Fernandes de Moura
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e uma do valor nominal de 500,00 euros pertencente ao sócio José
Manuel Fernandes Moura.

Certifico ainda que foi depositado o texto actualizado do contrato
da sociedade.

8 de Julho de 2002. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 1000117054

JOÃO DA SILVA DIAS & C.A, L.DA

Sede: lugar da Pousada, Gondar, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2198; identificação de pessoa colectiva n.º 501412441; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 53/20020129.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social em 8 024 100$, subscrita em dinheiro, pelos
sócios, na proporção das suas quotas, alterando os artigos 1.º, 2.º e
3.º do pacto social que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade passa a adoptar a firma WAGON � Confec-
ções, L.da, e continua a ter a sua sede no lugar de Pousada, fregue-
sia de Gondar, concelho de Guimarães.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social, den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na confecção e comércio por grosso de
vestuário e acessórios. Importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores do activo constantes da escrituração é de
50 000,00 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 25 000,00 euros cada, e pertencentes uma a cada um dos sócios
Domingos Rodrigues dos Santos e Esmeralda Eulália Pereira da
Silva Dias dos Santos.

Foi depositado na pasta respectiva, o texto completo e actuali-
zado do contrato social.

21 de Julho de 2002. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 1000117056

CONSTRUÇÕES DUVALCAR, L.DA

Sede: Rua do Capitão Alfredo Guimarães,
Centro Comercial Castelo, sala 32, Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4181; identificação de pessoa colectiva n.º 502945435; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 19/20020129.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe foi aumentado o
capital social em 90 024,04 €, subscrito em dinheiro, pelos sócios,
na proporção das suas quotas, alterando os artigos 2.º, 3.º e 5.º do
pacto social, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de transportes rodo-
viários de mercadorias. Indústria de construção civil e empreitadas
de obras públicas, designadamente, demolições, terraplanagem e es-
cavações. Comércio de materiais para a construção civil. Compra
e venda de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000,00 euros, e acha-se dividido em duas quotas iguais do va-
lor nominal de 50 000,00 euros cada, pertencendo uma a cada um
dos sócios Jerónimo do Vale Cardoso e Maria da Conceição da
Costa Lopes.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Porém, continua designado gerente o sócio Jerónimo do Vale
Cardoso e fica designada gerente a sócia Maria da Conceição da
Costa Lopes.

Foi depositado na pasta respectiva, o texto completo e actuali-
zado do contrato social.

20 de Junho de 2002. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 1000117057

TRANSURBANOS DE GUIMARÃES,
TRANSPORTES PÚBLICOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Alfredo Pimenta,
sem número de polícia, freguesia  de São Paio

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1521; identificação de pessoa colectiva n.º 500884358; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 17/20020130.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital da sociedade em 39 689 794$, por incorporação de
reservas de reavaliação e 551 206$ em dinheiro e alterando o arti-
go 3.º do pacto social o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado nos diversos valores cons-
tantes da escrita e em dinheiro, é de 500 000,00 euros, representa-
do por onze quotas, dos titulares e quantitativos seguintes:

a) TRANSCOVIZELA � Transportes Públicos, L.da, uma de
83 333, 34 euros e outra de 33 333,32 euros.

b) Auto Mondinense, L.da, uma de 83 333,34 euros.
c) João Carlos Soares & Filhos, L.da, uma de 83 333,34 euros e

outra de 16 666,67 euros.
d) Abílio da Costa Moreira & C.ª, L.da, uma de 83 333,34 euros

e outra de 16 666,66 euros.
e) AMI � Transportes, S. A., uma de 33 333,33 euros e outra de

16 666,66 euros.
f) Rodoviária d�Entre Douro e Minho, S. A., uma de 25 000,00 euros, e
g) Auto Viação Landim, L.da, uma de 25 000,00 euros.

Certifico ainda que foi depositado o texto actualizado do contrato
da sociedade.

20 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 1000117059

TCI � EMBALAGEM, L.DA

Sede: Parque Industrial de Guimarães, lote H 11, Ponte,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3479; identificação de pessoa colectiva n.º 502395052; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 42/20020125.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social em 80 289 200$, subscrita em dinheiro pelos
sócios, quanto a 70 723$ pelo sócio José Miguel Malheiro Coelho
Lima, e 80 218 477$ pelo sócio José Casimiro Martins Coelho
Lima, realizado somente quanto a 40 122 077$, alterando o arti-
go 3.º do pacto social, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 600 000,00 euros e corresponde à soma de
duas quotas, sendo uma de 598 500,00 euros, pertencente ao sócio
José Casimiro Martins Coelho Lima e outra de 1500,00 euros, per-
tencente ao sócio José Miguel Malheiro Coelho Lima.

§ único. O capital social está realizado nos diversos valores cons-
tantes da escrita e em dinheiro somente quanto a 400 000,00 euros,
devendo os restantes 200 000,00 euros serem realizados, em nume-
rário, pelo sócio José Casimiro Martins Coelho Lima, durante o ano
de 2002, com o montante de 150 000,00 euros e durante o ano de
2003, com o montante de 50 000,00 euros.

Foi depositado na pasta respectiva, o texto completo e actuali-
zado do contrato social.

19 de Junho de 2002. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 1000117060
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CONFECÇÕES FREITAS, L.DA

Sede: lugar de Fundevila ou Rodovia, lote 10, Urgeses,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5577; identificação de pessoa colectiva n.º 503924210; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 37/20020125.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, foi aumentado o
capital da sociedade em 2410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na
proporção das suas quotas, e a respectiva redenominação para euro.

Capital: 5000,00 €.
Sócios e quotas: Cacilda Maria Sousa Abreu, e Manuel Afonso

Novais de Freitas, com uma de 2500,00 € cada.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contra-
to da sociedade.

19 de Junho de 2002. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 1000117062

AGROPARAÍSO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: lugar do Campo, Gondar, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5400; identificação de pessoa colectiva n.º 503797979; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 38/20020129.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital em 5 014 460$, subscrito em dinheiro, sendo
1 054 820$ pelo sócio António Manuel Malheiro Coelho Lima,
quanto a 1 954 820$ pela sócia Maria José Pereira Varela Macedo
Coelho Lima, e quanto a 2 004 820$ por Rui Fernando Pinheiro
Oliveira Dessa, casado com Maria Clara Moura Basto Pinto, na
separação, alterando o artigo 3.º, do pacto social, que fica com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores do activo constantes da escrituração, é de
30 000,00 euros e acha-se dividido em três quotas iguais, do valor
nominal de 10 000,00 euros cada, e pertencentes uma a cada um dos
sócios António Manuel Malheiro Coelho Lima, Maria José Pereira
Varela Macedo Coelho Lima e Rui Fernando Pinheiro Oliveira Dessa.

Adverti os outorgantes da obrigação de requererem o registo deste
acto dentro do prazo de três meses.

Foi depositado na pasta respectiva, o texto completo e actuali-
zado do contrato social.

20 de Junho de 2002. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 1000117064

JUVODO � CONSULTADORIA EMPRESARIAL, L.DA

Sede: Quinta do Cabo, Vilar, São Torcato, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5861; identificação de pessoa colectiva n.º 504131451; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 58/20020131.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital da sociedade em 9 624 100$, subscrito em dinheiro,
pelos sócios, na proporção das suas quotas, alterando o artigo 3.º,
do pacto social, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos di-
versos bens e valores do activo constantes da escrituração, é de
50 000,00 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal
de 25 000,00 euros cada, e pertencentes uma a cada um dos sócios
Leocadie Joerg e Martin Michael Georg Joerg.

Foi depositado na pasta respectiva, o texto completo e actuali-
zado do contrato social.

21 de Junho de 2002. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 1000117066

SANTO AMARO
REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: lugar de Santo Amaro, Mascotelos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5666; identificação de pessoa colectiva n.º 503975460; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 52/20020131.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital da sociedade em 2410$, em dinheiro, subscrito pelos
sócios na proporção das suas quotas, e a respectiva redenominação
para euros.

Capital: 5000,00 €.
Sócios e quotas: José Manuel Salgado Fernandes e Maria de

Lurdes Freitas Fernandes, com uma de 2500,00 €, cada.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contra-
to da sociedade.

21 de Junho de 2002. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 1000117070

GUIMIBÉRICA � COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA
E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Sede: Urbanização do Salgueiral, lote 2-A, Creixomil,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5543; identificação de pessoa colectiva n.º 503892769; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 45/20020131.

Certifico que foi depositada a fotocópia da escritura onde cons-
ta a dissolução e encerramento da liquidação da referida socieda-
de, tendo sido aprovadas as contas em 30 de Junho de 2001.

21 de Junho de 2002. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 1000117072

IMHOTEP � ARQUITECTURA E URBANISMO, L.DA

Sede: Rua de Mesteres de Guimarães, 10,
freguesia de Urgeses

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6075; identificação de pessoa colectiva n.º 504231006; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 5/20020131.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi
efectuado a sua redenominação do capital e adopção do capital
mínimo com aumento de capital, como segue:

Inscrição n.º 3; apresentação n.º 5/20020131 � Redenominação
do capital para euros e adopção do capital mínimo com aumento
de capital de 602 410$, em dinheiro pelos sócios na proporção das
suas quotas:

Capital: 5000,00 €.
Sócios e quotas: Rui Alexandre Miranda de Araújo, com uma de

3500,00 € e Pedro Alexandre Pitão Guimarães de Freitas, com uma
de 1500,00 €.

26 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silvas e Castro Lopes. 1000117075

DASATEX � PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Sede: lugar de Fôfe, freguesia de Mesão Frio

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4528; identificação de pessoa colectiva n.º 503199079; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 12/20020128.

Certifico que foi efectuado a dissolução e encerramento da liqui-
dação da referida sociedade.

20 de Junho de 2002. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 1000117076
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D. V. SOUSA � TÊXTEIS, L.DA

Sede: lugar do Barridinho, freguesia de Selho São Cristóvão

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3830; identificação de pessoa colectiva n.º 502657766; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 50/20020128.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe foi aumentado
o capital social em 4 612 050$ em dinheiro e alterando os artigos 1.º
e 3.º do pacto social que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua com a firma D. V. Sousa �
Têxteis, L.da, tem a sua sede na Rua do Barridinho, 99, da fregue-
sia de Selho (São Cristóvão), do concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos di-
versos bens e valores do activo constantes da escrituração, é de
25 000,00 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor
nominal de 15 625,00 euros, pertencente ao sócio Domingos Vítor
de Sousa e uma do valor nominal de 9375,00 euros pertencente à
sócia Engrácia de Abreu Rodrigues de Lemos.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contra-
to da sociedade.

20 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 1000117078

HENRIQUE MENDES RIBEIRO � SUPERMERCADOS, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 893, freguesia de Selho São Jorge

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 7220; identificação de pessoa colectiva n.º 505360764;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 53 e 54/20020128.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital da sociedade em 15 000,00 €, em dinheiro e alterando
os artigos 3.º e 4.º do pacto social o qual fica com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
40 000,00 euros, e acha-se dividido em quatro quotas, sendo uma
de valor nominal de 22 500,00 euros pertencente ao sócio Henrique
Mendes Ribeiro, uma de valor nominal de 5000,00 euros e outra de
valor nominal de 3750,00 ambas pertencentes ao sócio António José
da Silva Ribeiro, sendo a primeira seu bem próprio e a segunda bem
comum do casal e outra de valor nominal de 8750,00 euros perten-
cente à sócia Filipa Alexandra da Silva Ribeiro.

ARTIGO 4.º

A gerência e representação da sociedade, com ou sem remune-
ração conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos
sócios Henrique Mendes Ribeiro e António José da Silva Ribeiro.

Mais certifico que consta da escritura do aumento de capital e
alteração do pacto social à renúncia da gerência de Maria de Belém
da Silva Lemos.

Certifico ainda que foi depositado o texto actualizado do contrato
da sociedade.

20 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 1000117081

JOSÉ SALGADO & SALGADO, L.DA

Sede: Rua do Moutinho, freguesia de Caldelas

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6344; identificação de pessoa colectiva n.º 504609920; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 42/20020128.

Certifico que foi efectuado a dissolução e encerramento da liqui-
dação da referida sociedade.

20 de Junho de 2002. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 1000117083

VIEIRA DO MINHO

PICÃO & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vieira do Minho. Matrícula
n.º 109/940621; identificação de pessoa colectiva n.º 503212725;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/020430.

Certifico que foi efectuado o registo de redenominação e altera-
ção parcial do pacto social da sociedade em epígrafe, com base na
escritura exarada de fls. 86 a fls. 87 v.º do livro de notas para es-
crituras diversas n.º 121-D do Cartório Notarial de Vieira do Minho,
tendo em consequência sido alterado o artigo 6.º e aditado o arti-
go 10.º

6.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
24 939,90 euros e corresponde à soma de três quotas, uma no mon-
tante de 14 963,94 euros pertencente ao sócio, António Pereira Picão
e duas iguais no valor nominal de 4987,98 euros pertencente uma
a cada uma das sócias, Graça Maria de Sousa Picão e Maria João
de Sousa Picão.

10.º

1 � A sociedade fica com o direito de amortizar qualquer quo-
ta por acordo com o seu titular e ainda desde que verificados os
seguintes casos:

a) Inventário judicial ou partilha por divórcio, se a quota fora
adjudicada a interessados não sócios;

b) Penhora, arresto, arrolamento, inclusão em massa falida ou por
qualquer outro modo, sujeito a procedimento judicial;

c) Infracções cometidas por qualquer dos sócios das disposições
do contrato social.

2 � Salvo no caso de acordo, em que prevalecerá o que for ajus-
tado, a contrapartida da amortização da quota será determinada e
paga de harmonia com o preceituado nas alíneas a) e b) do n.º 1 do
artigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais.

Tendo sido depositados os documentos na pasta respectiva.

Está conforme.

17 de Julho de 2002. � O Ajudante, Adolfo Manuel Dias
Carreiro Leal de Mariz. 1000117015

VILA NOVA DE FAMALICÃO

PICHELARIA JARRO � MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6478/020308; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 31/020308.

Certifico que Joaquim Borges Gomes, casado no regime de co-
munhão de adquiridos Maria Carolina Oliveira da Silva, António
Manuel Carvalho da Silva, casado no regime de comunhão de ad-
quiridos com Maria Alice Azevedo Vieira da Silva, Rui Manuel da
Silva Rodrigues, casado no regime de comunhão de adquiridos com
Paula Cristina da Silva Teixeira, constituem entre si uma socieda-
de comercial por quotas, nos termos constantes dos arti-
gos seguintes.

1.º

a sociedade adopta a firma Pichelaria Jarro � Materiais para
Construção, L.da, tem a sua sede no lugar de Rabuços, freguesia de
Requião, concelho de Vila Nova de Famalicão.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede da
sociedade ser deslocada para qualquer outro local dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de materiais
de construção; pichelaria; compra e venda de artigos de pichelaria,
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tubos loiças e respectivos acessórios, reparações gerais, montagens
e assistência.

3.º

O capital social é de 100 000,00 euros e está dividido em três
quotas: uma de valor nominal de 50 000,00 euros pertencente ao só-
cio Joaquim Borges Gomes, uma de 30 000,00 euros pertencente ao
sócio António Manuel Carvalho da Silva e uma de 20 000,00 euros,
pertencente ao sócio Rui Manuel da Silva Rodrigues.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 300 000,00 euros, quando
unanimemente aprovadas em assembleia geral, recaindo a obriga-
ção igualmente sobre todos os sócios e proporcional à sua quota de
capital.

4.º

A cessão de quotas é livremente permitida entre os sócios, mas
a favor de estranhos é necessário o consentimento da sociedade,
gozando esta, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes, em se-
gundo, do direito de preferência na respectiva aquisição.

5.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remunerada
ou não, será exercida por dois ou mais gerentes, sócios ou não sócios.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, são

necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

6.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas as
percentagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o
destino que vier a ser deliberado em assembleia geral, por maioria
simples dos votos correspondentes ao capital social.

7.º

A  sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Interdição, inabilitação, falência, dissolução ou morte do só-

cio titular.
b) Arresto, arrolamento, penhora ou outro qualquer acto que

implique a arrematação ou adjudicação forçada de qualquer quota.

Conferi e está conforme.

24 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Adélia da Concei-
ção Rodrigues Vieira de Castro. 1000070238

CARNEIRO & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3060/921028; identificação de pessoa colectiva
n.º 502877740; data da apresentação: 000609.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
1999.

Conferi e está conforme.

15 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 1000078396

MIGUEL COUTO � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6468/020205; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 41/020205.

Certifico que Artur Miguel Dias Couto, casado com Lídia Cristina
da Costa Cruz sob o regime da comunhão de adquiridos que, pela
presente escritura, e não sendo sócio de qualquer outra unipessoal,
constitui uma sociedade unipessoal por quotas, que fica a regular-
-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Miguel Couto � Unipes-
soal, L.da e vai ter a sua sede na Rua da Quinta da Serra, 45, fre-
guesia de Lousado, concelho de Vila Nova de Famalicão.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços de
instalações eléctricas. Comércio de material e equipamento eléctrico.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive
como sócia de responsabilidades ilimitada, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros, integralmente realizado em
dinheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não confor-
me for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem
ao próprio sócio que desde já fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação do
próprio, quando necessária.

Conferi e está conforme.

24 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Adélia da Concei-
ção Rodrigues Vieira de Castro. 1000070361

JORGE & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 2930/920327; identificação de pessoa colectiva n.º 502732890;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 1/011015.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberam,
aumento de capital do montante de 602 410$, realizado em dinhei-
ro, por ambos os sócios em partes iguais e alteração parcial do
pacto, consistente na modificação do artigo 3.º, ficando a constar:

Capital: 5000,00 euros.
Sócios e respectivas quotas: 
1) Carlos Manuel da Costa Ferreira, com uma quota de

2500,00 euros;
2) Emília Maria Silva Sampaio, com um quota de 2500,0,0 euros.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na respectiva pasta.

Conferi e está conforme.

23 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira da Sá Araújo. 3000043447

BRAGANÇA
BRAGANÇA

SILVA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 942/
960307; identificação de pessoa colectiva n.º 500581894; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/020723.

Certifico que o ex-sócio, Leonel dos Santos Ferreira, renunciou
ao exercício de funções de gerência que efectuava na sociedade
acima referenciada em 22 de Abril de 1997.

23 de Julho de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000117869

LOPES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 154/
720704; identificação de pessoa colectiva n.º 500374791; data da
apresentação: 270602.
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Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

27 de Julho de 2002. � A Conservadora, Ana Paula Malhão
Saraiva Esteves. 1000117871

IMOBILIÁRIA LUÍS SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 754/
931013; identificação de pessoa colectiva n.º 503079014; data da
apresentação: 270602.

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

27 de Julho de 2002. � A Conservadora, Ana Paula Malhão
Saraiva Esteves. 1000117873

SILVA & CANTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 746/
930827; identificação de pessoa colectiva n.º 503044741; data da
apresentação: 250602.

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

25 de Julho de 2002. � A Conservadora, Ana Paula Malhão
Saraiva Esteves. 1000117875

POLITRAÇO � ARQUITECTURA E ENGENHARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1221/900302; identificação de pessoa colectiva n.º 504773658;
data da apresentação: 270602.

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

27 de Julho de 2002. � A Conservadora, Ana Paula Malhão
Saraiva Esteves. 1000117878

CONSTRUÇÕES DOMINGOS MOREIRA & MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1208/000107; identificação de pessoa colectiva n.º 504774107;
data da apresentação: 260602.

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

26 de Julho de 2002. � A Conservadora, Ana Paula Malhão
Saraiva Esteves. 1000117880

CAÇA BRAVA � ESTUDO E REPOVOAMENTO
DE CAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 802/
940509; identificação de pessoa colectiva n.º 503200581; data da
apresentação: 260602.

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

26 de Julho de 2002. � A Conservadora, Ana Paula Malhão
Saraiva Esteves. 1000117882

NORDESTE � RESTAURANTE E TALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 816/
940608; identificação de pessoa colectiva n.º 503217085; inscri-
ção n.º 2; números e data das apresentações: 2 e 3/020718.

Certifico que a sociedade acima referenciada procedeu à altera-
ção do seu pacto social, ficando alterado nos termos seguintes:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é do mon-
tante de 5000,00 €, representado por duas quotas, uma valor no-
minal de 2500,00 € pertencente ao sócio Daniel de Jesus Diegues,
outra, do valor nominal de 2500,00 € pertencente ao sócio
Fernando de Jesus Diegues.

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

18 de Julho de 2002 � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000117883

CONSTRUÇÕES TRIGALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1463/020719; identificação de pessoa colectiva
n.º 506196372 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 12/020719.

Certifico que entre Joaquim dos Anjos Alves, divorciado, Alfredo
Alexandre Trigo, casado com Maria Filomena Carromão Trigo, na
comunhão de adquiridos, foi constituída uma sociedade por quotas
que se rege nos temos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Trigalves, L.da e tem
a sua sede na Avenida de João da Cruz, 108/116, 2.º direito, reta-
guarda, freguesia da Sé, concelho de Bragança.

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

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

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

2.º

A sociedade tem por objecto construção civil.

3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000,00 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, no
valor de 5000,00 euros, cada uma delas pertencente a cada um dos
sócios, Joaquim dos Anjos Alves e Alfredo Alexandre Trigo.

4.º

1 � Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares
de capital, até ao montante de 10 000,00 euros.

2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
acordar em assembleia geral.

5.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence a dois gerentes,
sócios ou não, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Joa-
quim dos Anjos Alves e Alfredo Alexandre Trigo.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de dois
gerentes.

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

4 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de fa-
vor, fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes, estra-
nhos ao objecto social.

6.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando então os
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sócios não cedentes, nas  concessões onerosas, do direito de prefe-
rência.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota, ou parte dela, a
terceiros, dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por
escrito, dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário,
o preço e as condições de pagamento da mesma, a fim de obter o
consentimento da sociedade para aquela cessão e de proporcionar
o direito de preferência estatuído no número anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade, os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o seu direito de preferência.

7.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota nos casos se-
guintes:

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Por falência, insolvência, morte ou interdição do sócio titular;
c) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto no

artigo 6.º;
d) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em

geral, apreendida judicial ou administrativamente;
e) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compa-

recer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral.
2 � A contrapartida da amortização, será a resultante do valor

nominal da quota amortizada.
3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, poste-

riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substitui-
ção, ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a
um ou alguns sócios ou a terceiros.

19 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000117886

FELIZ & SILVA � PASTELARIA E CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1462/020719; identificação de pessoa colectiva n.º 506240134;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/020719.

Certifico que entre Amélia do Nascimento Afonso da Silva ca-
sada com José Daniel da Silva, na comunhão de adquiridos e João
Manuel Borges Feliz, solteiro, maior constituem uma sociedade por
quotas que se rege nos termos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Feliz & Silva � Pastelaria e
Confeitaria, L.da e tem a sua sede na Avenida de Abade de Baçal,
37, rés-do-chão, na freguesia da Sé, concelho de Bragança.

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

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de produtos de paste-
laria e afins, casa de chá e pastelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, dividido em duas quotas iguais, no valor nominal de
2500,00 euros, cada uma delas pertencente a cada um dos sócios,
Amélia do Nascimento Afonso da Silva e João Manuel Borges
Feliz.

ARTIGO 4.º

1 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
acordar em assembleia geral.

2 � Poderão igualmente ser exigidas aos sócios, prestações su-
plementares de capital, até ao montante de 10 000,00 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A administração da sociedade, dispensada ou não de cau-
ção e remunerada ou não, conforme for deliberado em assembleia
geral, pertence a dois gerentes, sócios ou não, ficando desde já
nomeados gerentes, Amélia do Nascimento Afonso da Silva e João
Manuel Borges Feliz.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de dois
gerentes.

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

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

ARTIGO 6.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios,
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando então os só-
cios não cedentes, nas  concessões onerosas, do direito de preferência.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota, ou parte dela, a
terceiros, dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por
escrito, dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário,
o preço e as condições de pagamento da mesma, a fim de obter o
consentimento da sociedade para aquela cessão e de proporcionar
o direito de preferência estatuído no número anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade, os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o seu direito de preferência.

ARTIGO 7.º

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

a) Com o acordo do seu titular;
b) Por falência, insolvência, morte ou interdição do sócio titular;
c) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto na

cláusula 6.ª;
d) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em

geral, apreendida judicial ou administrativamente.
2 � A contrapartida da amortização, será a resultante do valor

nominal da quota amortizada.
3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, poste-

riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substitui-
ção, ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a
um ou alguns sócios ou a terceiros.

19 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000117888

GAPH � GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PROJECTOS
HOTELEIROS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1461/020718; identificação de pessoa colectiva n.º 505909812;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/020718.

Certifico que entre Vítor Manuel Gomes, solteiro, maior consti-
tui uma sociedade unipessoal que se rege nos termos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma GAPH � Gestão e Adminis-
tração de Projectos Hoteleiros, Sociedade Unipessoal, L.da e tem a
sua sede na Avenida de Abade de Baçal, 45, cave, freguesia da Sé,
concelho de Bragança.

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

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

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

2.º

A sociedade tem por objecto gestão e administração de projec-
tos hoteleiros; compra, venda e aluguer de propriedades rústicas e
urbanas; projecto e montagem de hardware e software informático,
projecto e montagem de publicidade interna e externa.

3.º

1 � O capital social é de 5000,00 euros, integralmente realiza-
do em dinheiro, e corresponde a uma única quota pertencente ao
único sócio, Vítor Manuel Gomes.

2 � Poderão ser feitos suprimentos à Sociedade.

4.º

1 � A administração da Sociedade, remunerada ou não, confor-
me for deliberado, pertence a um gerente, sócio ou não, ficando
desde já nomeado gerente o sócio, Vítor Manuel Gomes.
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2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente único.
3 � A gerência não poderáobrigar a Sociedade em letras de fa-

vor, fianças, abonações, nem quaisquer actos semelhantes, estranhos
ao objecto social.

5.º

Fica expressamente autorizada a celebração de quaisquer negó-
cios jurídicos que visem a prossecução do objecto social entre o
sócio único e a Sociedade.

18 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000117890

PNEUS TUA DE CEPEDA FRAGA & FRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1335/010813; identificação de pessoa colectiva n.º 502946245;
data da apresentação: 020728.

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

28 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Ester
Corujo de Faria Coelho. 1000117891

CONSTRUÇÕES BRANCO &PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 520/
890906; identificação de pessoa colectiva n.º 502213914; data da
apresentação: 020628.

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

28 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Ester
Corujo de Faria Coelho. 1000117892

PEDRADURA � PERFUMES E ADEREÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 763/
931118; identificação de pessoa colectiva n.º 503096911; data da
apresentação: 280701.

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

1 de Julho de 2002. � A Conservadora, Ana Paula Malhão Sa-
raiva Esteves. 1000117893

PAVI-NORDESTE � FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1137/981023; identificação de pessoa colectiva n.º 504257730;
data da apresentação: 020627.

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

27 de Junho de 2002. � A Conservadora, Ana Paula Malhão
Saraiva Esteves. 1000117894

NSI-NORDINFOR SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 468/
871217; identificação de pessoa colectiva n.º 501910476; data da
apresentação: 020618.

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

18 de Junho de 2002. � A Conservadora, Ana Paula Malhão
Saraiva Esteves. 1000117895

MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1339/010824; identificação de pessoa colectiva n.º 505649730;
data da apresentação: 020620.

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

20 de Junho de 2002. � A Conservadora, Ana Paula Malhão
Saraiva Esteves. 1000117896

MÁRIO FERNANDES & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 996/
970218; identificação de pessoa colectiva n.º 501477365; data da
apresentação: 020624.

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

24 de Junho de 2002. � A Conservadora, Ana Paula Malhão
Saraiva Esteves. 1000117897

ÚLTIMO PILAR � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1273/001212; identificação de pessoa colectiva n.º 505115964;
data da apresentação: 020618.

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

18 de Junho de 2002. � A Conservadora, Ana Paula Malhão
Saraiva Esteves. 1000117898

HOSPEDARIA SENHORA DA HERA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 996/
970218; identificação de pessoa colectiva n.º 503824305; data da
apresentação: 020624.

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

24 de Junho de 2002. � A Conservadora, Ana Paula Malhão
Saraiva Esteves. 1000117899

URBANIZAÇÕES DO PLANTÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1161/990317; identificação de pessoa colectiva n.º 504499130;
data da apresentação: 020618.

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

18 de Junho de 2002. � A Conservadora, Ana Paula Malhão
Saraiva Esteves. 1000117900
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CENTRAL PNEUS DA BOAVISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1330/010720; identificação de pessoa colectiva n.º 505338955;
data da apresentação: 020620.

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

20 de Junho de 2002. � A Conservadora, Ana Paula Malhão
Saraiva Esteves. 1000117901

SORTEGEL � PRODUTOS CONGELADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 499/
890125; identificação de pessoa colectiva n.º 502098406; data da
apresentação: 020719.

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

19 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Ester
Corujo de Faria Coelho. 1000117906

SORTEGEL � PRODUTOS CONGELADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 499/
890125; identificação de pessoa colectiva n.º 502098406; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 1/020719.

Certifico que relativamente à sociedade acima referenciada foi
lavrado o seguinte acto de registo:

Designação dos membros do conselho de administração e fiscal
único para o ano de 2002.

Data da deliberação: 11 de Julho de 2002.
Conselho de administração: presidente � Maria José Cordeiro da

Silva Prego; vogais: Maria Cristina da Silva Fialho Prego Pessanha
e Maria Teresa da Silva Fialho Prego.

Fiscal único: António Gerardo Pinheiro Oliveira; suplente: Ledo
e Morgado Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representa-
do por Jorge Manuel Felizes Morgado.

19 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000117908

TORRE DE MONCORVO

AGÊNCIA FUNERÁRIA � MEDEIROS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torre de Moncorvo. Matrícula
n.º 288/020725; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020725.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Agência Funerária � Medeiros,
Sociedade Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua de 5 de Outu-
bro, na freguesia e concelho de Torre de Moncorvo.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto social agência funerária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
25 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único Manuel Joaquim Vaz Medeiros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da Sociedade, pertencem ao
sócio único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração
conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a Sociedade é suficiente a intervenção do ge-
rente.

ARTIGO 5.º

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

Conferida, está conforme.

25 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000117459

JERÓNIMO & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torre de Moncorvo. Ma-
trícula n.º 160/881108; identificação de pessoa colectiva
n.º 502059389.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano 2001.

Está conforme.

25 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Joaquina
Pando Branquinho. 1000117458

CASTELO BRANCO
BELMONTE

AGRO-RENDO SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Belmonte. Matrícula n.º 125/
941228; inscrição n.º 5, inscrição n.º 7 e inscrição n.º 8; números
e data das apresentações: 4, 5 e 6/020507.

Certifico que a sociedade AGRO-RENDO Sociedade Imobi-
liária, S. A., com sede em Malpique, na freguesia de Caria, conce-
lho de Belmonte, deliberou alterar o pacto social:

Cessação de funções do administrador único, por renúncia.
Data: 17 de Julho de 2001.
Alteração do contrato de sociedade: artigos 18.º e 20.º

ARTIGO 18.º

A administração da Sociedade é plural e o conselho de adminis-
tração terá três, cinco ou sete membros conforme a assembleia ge-
ral deliberar, eleitos por quatro anos, renováveis, que terá todos os
poderes de administração e gestão por lei atribuídos ao conselho de
administração.

ARTIGO 20.º

A Sociedade fica obrigada perante terceiros:
a) Pela assinatura de dois membros do conselho de administração;
b) Pela assinatura de um ou mais procuradores quando tal poder

lhes seja conferido nos termos da respectiva procuração.

Designação dos membros dos órgãos do conselho de administração:
Data de deliberação: 23 de Julho de 2001 e 25 de Fevereiro de

2002.
Prazo: Quadriénio de 2001/2004
Presidente: Luís Jorge Gomes da Costa.
Administradores: José Manuel Madaleno dos Santos e António

Vitorino Cardoso.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta referi-
da Sociedade.

Conferida está conforme.

23 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Leonor Neto Reis
Silveira. 1000116514

LÁZARO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Belmonte. Matrícula n.º 166/
980302; data do depósito dos documentos: 020627.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2001.

Conferida está conforme.

23 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Leonor Neto Reis
Silveira. 1000116515

CASTELO BRANCO

MONTE DA SILVEIRA � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1543/960605; identificação de pessoa colectiva n.º 503647624;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 55/20011228.

Certifico que para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial com referência à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração
parcial do pacto; aumento realizado por incorporação de reservas
livres, subscrito pelos sócios, na proporção das respectivas quotas
e reforço das mesmas.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é, de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma de 4500 euros,
pertencente ao sócio Vítor Manuel Belo Valente e outra de 500 euros
pertencente ao sócio José Elísio Silva Ramos Cardoso.

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

Conferida, está conforme.

20 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000090977

R. & S. MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1747/981207; identificação de pessoa colectiva n.º 504284533;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 8 e 9/0020211.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com referência à sociedade em
epígrafe, foram efectuados os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções da gerente, Maria Helena dos Santos
Vieira Martins da Silva Marques Pereira, por renúncia, de 12 de
Dezembro de 2001.

2.º Aumento de capital e alteração parcial do pacto.
Aumento subscrito em 101 205$ pela sócia, Rosa Maria Delga-

do Martins, quantia com que reforça a respectiva quota de 400 000$,
resultante da unificação das duas quotas de 200 000$ cada, e em
501 205$ por António Louro da Cruz Inácio, casado na comunhão
de adquiridos com Rosa Maria Delgado Martins, quantia com que
constitui a sua quota.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500,00 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

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

Conferida, está conforme.

26 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000116667

AMÍLCAR DA SILVA RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 118/450510; identificação de pessoa colectiva n.º 500203370;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12; averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 19; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 23;
números e datas das apresentações: 11/20011113, 11/20020123,
12, 13 e 14/20020205.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com referência à sociedade em
epígrafe, foram efectuados os seguintes actos de registo:

1.º Aumento de capital e alteração parcial do pacto.
Aumento subscrito pelos sócios na proporção das respectivas

quotas e em reforço das mesmas.
Capital após o aumento: 1 002 410$.
Alteração: artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500,00 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

2.º Cessação de funções do gerente António Antunes Carrega, por
renúncia de 31 de Janeiro de 2002.

3.º Cessação de funções da gerente Irene Mendes Martins Cos-
ta, por renúncia de 31 de Janeiro de 2002.

4.º Designação de gerentes, por deliberação de 31 de Janeiro de
2002.

Gerentes designados: os sócios João José Martins Tavares e Sér-
gio Manuel Martins Tavares.

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

Conferida, está conforme.

26 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000116666

URBIALBI � PROJECTOS DE ENGENHARIA
E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 760/861009; identificação de pessoa colectiva n.º 501724761;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 2/20020207.

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

Aumento subscrito pelas sócias, na proporção das respectivas
quotas e em reforço das mesmas.

Capital após o aumento: 5 012 050$.
Alteração: artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
25 000,00 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
do valor de 10 000,00 euros, do sócio Manuel Marques da Silva;
uma do valor de 10 000,00 euros do sócio António José da Silva
Santos; uma do valor de 2500,00 euros da sócia Maria Susana
Semião de Sousa Marques da Silva; uma do valor de 2500,00 euros
da sócia Maria Fernanda dos Santos Rodrigues da Silva Santos.

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

Conferida, está conforme.

26 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000116664

FÁBRICA DE SERRAÇÃO DE MADEIRAS
DO ANJO DA GUARDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 254/651102; identificação de pessoa colectiva n.º 500107734;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/20020207.

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

Aumento realizado por incorporação de reservas livres, subscri-
to pelos sócios, na proporção das respectivas quotas e em reforço
das mesmas.

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

4.º

O capital social, é de 5000,00 euros inteiramente realizado e
corresponde à soma das quatro seguintes quotas: uma do valor de
2250,00 euros, pertencente à sócia Maria Arminda da Costa Men-
des; uma do valor de 2250,00 euros, pertencente ao sócio António
Sequeira da Fonseca; uma do valor de 250,00 pertencente à sócia Olga
Maria Mendes da Fonseca Caetano; uma do valor de 250,00 euros
pertencente ao sócio Nuno Manuel Mendes da Fonseca.

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

Conferida, está conforme.

26 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000116663

PADARIA QUEIMADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 734/860512; identificação de pessoa colectiva n.º 501667792;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 7/20020207.

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

Aumento realizado por incorporação de reservas livres, subscri-
to pelos sócios, na proporção das respectivas quotas e em reforço
das mesmas.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, e corresponde à soma de cinco quotas no valor nomi-
nal de 1000,00 euros pertencendo uma a cada sócio, estando as res-
pectivas entradas, nesta data, integralmente realizadas em dinheiro.

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

Conferida, está conforme.

25 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000116660

TRANSPORTES ALBI GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1840/990906; identificação de pessoa colectiva n.º 504513460;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/20020208.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com referência à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo de cessação de funções do geren-
te, António Pedro Alves Henriques, por renúncia, de 7 de Feverei-
ro de 2002.

Conferida, está conforme.

26 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000116658

AGÊNCIA FUNERÁRIA S. MARTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2216/20020214; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/20020214.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, entre Norberto da Ascensão
Lampreia, casado na comunhão de adquiridos com Ana Cristina
Martins Patrício; José Pinheiro Lourenço, casado na comunhão geral
com Maria Madalena dos Santos; José Lourenço de Matos, casado
na comunhão de adquiridos com Maria Celeste da Costa Maurício
de Matos, e Joaquim Milheiro Justiça, casado na comunhão de
adquiridos com Helena de Oliveira Bento Justiça, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Agência Funerária
S. Martinho, L.da , tem a sua sede no Largo dos Olivais, 78, na fre-
guesia de Lardosa concelho de Castelo Branco.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
serem criadas sucursais, agências, delegações, filiais, estabelecimen-
tos ou outras formas legais de representação em qualquer local de
Portugal ou no estrangeiro.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto organização de funerais
transporte de cadáveres para exéquias fúnebres, inumação, crema-
ção ou expatriamento e transladação de restos mortais já inumado;
venda ao público de artigos religiosos e funerários; aluguer ou
cedência a outras agências funerárias de veículos destinados a rea-
lização de funerais; orçamentação, armação e decoração de actos
festivos e religiosos.

3.º

1 � O capital social é integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros e repartido em quatro quotas de igual valor nominal
de 1250,00 euros cada, pertencente uma a cada um dos sócios.

4.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios
desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de dois
gerentes.

5.º

1 � A cessão de quotas quer entre os sócios quer entre estra-
nhos à sociedade fica dependente do consentimento da sociedade,
à qual terá o direito de preferência na aquisição quota cedida, nos
termos gerais da lei.

2 � Se a sociedade não preferir pertencerá este direito aos res-
tantes sócios de cedente.

6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota no todo ou em
parte nos casos seguintes:

a) Por acordo com o sócio titular;
b) Se o sócio for declarado em estado de falência ou insolvência;
c) Se a quota for penhorada ou arrastada por qualquer outra for-

ma sujeita a arrematação judicial se não for logo desonerada.
2 � A contrapartida da amortização bem como o seu pagamen-

to nos casos previstos nas alíneas b) e c) do número anterior far-
-se-á pelo valor da quota referente ao último balanço aprovado.

7.º

As despesas de constituição e registo da sociedade serão por
conta da mesma, ficando desde já autorizada a levantar a totalida-
de do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade que desde já assume, bem como
contratar em nome da sociedade o pessoal técnico habilitado e a
aquisição de quaisquer bens e equipamento necessário ao início da
sua actividade, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência neste período, logo que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

26 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000116657

NANA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1192/920525; identificação de pessoa colectiva n.º 502779284;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 9/20020215.
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Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com referência à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração
parcial do pacto.

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

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

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, dividido em duas quotas, uma no valor nominal de
4750,00 euros pertencente ao sócio Carlos Alberto Sousa Teixeira
e outra do valor nominal de 250,00 euros pertencente à sócia
Cristina Isabel Cordeiro Camisão Henriques.

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

Conferida, está conforme.

26 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000117196

COPANMATE �COOPERATIVA DE PANIFICAÇÃO
DE MALPICA DO TEJO, C.R.L.

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1632/970806; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 13/20020127.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com referência à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo de alteração parcial dos estatutos.

Alteração: artigos 5.º n.º 1; 6.º, 7.º e 18.º, n.º 3 a) e b), que pas-
saram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, ilimitado e variável no montante mínimo de
1995,19 €, será representado por títulos de capital nominativos de valor
5,00 € cada um.

ARTIGO 6.º

Actualmente o capital social é do montante de 4173,44 euros
correspondendo a títulos de capital, subscritos e realizado pelos
cooperadores.

ARTIGO 7.º

O capital mínimo para admissão de cada membro individual
nunca poderá ser inferior a 15 €.

ARTIGO 18.º

3 � Tal montante, será, no entanto, definido por uma percenta-
gem sobre o capital social reportado ao último balanço aprovado e
não poderá exceder.

a) 5% do capital social, quando este não exceder 5000,00 €.
b) 3% do capital social, quando este for superior a 5000,00 € e

não exceder 15 000,00 €.

Conferida, está conforme.

29 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000117199

OLEIROS

JOÃO MANUEL & FILHOS, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oleiros. Matrícula n.º 151/
020716; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020716.

Certifico que entre João Manuel Gonçalves Almeida, casado com
Lúcia Gonçalves da Conceição Almeida, em comunhão de adqui-
ridos e Gabriel João da Conceição Almeida, solteiro, maior, foi
constituída sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

 ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Manuel & Filhos, Cons-
trução Civil, L.da , e tem a sua sede no lugar de Vale, freguesia de
Estreito, concelho de Oleiros.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
e serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação dentro do território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto construção e reparação de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, e corresponde à soma de duas quotas:

a) Uma de 3750,00 euros, do sócio João Manuel Gonçalves
Almeida;

b) Uma de 1250,00 euros, do sócio Gabriel João da Conceição
Almeida.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio João Manuel
Gonçalves Almeida, desde já nomeado gerente, ou a quem mais,
sócio ou não, for nomeado em assembleia geral.

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

3 � Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em fian-
ças, letras de favor e outros actos e contratos estranhos aos negó-
cios sociais.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios.
2 � A cessão a estranhos carece do consentimento da socieda-

de, a qual, em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em segun-
do, têm o direito de preferência na transmissão.

Disposição transitória

Que o gerente ora designado fica desde já autorizado a adquirir
para a sociedade o equipamento e o material necessários à sua
laboração e a levantar para tal fim, da conta aberta em nome da
sociedade na Caixa Geral de Depósitos, S. A, agência nesta vila, o
capital realizado, na quantia de 5000,00 euros.

Está conforme.

17 de Julho de 2002. � O Ajudante, Alfredo de Jesus Martins .
1000116909

PENAMACOR

LEAL & LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penamacor. Matrícula
n.º 126; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020729.

Certifico que entre Manuel do Carmo Leal e mulher Ana de Je-
sus Nunes Leal, casados na comunhão de adquiridos e residentes
na Travessa de Vaz Preto, 5, freguesia e concelho de Penamacor,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

 1.º

A sociedade adopta a firma Leal & Leal, L.da  e tem a sua sede
na Zona Industrial de Penamacor, freguesia e concelho de
Penamacor.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá ser mudada
a sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como criar sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de
representação, no país ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste na actividade de prestação de serviços
agrícolas e florestais, terraplanagens, exploração florestal,
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comercialização de adubos e cereais, reparação de todo o tipo de
veículos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500,00 euros
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Manuel do Carmo
Leal e Ana de Jesus Nunes Leal.

§ 1.º Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante global correspondente ao décuplo do
capital social, na proporção das respectivas quotas, mediante deli-
beração por unanimidade, em assembleia geral.

§2.º Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que
forem acordadas em assembleia geral.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios,
desde já nomeados gerentes, bastando para isso a intervenção de um
gerente para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos.

5.º

1 � A cessão ou transmissão de quotas, no todo ou em parte, a
favor de estranhos, depende sempre do prévio consentimento da
sociedade.

2 � Na transmissão ou cessão de quotas a título oneroso, a so-
ciedade, em primeiro lugar e os restantes sócios, em segundo, go-
zam do direito de preferência na cessão. Caso mais que um sócio
pretenda preferir, será a quota repartida na mesma proporção das
quotas que os preferentes detêm na sociedade.

3 � Por morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade não
se dissolve, pois continuará com os herdeiros do sócio falecido ou
representante do interdito; os herdeiros do sócio falecido serão re-
presentados por um só, à sua escolha e nele delegarão todos os
poderes.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2002. � A Ajudante, Ana Maria Monteiro
Coutinho. 1000117531

COIMBRA
CANTANHEDE

DIOGO & MESQUITA, ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1003/980910; identificação de pessoa colectiva n.º 504234714;
data da apresentação: 020625.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas re-
ferente ao exercício do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes.  1000116556

CONDEIXA-A-NOVA

FIRMATEC � CONTABILIDADE E AUDITORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 472; identificação de pessoa colectiva n.º P506114856; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/020725.

Certifico que entre Nelson Michael Dias Simões, Francisco
Paulino Soares de Oliveira e Sérgio Hugo Rodrigues Pereira, todos
solteiros, maiores, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo pacto social seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FIRMATEC � Contabilidade
e Auditoria, L.da e tem a sua sede na Rua Principal, sem número de
polícia, lugar de Venda da Luísa, freguesia de Sebal, concelho de
Condeixa-a-Nova.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho

ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de contabi-
lidade, fiscalidade e auditoria, excepto as reservadas aos revisores
oficiais de contas; e gestão de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100,00 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais dos va-
lores nominais de 1700,00 euros, cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios Nelson Michael Dias Simões, Francisco Paulino Soares
de Oliveira e Sérgio Hugo Rodrigues Pereira.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

29 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria de Fátima
Cabaço Ribeiro Pereira Cabral. 1000117495

J. F. FABRE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 470; identificação de pessoa colectiva n.º P506240410; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/020723.

Certifico que Jean François Fabre-Desdouits casado com Ma-
ria Helena Leal dos Santos Fabre, comunhão de adquiridos, cons-
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tituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo pacto social
seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação J. F. Fabre, Unipessoal, L.da ,
e tem a sua sede social na Rua da Condeixinha, lugar de Condeixa-
-a-Nova, freguesia e concelho de Condeixa-a-Nova.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá
transferir a sua sede social para outro local, dentro do mesmo con-
celho 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 social o comércio e distribuição de
produtos alimentares embalados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000,00 euros, e corresponde à quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo
do sócio ou não sócios conforme for deliberado em assembleia
geral, ficando desde já nomeado gerente o único sócio.

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

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizada a fazer prestações suplementares de
capital social 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.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria de Fátima
Cabaço Ribeiro Pereira Cabral. 1000117494

FIGUEIRA DA FOZ

DINIZ & TENREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1210/900118; identificação de pessoa colectiva n.º 502298260;
inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 9 e 10/
20020712.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de reforço de capital e alteração do contrato.

Montante após o reforço: 10 000,00 €, sendo o aumento de
24,04 €, realizado em dinheiro, subscrito por ambos os sócios na
proporção das suas quotas.

Artigos alterados: proémio do artigo 1.º, artigos 3.º e 4.º, e
aditados os artigos 7,º, 8,º, 9.º, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Diniz & Tenreiro, L.da e tem a sua
sede na Rua do Rancho das Cantarinhas, 5, torre 2, salas 14 e 15,
freguesia de Buarcos, concelho da Figueira da Foz.

3.º

1 � O capital social, já integralmente realizado, é de
10 000,00 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais dos
valores nominais de 5000,00 euros, cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios Nuno João Eleutério Diniz e Ana Cristina dos San-
tos Carreira Tenreiro.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual a 20 vezes o capital social.

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

4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, incluindo para comprar e vender viaturas automóveis,
basta a intervenção de um gerente.

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

4 � É expressamente proibido ao gerente obrigar a sociedade em
actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, tais como fian-
ças, avales, letras de favor e outros semelhantes.

7.º

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

8.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for arrestada, penhorada, arrolada ou por

qualquer forma envolvida em processo judicial, fiscal ou adminis-
trativo;

c) Por insolvência ou falência do respectivo titular;
d) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade; e
e) Por abandono ou desinteresse manifesto do respectivo titular

pela vida da sociedade.
9.º

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

O texto do contrato actualizado está depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida está conforme.

24 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000117492

JOÃO ALBERTO LUCAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2867/20020712; identificação de pessoa colectiva
n.º 506207404; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20020712.

Certifico que João Alberto Rodrigues de Paiva Lucas, solteiro,
maior, constituiu a sociedade em epígrafe, que ficou a reger-se pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Alberto Lucas, Unipes-
soal, L.da ,e tem a sua sede na Rua do Rancho das Cantarinhas, 128-
-A, 5.º direito, freguesia de Buarcos, concelho da Figueira da Foz.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de cuidados de saúde
no ramos da ortóptica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente a ele sócio João Alberto Rodrigues de Paiva Lucas.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo dele sócio João Alberto Rodrigues
de Paiva Lucas, desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras
pessoas estranhas à sociedade, que venham a ser por ele sócio de-
signadas.
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2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer
que seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de socie-
dades reguladas por lei especiais e em agrupamentos complemen-
tares de empresas e desde que em sociedade por quotas não fique
na situação de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios ju-
rídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do desde já, a gerência autorizada a adquirir quaisquer equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e ALD,
e tomar de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins
sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, e a levantar o capi-
tal social depositado, a fim de custear as despesas de constituição,
registo de sociedade, a aquisição de equipamento e instalação da
sede social, despesas estas que a sociedade assume, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

24 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000117491

KANATAS � GALERIA BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2113/971229; identificação de pessoa colectiva n.º 504026909.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

22 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000117970

TRANSPORTES ANA & HELDER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2553/001123; identificação de pessoa colectiva n.º 505191105.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

23 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000117971

LEAL, MONTEIRO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 209/621016; identificação de pessoa colectiva n.º 500164142.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

22 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000117972

ALHO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1369/910515; identificação de pessoa colectiva n.º 502577410;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 7/20020712

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de reforço de capital e alteração do contrato.

Montante após o reforço: 20 000,00 €, sendo o aumento de
48,08 €, realizado em dinheiro, subscrito por ambos os sócios na
proporção das suas quotas, e em consequência alterado o artigo 4.º
e aditado o artigo 9.º, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da escrituração é de 20 000,00 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 10 000,00 euros cada,
uma de cada um dos sócios Teresa Maria Pereira dos Santos Alho
e António de Figueiredo Alho.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global correspondente a 20 vezes
o capital social, desde que deliberado por unanimidade.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades com objecto diferente e em agrupamentos complementares de
empresa.

O texto do contrato actualizado está depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme.

24 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000117866

CONTACENTRO 2 � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2269/990201; identificação de pessoa colectiva n.º 504451030.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

22 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000117973

ISAC VEIGA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 597/790626; identificação de pessoa colectiva n.º 500874247.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

22 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000117974

INFORBIT � CONTABILIDADE E PLANEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 876/840120; identificação de pessoa colectiva n.º 501427503.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

22 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000117975

FELISBERTO MARICATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1816/950313; identificação de pessoa colectiva n.º 503387754.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

22 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000117977

FOZMONTEC � MONTAGENS E SERVIÇOS TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2565/010111; identificação de pessoa colectiva n.º 505253984.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

22 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000117978

MIRANDA DO CORVO

MANUEL MARQUES DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 207/19950314; identificação de pessoa colectiva n.º 503381306.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2001.

10 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Cor-
reia. 1000117204

BEMARO, ESTAÇÃO DE SERVIÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 1/19870109; identificação de pessoa colectiva n.º 501342630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2001.

10 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Cor-
reia. 1000117209

M. L. BORGES � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 278/19980304; identificação de pessoa colectiva
n.º 504101080.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2001.

10 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Cor-
reia. 1000117214

DIONÍSIO & RODRIGUES � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 322/19991110; identificação de pessoa colectiva
n.º 504448609.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2001.

10 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Cor-
reia. 1000117219

VAGEM � REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 189/19940304; identificação de pessoa colectiva n.º 503167169.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2001.

10 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Cor-
reia. 1000117223

ISIDORO CORREIA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 36/19880522; identificação de pessoa colectiva
n.º 500142459.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2001.

10 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Cor-
reia. 1000117228

CORREIAS & LUÍS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 293/19981221; identificação de pessoa colectiva
n.º 504356291.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2001.

10 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Cor-
reia. 1000117707

JOSÉ A. CORREIA � COMÉRCIO AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 227/960201; identificação de pessoa colectiva
n.º 503589896.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2001.

10 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Cor-
reia. 1000118041

CARREIRA MATIAS, IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 49/19810330; identificação de pessoa colectiva
n.º 501146725.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2001.

10 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Cor-
reia. 1000118040

CORREIA SALGADO & PAZ CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 327/19991210; identificação de pessoa colectiva
n.º 504713876.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2001.

10 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Cor-
reia. 1000118039

TRANSEMIDE � TRANSPORTES DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 314/19990730; identificação de pessoa colectiva
n.º 504527304.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2001.

10 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Cor-
reia. 1000118038

JOSÉ MANUEL FERREIRA SIMÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 387/010926; identificação de pessoa colectiva n.º 505681960.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2001.

10 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Cor-
reia. 1000118037

AUTORAPOSO � COMÉRCIO E REPARAÇÕES DE AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 426/020709; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 2/20020709.

Certifico que por escritura de 14 de Junho de 2002, outorgada no
Cartório Notarial de Miranda do Corvo, fls. 29, do livro de notas
para escrituras diversas n.º 110-D, foi constituída por Laurentino
Rodrigues Ferreira e mulher, Ester Maria de Amorim Ferreira da
Câmara, casados na comunhão de adquiridos e Carlos Jorge de
Amorim Rodrigues Ferreira, solteiro, maior, a sociedade comercial
por quota, com a denominação em epígrafe, que se regerá pelo pacto
social constante da dita escritura e que é a seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma AUTORAPOSO � Comércio
e Reparações Auto, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. José Carlos
Pereira de Carvalho, 36, Miranda do Corvo, freguesia e concelho
de Miranda do Corvo.

2 � A sociedade por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como poderá criar ou encerrar filiais, sucursais
ou quaisquer outras formas de representação da sociedade, no ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto oficina de reparação, bate-chapas e
pintura de veículos automóveis.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma no va-
lor nominal de 2500,00 euros, pertencente ao sócio Laurentino
Rodrigues Ferreira; uma no valor nominal de 1250,00 euros perten-
cente à sócia Ester Maria de Amorim Ferreira da Câmara; uma no
valor nominal de 1250,00 euros pertencente ao sócio Carlos Jorge
de Amorim Rodrigues Ferreira.

5.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares, até
ao montante global correspondente ao quíntuplo do capital social.

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

6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios ou não
sócios, que como tal vierem a ser designados em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o sócio Laurentino Rodrigues
Ferreira.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades re-

guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

8.º

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

9.º

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

Conferido. Está conforme.

23 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Cor-
reia. 1000118036

IMC � INDÚSTRIA DE MÓVEIS E CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 128/19910117; identificação de pessoa colectiva
n.º 502480459.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2001.

10 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Cor-
reia. 1000118035

CAPITÃO COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 81/19880209; identificação de pessoa colectiva
n.º 501931430.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2001.

10 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Cor-
reia. 1000118032

VENTURA & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 258/19970626; identificação de pessoa colectiva
n.º 503928135.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2001.

10 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Cor-
reia. 1000118031

RAMIRO FERREIRA DE ALMEIDA, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 197/19940923; identificação de pessoa colectiva
n.º 503268119.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2001.

10 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Cor-
reia. 1000118029

ALVES & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 231/19960318; identificação de pessoa colectiva
n.º 503628409.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2001.

10 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Cor-
reia. 1000118028

LINO LUCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 115/19900622; identificação de pessoa colectiva
n.º 500553254.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2001.

10 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Cor-
reia. 1000118026

ARNAUT & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 185/19931221; identificação de pessoa colectiva
n.º 503108480.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2001.

10 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Cor-
reia. 1000118025

GASODUEÇA � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 230/19960306; identificação de pessoa colectiva
n.º 503612162.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2001.

10 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Cor-
reia. 1000118024

MIRANFERRAGENS � SOCIEDADE DE FERRAGENS
MIRANDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 15/19810323; identificação de pessoa colectiva
n.º 501165274.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2001.

10 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Cor-
reia. 1000118023

BRANCO & FRANCISCO � COMÉRCIO DE TÊXTEIS LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 269/19971211; identificação de pessoa colectiva
n.º 504022725.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2001.

10 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Cor-
reia. 1000118021

LOUREIRO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 319/19991011; identificação de pessoa colectiva
n.º 504682474.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2001.

10 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Cor-
reia. 1000117706

ANTÓNIO SIMÕES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 43/19591223; identificação de pessoa colectiva
n.º 500026610.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2001.

10 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Cor-
reia. 1000117704

RODRIGO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 169/19921123; identificação de pessoa colectiva
n.º 500571473.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2001.

10 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Cor-
reia. 1000117702

BENTO & BENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 46/20000629; identificação de pessoa colectiva
n.º 501966072.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2001.

10 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Cor-
reia. 1000117700

DAVID RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 270/19980105; identificação de pessoa colectiva
n.º 504060805.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2001.

10 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Cor-
reia. 1000117698

MIVILUSA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 268/19971126; identificação de pessoa colectiva
n.º 504022717.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2001.

10 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Cor-
reia. 1000117697

VIRGÍLIO DIAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 50/880506; identificação de pessoa colectiva
n.º 501976353.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos das prestação de contas referentes ao ano de 2001.

10 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Cor-
reia. 1000117234

MONTEMOR-O-VELHO

ELECTRO-CARAPINHEIRA � COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Carapinheira, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrícula
n.º 284/950621; identificação de pessoa colectiva n.º 503446920; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 21/011228.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que a mesma al-
terou totalmente o seu contrato, que passará a reger-se pelos seguin-
tes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ELECTRO-CARAPINHEIRA � Co-
mércio de Electrodomésticos, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no
lugar e freguesia da Carapinheira, concelho de Montemor-o-Velho.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e reparação de elec-
trodomésticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente a uma quota de que é titular Orlando
Nunes Fernandes Albuquerque.

ARTIGO 4.º

A administração e representação da sociedade pertencem ao só-
cio, desde já designado gerente.

ARTIGO 5.º

1 � O sócio único fica expressamente autorizado a celebrar ne-
gócios jurídicos com a sociedade unipessoal.

2 � Estes negócios jurídicos devem revestir sempre a forma
escrita ou ser realizados através de escritura pública, se a lei o
exigir.

3 � Os documentos que titulem tais contratos ficarão patentea-
dos conjuntamente com o relatório de gestão e os documentos de
prestação de contas, para que qualquer interessado possa, a todo o
tempo, consultá-los na sede da sociedade.

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

A Segunda-Ajudante, Bertina Maria G. Ribeiro. 1000117462

ROLIM & ROLIM � COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, L.DA

Sede: Estrada Nacional, 345, Formoselha, Santo Varão,
Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 332/970402; identificação de pessoa colectiva
n.º 503855561; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/
020213.

Certifico que a sociedade por quotas, com a denominação acima
referida, alterou parcialmente o pacto social, designadamente o seu
artigo 3.º, que passará a ter a seguinte redacção:

Facto inscrito: Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: Reforçado com mais 2410$, subscrito em dinheiro, e em

partes iguais, pelos sócios. O sócio Fernando Monteiro Rolim re-
força a sua quota com mais 1205$, passando a deter uma quota de
501 205$; a sócia Maria Teresa Aniceto Rolim reforça a sua quota
com mais 1205$, passando a deter uma quota de 501 205$. Passa
para 1 002 410$, correspondentes a 5000 euros.

Sócios e quotas: Fernando Monteiro Rolim, com uma quota de
2500 euros, e Maria Teresa Aniceto Rolim com uma quota de
2500 euros.

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

A Segunda-Ajudante, Bertina Maria Gonçalves Ribeiro.
1000117461

RODRIVAR � EXPLORAÇÃO DE CAFÉS, CERVEJARIAS
E BARES, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 111, Cravinhas, Tentúgal,
Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrícula
n.º 304/960301; identificação de pessoa colectiva n.º 503622265;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 7/020625.

Certifico que a sociedade comercial por quotas, com a denomina-
ção acima referida, alterou parcialmente o seu pacto social,
designadamente o seu artigo 3.º, que passará a ter a seguinte redacção:

Facto inscrito: Alteração parcial do contrato. Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com mais 3004,80 euros, subscritos em dinheiro
e em partes iguais, pelos sócios. Passa para 5000 euros.

Sócios e quotas: Manuel Simões Salgado, com uma quota de
2500 euros, e Licínia Maria Varela Rodrigues Salgado, com uma
quota de 2500 euros.

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

A Segunda-Ajudante, Bertina Maria Gonçalves Ribeiro.
1000117460

MARÇAL & FERRÃO � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Sede: Alhastro, Carapinheira, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 549/020515; inscrição n.º 2; número e data da apresen-
tação: 7/020709.

Certifico que a sociedade comercial por quotas, com a denomina-
ção acima referida, alterou parcialmente o seu pacto social,
designadamente o seu artigo 2.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a cedência temporária de trabalha-
dores para utilização de terceiros utilizadores.

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

O Conservador, António José Leitão Cortes. 1000117475

COSTA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 50/790117; identificação de pessoa colectiva
n.º 500529310; inscrições n.os 6 e 7; números e data das
apresentações: 5 e 6/020621.

Certifico que a sociedade comercial por quotas, com a denomi-
nação acima referida, alterou parcialmente o seu pacto social,
designadamente o seu artigo 3.º, que passará a ter a seguinte redac-
ção:

Capital reforçado com mais 602 410$, subscrito em partes iguais
pelas sócias. Passa para 1 002 410$, correspondente a 5000 euros.

Sócios e quotas: Maria Cesaltina da Cruz e Sá Oliveira e
Deolinda Maria da Cruz Oliveira, com uma quota de 2500 euros,
em comum e sem determinação de parte ou direito; Maria Cesaltina
da Cruz e Sá Oliveira e Deolinda Maria da Cruz Oliveira, com uma
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quota de 2500 euros, em comum e sem determinação de parte ou
direito.

Seguidamente a supra sociedade efectuou o seguinte acto de re-
gisto:

Nomeação de gerentes: Maria Cesaltina da Cruz e Sá Oliveira e
Deolinda Maria da Cruz Oliveira, por acta n.º 26, lavrada em 10 de
Dezembro de 2001.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

A Segunda-Ajudante, Maria Madalena Moreira de Freitas.
1000116825

OLIVEIRA DO HOSPITAL

ABRANTES CORREIA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Ma-
trícula n.º 969/020619; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 4/020619.

Certifico que, entre Arsénio Abrantes Correia e mulher, Aida dos
Anjos Rodrigues Correia, casados na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Abrantes Correia & Rodri-
gues, L.da, tem a sua sede nesta cidade, na Rua do Professor Dou-
tor António Ribeiro Garcia de Vasconcelos.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode des-
locar a sua sede, dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe,
e abrir ou extinguir no território nacional ou no estrangeiro, agên-
cias, filiais, delegações ou quaisquer outras formas de representa-
ção da sociedade.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto as actividades hoteleiras. Forneci-
mento e distribuição de produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinhei-
ro, é de 5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
quota no valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Arsénio
Abrantes Correia, e uma quota no valor nominal de 2500 euros,
pertencente à sócia Aida dos Anjos Rodrigues Correia.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade pertence a ambos os sócios que, desde
já, ficam nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus
actos e contratos, é suficiente a assinatura de qualquer um dos ge-
rentes, compreendendo-se nos poderes de gerência os de confessar,
desistir ou transigir em quaisquer pleitos, os de comprar ou vender
viaturas automóveis e, ainda, os de dar ou tomar locais de arren-
damento.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir prestações suplementares ao capital
social, por uma ou mais vezes, até ao montante de 100 vezes o
capital social, mediante deliberação unânime da assembleia geral,
na qual se especificarão as respectivas condições de restituição,
sendo a obrigação de cada sócio proporcional à sua quota no capi-
tal social.

ARTIGO 6.º

É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letras
de favor, fianças, abonações e outros actos semelhantes.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas as
percentagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o

destino que vier a ser estipulado em assembleia geral, respeitando
sempre o determinado pela lei.

ARTIGO 9.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos as
assembleias gerais serão convocadas, por cartas registadas,
expedidas com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 10.º

Em caso de morte ou interdição de qualquer um dos sócios, a
sociedade não se dissolve e os seus herdeiros ou representantes
exercerão em comum os direitos à respectiva quota.

ARTIGO 11.º

A sociedade assume as obrigações decorrentes dos negócios ju-
rídicos celebrados com vista à constituição e início de actividade,
designadamente os custos inerentes aos actos de autorização, cons-
tituição e registo.

ARTIGO 12.º

A gerência poderá iniciar as operações sociais a partir desta data,
com incumbência de praticar desde já todos os actos da sua com-
petência, procedendo aos levantamentos do depósito das quantias
que forem necessárias ao giro social.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 1000116705

CONSTRUTORA RECTA DA SALINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Ma-
trícula n.º 968/020619; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 3/020619.

Certifico que, entre José Armindo Francisco de Brito e mulher,
Generosa da Conceição Pedro de Brito, casados na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade comercial por quotas, que
se regerá pelo contrato constante dos artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Construtora Recta da Salinha, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede no Bairro de São João, lugar do Se-
nhor das Almas, freguesia de Nogueira do Cravo, deste concelho.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, po-
derá deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar ou extin-
guir agências, delegações, sucursais ou outras formas de
representação da sociedade, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a construção e reparação de edifícios.
§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá

participar e adquirir participações em sociedades de responsabilidade
limitada, em sociedades com objecto diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e ainda em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinhei-
ro, é de 50 000 euros, e corresponde à soma das seguintes
quotas: uma quota no valor nominal de 25 000 euros, pertencente
ao sócio José Armindo Francisco de Brito, e uma quota no valor
nominal de 25 000 euros, pertencente à sócia Generosa da Concei-
ção Pedro de Brito.

§ 1.º A sociedade pode exigir prestações suplementares ao capi-
tal, por uma ou mais vezes, até ao montante global de 20 vezes o
capital social, mediante deliberação da assembleia geral, na qual se
especificarão as respectivas condições de restituição, sendo a obri-
gação de cada sócio proporcional à sua quota no capital social.

ARTIGO 5.º

A cessão ou divisão de quotas entre sócios, seus cônjuges, as-
cendentes e descendentes, é livremente permitida; mas a cessão de
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quotas a terceiros dependerá sempre do consentimento prévio da
sociedade sendo atribuído aos sócios não cedentes, o direito de
preferência.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade pertence a todos os sócios que, desde
já, ficam nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus
actos, é suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes, com-
preendendo-se nos poderes de gerência, os de confessar, desistir ou
transigir em quaisquer pleitos, os de comprar e vender ou permu-
tar veículos automóveis, os de dar ou tomar locais de arrendamen-
to, bem como alterar ou rescindir os respectivos contratos, assinar
contratos de leasing ou outros semelhantes.

§ 2.º Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade, em todos os
actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente
fianças, subfianças ou outros semelhantes.

ARTIGO 7.º

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, arrolamento,

apreensão ou providência cautelar com idêntica finalidade;
c) Falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Quando a quota seja cedida sem o consentimento da socieda-

de, nos casos em que este não seja legalmente dispensável;
e) O preço da quota amortizada será apurado através de balanço

especialmente elaborado para o efeito, e será pago da forma que em
assembleia geral vier a ser estipulado.

ARTIGO 8.º

A gerência possui ainda a faculdade de nomear mandatários e
procuradores da sociedade para a prática de determinados actos ou
categorias de actos.

ARTIGO 9.º

Sem prejuízo das formalidades imperativas exigidas por lei, as
assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, expedidas
com aviso de recepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência
mínima de 15 dias.

ARTIGO 10.º

Os lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas as
percentagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o
destino que vier a ser estipulado em assembleia geral, respeitando
sempre o determinado pela lei.

ARTIGO 11.º

A sociedade assume as obrigações decorrentes dos negócios ju-
rídicos, celebrados com vista à constituição e início de actividade,
designadamente os custos inerentes aos actos de autorização, cons-
tituição e registo.

ARTIGO 12.º

A gerência poderá iniciar as operações sociais a partir desta data,
com incumbência de praticar, desde já, todos os actos da sua com-
petência, procedendo aos levantamentos do depósito das entradas
das quantias que forem necessárias ao giro social.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 1000116704

IMPORFABRIL � INDÚSTRIA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Ma-
trícula n.º 967/020506; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 11/020506.

Certifico que, entre António Manuel Mendes Madeira, casado
com Maria do Rosário Brito Ferreira Madeira, na comunhão de
adquiridos, e IMPORCOMÉRCIO � Importação, Comércio e
Representações, L.da, foi constituída uma sociedade comercial por
quotas, que se regerá pelo contrato constante dos artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma IMPORFABRIL � Indústria e
Serviços, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Colégio, 14-D, nesta ci-
dade.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, pode-
rá deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar ou extinguir
agências, delegações, sucursais ou outras formas de representação da
sociedade, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o fabrico e comercialização de
móveis e equipamentos para lojas comerciais e ramo hoteleiro, em
madeira, ferro e inox e ainda o aluguer de máquinas e ferramentas
e prestação de serviços, importação e exportação.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, po-
derá subscrever, adquirir, alienar ou onerar participações noutras
sociedades, mesmo com objectivos diferentes dos seus, em socie-
dades reguladas por leis especiais, em agrupamentos complemen-
tares de empresas e ainda, em agrupamentos europeus de interesse
económica.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinhei-
ro, é de 50 000 euros, e corresponde à soma das seguintes
quotas: uma quota no valor nominal de 5000 euros, pertencente ao
sócio António Manuel Mendes Madeira, e uma quota no valor no-
minal de 45 000 euros, pertencente à sócia IMPORCOMÉRCIO �
Importação, Comércio e Representações, L.da

§ 1.º Os sócios poderão fazer nos termos e condições a estabe-
lecer em assembleia geral, os suprimentos de que a sociedade vier
a necessitar.

§ 2.º A sociedade pode exigir prestações suplementares ao capi-
tal, por uma ou mais vezes, até ao montante global de 10 vezes o
capital social, mediante deliberação da assembleia geral, na qual se
especificarão as respectivas condições de restituição, sendo a obri-
gação de cada sócio proporcional à sua quota no capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, será eleita por
triénios e exercida por um ou mais elementos, que podem não ser
sócios, conforme deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para o primeiro triénio fica já eleito o sócio António Ma-
nuel Mendes Madeira.

§ 2.º A sociedade será validamente obrigada em todos os seus
actos, incluindo a compra e venda de bens móveis e imóveis, pela
assinatura do gerente ou gerentes em exercício.

§ 3.º 1 � Compreendem-se ainda nos poderes de gerência os de
confessar, desistir ou transigir em quaisquer pleitos, os de dar ou
tomar locais de arrendamento, celebrar contratos de leasing ou
ALD, subscrever ou alienar participações sociais e outorga das res-
pectivas escrituras.

2 � A gerência possui ainda a faculdade de nomear mandatários
e procuradores da sociedade para a prática de determinados actos
ou categorias de actos, conforme estipulado no n.º 6, do artigo 252.º,
do Código das Sociedades Comerciais.

3 � A sociedade não pode ser obrigada em actos e contratos
alheios ao objecto social, designadamente em fianças, avales, letras
de favor ou outros actos e documentos semelhantes, sendo o infrac-
tor responsável, pessoalmente perante a sociedade, pelos prejuízos
causados.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas a não sócios, mesmo a ascendentes ou
descendentes, depende do consentimento da sociedade, a qual terá
sempre o direito de preferência em primeiro lugar e, seguidamen-
te, defere-se aos sócios não cedentes.

2 � A divisão e ou cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre
entre os sócios.

3 � No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de um dos
sócios, os herdeiros nomearão de entre si, no prazo de 90 dias, um
que a todos represente, enquanto a respectiva quota se mantiver
indivisa.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota por acordo dos
sócios e com o consentimento do respectivo titular e ainda, com-
pulsivamente, em caso de falência ou insolvência do sócio titular,
penhora, arresto ou arrolamento da quota, venda ou adjudicação
judicial da quota, cedência de quota, sem prévio consentimento da
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sociedade e quando o sócio deixe de comparecer ou de se fazer
representar nas assembleias gerais por mais de três anos conse-
cutivos.

2 � Em qualquer dos casos, o valor da contrapartida da amorti-
zação será calculado com base no último balanço aprovado.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço podendo,
porém, os sócios deliberar que, em vez da quota amortizada, sejam
criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou
mais sócios ou a terceiro.

ARTIGO 8.º

1 � Sem prejuízo das formalidades imperativas exigidas por lei,
as assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas,
expedidas com aviso de recepção, dirigidas aos sócios, com a an-
tecedência mínima de 15 dias.

2 � Os sócios podem também tomar deliberações unânimes, por
escrito e reunirem em assembleias universais.

3 � É permitida a representação dos sócios nas assembleias
gerais, por pessoas estranhas à sociedade.

ARTIGO 9.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogadas as normas
legais dispositivas.

ARTIGO 10.º

Os lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas as
percentagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o
destino que vier a ser estipulado em assembleia geral, respeitando
sempre o determinado pela lei.

ARTIGO 11.º

A sociedade assume as obrigações decorrentes dos negócios ju-
rídicos, celebrados com vista à constituição e início de actividade,
designadamente os custos inerentes aos actos de autorização, cons-
tituição e registo.

ARTIGO 12.º

A gerência poderá iniciar as operações sociais a partir desta data,
designadamente antes do seu registo, tomar de arrendamento, ou
adquirir quaisquer locais para instalação da sua sede, com incum-
bência de praticar, desde já, todos os actos da sua competência,
procedendo aos levantamentos do depósito das entradas das quan-
tias que forem necessárias ao giro social.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 1000116553

AGÊNCIA FUNERÁRIA SANGIANENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Ma-
trícula n.º 955/020301; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 8/020301.

Certifico que, entre Luís Manuel da Silva Morais, casado com
Maria Irene da Costa Ferreira, e Luís Eduardo Ferreira da Silva
Morais, solteiro, maior, foi constituída uma sociedade comercial por
quotas, que regerá pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Agência Funerária Sangia-
nense, L.da, tem a sua sede na Rua do Ribeiro, 20, no lugar e fre-
guesia de São Gião, deste concelho.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode des-
locar a sua sede, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, e abrir ou extinguir no território nacional ou no estran-
geiro, agências, filiais, delegações ou quaisquer outras formas de
representação da sociedade.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o serviço de agência funerária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinhei-
ro, é de 5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
quota no valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Luís

Manuel da Silva Morais, e uma quota no valor nominal de
2500 euros, pertencente ao sócio Luís Eduardo Ferreira da Silva
Morais.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade pertence a ambos os sócios que, desde
já, ficam nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade ficar obrigada, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de qual-
quer um dos gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir prestações suplementares ao capital
social, por uma ou mais vezes, até ao montante de 100 vezes o
capital social, mediante deliberação unânime da assembleia geral,
na qual se especificarão as respectivas condições de restituição,
sendo a obrigação de cada sócio proporcional à sua quota no capi-
tal social.

ARTIGO 6.º

É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letras
de favor, fianças, abonações e outros actos semelhantes.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas as per-
centagens legalmente fixadas para reservas, será-lhes-á dado o desti-
no que vier a ser estipulado em assembleia geral, respeitando sempre
o determinado pela lei.

ARTIGO 9.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos as
assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, expedidas
com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 10.º

Em caso de morte ou interdição de qualquer um dos sócios, a
sociedade não se dissolve e os seus herdeiros ou representantes
exercerão em comum os direitos à respectiva quota.

ARTIGO 11.º

A sociedade assume as obrigações decorrentes dos negócios ju-
rídicos, celebrados com vista à constituição e início de actividade,
designadamente os custos inerentes aos actos de autorização, cons-
tituição e registo.

ARTIGO 12.º

A gerência poderá iniciar as operações sociais a partir desta data,
com incumbência de praticar, desde já, todos os actos da sua com-
petência, procedendo aos levantamentos do depósito das quantias
que forem necessárias ao giro social, podendo tomar por trespas-
ses, arrendamento, cessão de exploração, quaisquer estabelecimen-
tos comerciais ou industriais, comprar e vender imóveis ou direi-
tos, designadamente veículos automóveis incluindo por contratos
leasing, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período.

Está conforme o original.

1 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 1000116554

ROGÉRIO JORGE FERREIRA MARTINS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Ma-
trícula n.º 966/020613; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 1/020613.

Certifico que Rogério Jorge Ferreira Martins, solteiro, maior,
constituiu uma sociedade unipessoal por quotas, que se regerá pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Rogério Jorge Ferreira Martins, So-
ciedade Unipessoal, L.da
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2.º

Tem a sua sede no lugar de Vale Torto, freguesia de Seixo da
Beira, concelho de Oliveira do Hospital.

3.º

Tem por objecto a fabricação de outros produtos metálicos di-
versos � caleiras em alumínio e a compra e venda de frutos e pro-
dutos hortícolas.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros.

5.º

A gerência incumbe ao sócio, obrigando-se a sociedade com a
assinatura de um gerente.

6.º

A sociedade poderá adquirir participações no capital de socieda-
des com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

7.º

Poderá o sócio único fazer prestações suplementares, até 10 ve-
zes o respectivo capital social.

8.º

Pode o sócio celebrar negócio com a sociedade, desde que sirva
à prossecução dos fins sociais.

Está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 1000116572

A. C. V. � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Ma-
trícula n.º 972/020621; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; núme-
ros e data das apresentações: 4 e 5/020621.

Certifico que, entre Carlos Manuel Moura Oliveira, casado com
Catarina Maria Mendes Silva Oliveira, na comunhão de adquiridos;
Vera Lúcia Moura Oliveira, casada com Adelino Manuel Gouveia
Peres, na comunhão de adquiridos, e Albano José Moura de Oli-
veira, casado com Ângela Maria Cardoso Pereira Oliveira, na co-
munhão de adquiridos, foi constituída uma sociedade comercial por
quotas, que se regerá pelo contrato constante dos artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A. C. V. � Pronto a Vestir, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede nesta cidade de Oliveira do Hospi-
tal, na Rua de António Simões Pereira, loja 5, rés-do-chão.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, pode-
rá deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar ou extinguir
agências, delegações, sucursais ou outras formas de representação da
sociedade, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o pronto-a-vestir para homem, se-
nhora e criança.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, po-
derá participar e adquirir participações em sociedades de respon-
sabilidade limitada, em sociedades com objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e ainda em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinhei-
ro, é de 5000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
quota no valor nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio Carlos
Manuel Moura Oliveira; uma quota no valor nominal de 1000 euros,

pertencente à sócia Vera Lúcia Moura Oliveira, e uma quota no
valor nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio Albano José
Moura Oliveira.

§ 1.º A sociedade pode exigir prestações suplementares ao capi-
tal, por uma ou mais vezes, até ao montante global de 20 vezes o
capital social, mediante deliberação da assembleia geral, na qual se
especificarão as respectivas condições de restituição, sendo a obri-
gação de cada sócio proporcional à sua quota no capital social.

ARTIGO 5.º

A cessão ou divisão de quotas entre sócios, seus cônjuges, as-
cendentes e descendentes, é livremente permitida; mas a cessão de
quotas a terceiros dependerá sempre do consentimento prévio da
sociedade sendo atribuído aos sócios não cedentes, o direito de
preferência.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade pertence a todos os sócios que, desde
já, ficam nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus
actos, são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

§ 2.º Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade, em todos os
actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente
fianças, subfianças ou outros semelhantes.

ARTIGO 7.º

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, arrolamento,

apreensão ou providência cautelar com idêntica finalidade;
c) Falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Quando a quota seja cedida sem o consentimento da socieda-

de, nos casos em que este não seja legalmente dispensável;
e) O preço da quota amortizada será apurado através de balanço

especialmente elaborado para o efeito, e será pago da forma que em
assembleia geral vier a ser estipulado.

ARTIGO 8.º

A gerência possui ainda a faculdade de nomear mandatários e
procuradores da sociedade para a prática de determinados actos ou
categorias de actos.

ARTIGO 9.º

Sem prejuízo das formalidades imperativas exigidas por lei, as
assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, expedidas
com aviso de recepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência
mínima de 15 dias.

ARTIGO 10.º

Os lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas as
percentagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o
destino que vier a ser estipulado em assembleia geral, respeitando
sempre o determinado pela lei.

ARTIGO 11.º

A sociedade assume as obrigações decorrentes dos negócios ju-
rídicos, celebrados com vista à constituição e início de actividade,
designadamente os custos inerentes aos actos de autorização, cons-
tituição e registo.

ARTIGO 12.º

A gerência poderá iniciar as operações sociais a partir desta data,
com incumbência de praticar, desde já, todos os actos da sua com-
petência, procedendo aos levantamentos do depósito das entradas
das quantias que forem necessárias ao giro social.

Certifico ainda que do averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 foi
extraído o texto seguinte:

Averbamento n.º 1, pela apresentação 5/020621.
Facto: Cessação de funções de gerente da sócia Vera Lúcia

Moura Oliveira.
Causa: Renúncia.
Data: 17 de Maio de 2002.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 1000116570
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JOSÉ DA FONSECA FIGUEIREDO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Ma-
trícula n.º 450/910306; identificação de pessoa colectiva
n.º 502512687; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 2/020327.

Certifico que daquele averbamento foi extraído o texto seguinte:
Averbamento n.º 1, pela apresentação 2/020327.
Facto: Cessação de funções de gerente da ex-sócia Maria Urba-

na Amaral Abrantes Figueiredo.
Causa: Falecimento.
Data: 13 de Dezembro de 1996.

Está conforme o original.

27 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 1000116569

MILÉNIO GINÁSIOS � GINÁSTICA E CULTURA FÍSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Ma-
trícula n.º 722/980813; identificação de pessoa colectiva
n.º 504225570; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 5; números e data das apresentações: 6 a 8/020527.

Certifico que foi extraído do averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1,
o texto seguinte:

Facto: Cessação de funções de gerente dos ex-sócios, João Afon-
so Brito Nogueira Diniz e Rui Miguel Marques da Silva, por re-
núncia, em 28 de Fevereiro de 2002.

Certifico ainda que pela inscrição n.º 5, foi registada a alteração
parcial do contrato, quanto aos artigos 4.º e 5.º, os quais passaram a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade pertence ao sócio Nuno Miguel da Fon-
seca Amaro, nomeado em 28 de Fevereiro de 2002.

ARTIGO 5.º

Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos e
contratos, é necessária e suficiente a assinatura do gerente Nuno
Miguel da Fonseca Amaro.

Encontra-se depositado, na respectiva pasta, o texto do pacto
actualizado.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 1000116567

VELOSO & SOBRINHO � CONSTRUÇÃO CIVIL
OBRAS PÚBICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Ma-
trícula n.º 592/950621; identificação de pessoa colectiva
n.º 503436690; inscrição n.º 4 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 4; números e datas das apresentações: 2/011219 e 10/020531.

Certifico que foi reforçado o capital social da firma em epígrafe,
de 500 000$ para 5000 €, por incorporação de resultados transita-
dos no montante de 502 410$, distribuídos proporcionalmente pe-
las quotas pertencentes a António José Veloso da Silva e António
Maria Alves Veloso, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 4.º, com redenominação do capital em euros, pas-
sando o mesmo a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais, cada
uma no valor de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos só-
cios, António José Veloso da Silva e António Maria Alves Veloso.

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

Está conforme o original.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 1000116563

ASSISTÊNCIA DE PNEUS DO AMEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Ma-
trícula n.º 346/860724; identificação de pessoa colectiva
n.º 501698647; inscrições n.os 4 e 5; números e datas das apre-
sentações: 17/011217 e 3 e 4/020701.

Certifico que, relativamente à sociedade supra referida, foi regis-
tada pelas inscrições n.os 4 e 5, reforço de capital, de 500 000$ para
5 000 000$, subscrito em dinheiro pelos sócios, Carlos José Duarte
Gomes e Rogério Duarte José, cada um com 2 250 000$, e altera-
ção parcial do contrato com redenominação do capital em euros e,
por consequência, alterados os artigos 3.º e 6.º, os quais passaram
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 24 939,90 euros, e corresponde à soma de duas quotas, no va-
lor nominal de 12 469,95 euros, cada, pertencendo cada uma a cada
um dos sócios, Carlos José Duarte Gomes e Rogério Duarte José.

ARTIGO 6.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital, até ao montante global de 70 000 000$, proporcionalmente à
sua quota no capital social.

Encontra-se depositado, na respectiva pasta, o texto do pacto
actualizado.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 1000118020

JOSÉ RICARDO MADEIRA TRINDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Ma-
trícula n.º 979/020710; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 2/020710.

Certifico que José Ricardo Madeira Trindade, casado com Emília
da Conceição Pereira Ribeiro Trindade, na comunhão de adquiri-
dos, constituiu uma sociedade comercial unipessoal, que se regerá
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Ricardo Madeira Trindade,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Estrada de Aldeia de Nogueira,
sem número, lugar e freguesia de Nogueira de Cravo, concelho de
Oliveira do Hospital.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, po-
derá deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar sucursais,
filiais, agências ou outras formas locais de representação, em qual-
quer ponto do País e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de instala-
ções, canalizações e climatizações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma quo-
ta de igual valor nominal, pertencente a ele sócio José Ricardo
Madeira Trindade.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo dele sócio, José Ricardo Madeira
Trindade, desde já nomeado gerente, ou de pessoas estranhas à
sociedade, que venham a ser por ele sócio designadas.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, basta a assinatura de um gerente.
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ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer
que seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos complemen-
tares de empresas e desde que em sociedades por quotas não fique
na situação de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios ju-
rídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

22 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 1000118019

NUNO MONTEIRO GUILHERME, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Ma-
trícula n.º 980/020722; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 2/020722.

Certifico que, entre Nuno Filipe Monteiro Guilherme, solteiro,
maior, e Cláudia Sofia da Silva Cardoso, solteira, maior, foi cons-
tituída uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Nuno Monteiro Guilherme, L.da, com
sede na Rua da Quinta da Formiga, lugar de Nogueirinha, da fre-
guesia de Meruge, concelho de Oliveira do Hospital.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na comercialização e distribuição de pro-
dutos alimentares, charcutaria e conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, está dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
3500 euros, pertencente ao sócio Nuno Filipe Monteiro Guilherme,
e outra do valor nominal de 1500 euros, pertencente à sócia Cláu-
dia Sofia da Silva Cardoso.

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, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

3 � Para além dos poderes normais a gerência poderá ainda:
a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou trespasse quaisquer

móveis e imóveis de e para a sociedade; e
b) Alienar e adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os

competentes contratos de leasing.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estanhos, depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes só-
cios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondentes a 100 vezes o capi-
tal social.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 1000118017

TINTALVA � TINTAS E VERNIZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Ma-
trícula n.º 895/010731; identificação de pessoa colectiva
n.º 505369877; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/
020725.

Certifico que, relativamente à sociedade supra referida, foi regis-
tada pela inscrição n.º 2, a alteração parcial do contrato e, em
consequência, alterado o artigo 4.º, o qual passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pertence em conjunto aos sócios
José Carlos Garcia Álvaro, Pedro Fernandes Álvaro e Jorge
Fernandes Álvaro.

2 � Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos
e contratos, é bastante a assinatura de qualquer um dos gerentes.

Encontra-se depositado, na respectiva pasta, o texto do pacto
actualizado.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 1000118016

DONA PRENDA � ARTIGOS DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Ma-
trícula n.º 751/990317; identificação de pessoa colectiva
n.º 504343289; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/
020627.

Certifico que foi extraído daquelas inscrições o texto seguinte:
Apresentação 3/020626.
Facto: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 4 de Abril de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 1000116702

PENELA

IRMÃOS BERNARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 167/
001117; identificação de pessoa colectiva n.º 504970321.

Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva da socie-
dade referida em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de exercício de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000116966

RCM � REVESTIMENTOS E COBERTURAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 178/
010404; identificação de pessoa colectiva n.º 502597640.

Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva da socie-
dade referida em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de exercício de 2001.

1 de Julho de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000116962

FRIJOBEL � INDÚSTRIA E COMÉRCIO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 21/
880329; identificação de pessoa colectiva n.º 501957855.
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Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva da socie-
dade referida em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de exercício de 2001.

1 de Julho de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000116961

ROXO & PALAIO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 140/
990513; identificação de pessoa colectiva n.º 504498070.

Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva da socie-
dade referida em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de exercício de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000116957

SOCIEDADE ESTRELA ESPINHALENSE DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 5/
841012; identificação de pessoa colectiva n.º 500257949.

Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva da socie-
dade referida em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de exercício de 2001.

26 de Junho de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000116955

VIAPLANTA � SOCIEDADE COMERCIAL DE LIMPEZAS
E AJARDINAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 123/
980428; identificação de pessoa colectiva n.º 504127080.

Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva da socie-
dade referida em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de exercício de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000116904

RICARDO F. REIS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SÃO LOURENÇO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 88/
950515; identificação de pessoa colectiva n.º 503415669.

Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva da socie-
dade referida em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de exercício de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000116903

RODRIGUES & ARSÉNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 157/
000529; identificação de pessoa colectiva n.º 505018314.

Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva da socie-
dade referida em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de exercício de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000116902

RAMOS & MENDES, MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 96/
961105; identificação de pessoa colectiva n.º 503747920.

Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva da socie-
dade referida em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de exercício de 2001.

26 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 1000116954

J. M. REIS TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 131/
981124; identificação de pessoa colectiva n.º 504276573.

Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva da socie-
dade referida em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de exercício de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 1000116952

CALADO & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 4/
810511; identificação de pessoa colectiva n.º 501178074.

Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva da socie-
dade referida em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de exercício de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 1000116948

LOURICONFEX � CONFECÇÕES TÊXTEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 210/
020710; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020710.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
regerá pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação social LOURICONFEX �
Confecções Têxteis, S. A.

ARTIGO 2.º

Tem a sua sede na Rua de Coimbra, na vila e concelho de Penela,
freguesia de São Miguel.

§ único. Por simples deliberação da administração, poderá ser
deslocada a sede social, dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como poderão ser criadas ou extintas sucur-
sais, agências, delegações ou quaisquer outras formas locais de re-
presentação da sociedade, no território nacional ou no estrangeiro,
sem precedência de deliberação dos sócios.

ARTIGO 3.º

A duração da sociedade será por tempo indeterminado, contan-
do-se o seu início a partir de hoje.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto a actividade de comércio e distri-
buição de têxteis e vestuário, importação e exportação.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente, já constituídas ou a consti-
tuir, bem como associar-se a elas para a prossecução do seu
objecto social.
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CAPÍTULO II
ARTIGO 6.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e é representado por 10 000 acções ao portador, de
cinco euros, cada uma, subscrevendo o representado do primeiro
outorgante 9600 acções e os demais outorgantes 100 acções, cada um.

§ 1.º A requerimento de qualquer accionista poderão as acções
ser convertíveis em nominativas, ficando a seu cargo as respecti-
vas despesas, desde que a assembleia geral delibere favoravelmen-
te com 50% do capital.

§ 2.º As acções só poderão ser dadas em garantias com autori-
zação da assembleia geral.

§ 3.º O capital social poderá ser aumentado, por uma ou mais
vezes, por mera deliberação da administração, e com o parecer fa-
vorável do fiscal único, até ao limite de 100 000 euros.

CAPÍTULO III
ARTIGO 7.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

§ único. A cada 100 acções corresponde um voto.

ARTIGO 8.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente, um
secretário e um vogal, eleitos de entre accionistas ou não.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral será convocada pelo presidente da mesa, de sua
iniciativa ou a requerimento da administração ou de accionistas que,
por si ou associados, representem, pelo menos, 5% dos votos.

CAPÍTULO IV
ARTIGO 10.º

A administração da sociedade e sua representação, em juízo ou
fora dele, competem a um conselho de administração composto por
três membros efectivos e um suplente, a eleger de entre accionis-
tas ou não.

§ 1.º Enquanto o capital social for inferior a 200 000 euros e a
assembleia geral não decidir de forma diversa, os poderes da ad-
ministração competirão a um administrador único, devendo ser elei-
to o respectivo suplente.

§ 2.º Quando o capital ultrapassar os 200 000 euros, o conselho
de administração será composto por três membros.

ARTIGO 11.º

Os administradores serão remunerados ou não, de acordo com o
que for decidido pela assembleia geral.

ARTIGO 12.º

À administração são atribuídos os mais amplos poderes conferi-
dos por lei, designadamente obrigar a sociedade nos diversos ac-
tos e contratos, transigir em juízo ou fora dele, e estabelecer man-
datários ou procuradores, não lhe sendo permitido obrigar a
sociedade em actos, contratos ou documentos estranhos aos negó-
cios sociais, tais como letras de favor, fianças, avales ou quaisquer
outras responsabilidades semelhantes.

ARTIGO 13.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do administrador único;
b) Pelas assinaturas conjuntas de quaisquer dois administradores,

ou por um administrador e um procurador em conjunto, a partir do
momento em que o conselho de administração seja colectivo.

CAPÍTULO V
ARTIGO 14.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e respec-
tivo suplente, sendo ambos revisores oficiais de contas, ou Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, eleitos em assembleia geral.

CAPÍTULO VI
ARTIGO 15.º

Os órgãos sociais serão eleitos por períodos de quatro anos, sendo
permitida a sua reeleição.

ARTIGO 16.º

Ficam, desde já, designado para o mandato de 2002 a 2005 os
seguintes membros dos órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral: Presidente: Júlio Matias Carreira;
secretário: Fernando Alves Bacalhau; vogal: Adelino Henriques Ferreira.

Administração: Administrador único: Paula Alexandre Antunes de
Castro; administrador suplente: Fernando Luís do Rosário Simões.

Fiscal único: efectivo: Vítor Valente & Manuel Domingues �
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua do
Dr. José Henriques Vareda, 30, 2.º, direito, em Leiria, pessoa co-
lectiva n.º 503847844, e inscrita na lista das Sociedades dos Revi-
sores Oficiais de Contas sob o n.º 145, representada pelo sócio
Manuel Duarte Domingues, casado, residente na Urbanização Mar-
quês de Pombal, lote M 7, em Pombal; suplente: Vítor Manuel
Simões Valente, casado, residente na Quinta de S. Bartolomeu,
lote 6, 2.º, esquerdo, em Leiria, inscrito na lista dos Revisores Ofi-
ciais de Contas com o n.º 708.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 1000116947

VILLA CERÂMICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 106/
970528; identificação de pessoa colectiva n.º 503891347;
averbamento à inscrição n.º 3; números e data das apresen-
tações: 1 e 2/020712.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Pelo averbamento à inscrição n.º 3 � Cessação das funções de
vogal do conselho de administração de Micael de Oliveira Campos,
em 25 de Fevereiro de 2002, por renúncia, e nomeação de vogal
do conselho administrativo, de Peter Jonh Couplan, desde 23 de
Maio de 2002.

O pacto social, na sua redacção actualizada, encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 1000116944

JAVITRANS � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 120/
980407; identificação de pessoa colectiva n.º 504115863; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 8/020702.

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

Pela inscrição n.º 4, foi alterado o artigo 5.º do pacto social, o
qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio Jaime
Vítor Alexandre Fernandes e pela não sócia Elizabeth Nunes Ale-
xandre Fernandes.

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

O pacto social, na sua redacção actualizada, encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 1000116940

CARLOS ANDRADE MARTINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 153/
000215; identificação de pessoa colectiva n.º 504844571; inscri-
ção n.º 2; número e data das apresentações: 1 e 2/020625.
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Certifico que ficaram depositados, na pasta da sociedade referi-
da em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de exercício de 2001.

Certifico ainda que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 2, foi alterado o artigo 2.º do pacto social, o
qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho e impor-
tação de veículos automóveis e seus acessórios. Elaboração de pro-
jectos de engenharia, arquitectura e consultadoria. Construção e
reconstrução de imóveis; compra e venda de imóveis e terrenos.
Traduções e explicações (aulas particulares). Restauração e aloja-
mento.

O pacto social, na sua redacção actualizada, encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 1000116938

CALADO & FERREIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 91/
960312; identificação de pessoa colectiva n.º 503597465.

Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva da socie-
dade referida em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de exercício de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 1000116936

CARREIRA & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 84/
950112; identificação de pessoa colectiva n.º 503324019.

Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva da socie-
dade referida em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de exercício de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 1000116931

RESTAURANTE O BONITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 101/
970219; identificação de pessoa colectiva n.º 503818160.

Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva da socie-
dade referida em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de exercício de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 1000116930

VILA NOVA DE POIARES

PAULO PENEDOS � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares.
Matrícula n.º 398; identificação de pessoa colectiva
n.º 505692155; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 1/020628.

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

Sede: Rua do Trópico de Câncer, Urbanização Vale de Moinho,
lote 6, Entroncamento, Poiares (Santo André), Vila Nova de Poiares.

O texto completo do contrato, na sua versão actualizada, foi de-
positado na pasta respectiva.

26 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Cesaltina Tor-
res Padilha Simões Lopes Ferreira Dias. 1000116697

ÉVORA
ALANDROAL

SNACK-BAR EN-CHARCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alandroal. Matrícula
n.º 167/020620; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
020620.

Certifico que por escritura de 24 de Maio de 2002, lavrada no
Cartório Notarial de Vila Viçosa, a fls. 62, do livro n.º 119-D, foi
constituído um contrato de sociedade entre Paula Cristina Raminhos
Rosado, divorciada, residente na Travessa da Bica da Horta,
Alandroal, e José Duarte Ramos Pinto, solteiro, maior, residente na
morada supra referida, que se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Snack-Bar En-Charca, L.da, e tem a
sua sede na Rua de Teófilo Braga, 26-A, na freguesia de Nossa
Senhora da Conceição, do concelho de Alandroal, podendo esta ser
transferida para qualquer outro local do concelho ou concelhos
limítrofes, por simples deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho com serviços,
café, refeições ligeiras, bar com bebidas diversas e tabacos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas, com o valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme
deliberação da assembleia geral, fica a cargo do gerente ou geren-
tes nomeado por deliberação dos sócios, ficando, desde já, desig-
nados gerentes ambos os sócios.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 5.º

As cessões e divisões de quotas entre sócios são livres; porém,
quando a favor de estranhos ficam dependentes do consentimento
da sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades,
ainda que tenham objecto diferente ou sejam reguladas por leis
especiais, e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

1 � Por deliberação dos sócios poderão ser amortizadas quotas
nos casos seguintes:

a) Insolvência ou falência do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou outro procedimento judicial

sobre a quota;
c) Cessão a estranhos sem o consentimento da sociedade;
d) Acordo do titular.
2 � Salvo acordo ou disposição legal em contrário, o valor da

quota amortizada será o respectivo valor nominal.

ARTIGO 8.º

Por deliberação aprovada por maioria correspondente a 75% do
capital social, poderão ser exigidas aos sócios prestações suplemen-
tares até ao montante de 20 000 euros.

Está conforme.

2 de Julho de 2002. � A Ajudante, Natália de Jesus Esteves
Lapão. 1000117739
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PATEIRO & PATEIRO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alandroal. Matrícula n.º 124/
000606; identificação de pessoa colectiva n.º 504937472; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020702.

Certifico que o gerente José Inácio Claré Valadas cessou as fun-
ções de gerente, por renúncia, em 30 de Novembro de 2001.

Está conforme.

2 de Julho de 2002. � A Ajudante, Natália de Jesus Esteves
Lapão. 1000117737

O LEÃO BRANCO � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

(anteriormente PARQUE DE CAMPISMO
MONTE DO CHAPARRAL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Alandroal. Matrícula
n.º 120/000111; identificação de pessoa colectiva n.º 504495577;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/020703.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou a denominação e
sede e, consequentemente, alterou o artigo 1.º do respectivo pacto
social, ficando o mesmo com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação O Leão Branco � Investi-
mentos Turísticos, L.da, tem a sua sede no Monte das Mimosas
(Rosário), na freguesia de Alandroal (Nossa Senhora da Conceição),
concelho de Alandroal.

§ único. [...]

O texto completo do contrato actualizado, encontra-se deposita-
do na respectiva pasta.

Está conforme.

16 de Julho de 2002. � A Ajudante, Natália de Jesus Esteves
Lapão. 1000117734

BORBA

ORNAMENTALIS � ROCHAS ORNAMENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 235/
990106; identificação de pessoa colectiva n.º 504456628; data de
entregas: 020701.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram depositados, na
pasta respectiva, os documentos de prestação de contas do exercí-
cio do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Julho de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Carona Concei-
ção Baltazar. 1000117831

ÉVORA

FLAVIANO GUSMÃO, L.DA

Sede: Rua de João de Deus, 50, rés-do-chão,
Santo Antão, Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 828/
830314; identificação de pessoa colectiva n.º 501367993;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 14; números
e data das apresentações: 28 e 29/020716.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções de gerente, de José Eduardo da Fonseca
Cortez e Almeida, por renúncia, de 31 de Maio de 2002.

A designação de gerente. Designado: Maria Eduarda Teixeira
Martins, divorciada, Avenida de Columbano Bordalo Pinheiro, 85,
8.º, E, Lisboa, por deliberação de 4 de Junho de 2002.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 1000116590

EVORAVÍCOLA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AVES, L.DA

Sede: Bairro do Frei Aleixo, Rua 5, Évora

Capital social: 50 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 920/
850521; identificação de pessoa colectiva n.º 501591842; inscri-
ção n.º 6; averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1;
números e data das apresentações: 6 e Of. 3, 4 e 5/020717.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital de 5000 euros para 50 000 euros, tendo sido alterado
parcialmente o contrato, em relação aos artigos 4.º e 6.º do pacto,
que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas:

a) Uma no valor nominal de 25 000 euros, pertencente ao sócio
Manuel Alberto Almas Rebocho;

b) Uma no valor nominal de 25 000 euros, pertencente ao sócio
José Francisco Almas Rebocho.

ARTIGO 6.º

A sociedade fica vinculada, em todos os seus actos e contratos,
com a assinatura de um gerente.

Foi registada a cessação de funções do gerente Manuel Joaquim
Gomes, por renúncia de 26 de Junho de 2002.

Foi registada a cessação de funções dos gerentes Luís Manuel das
Neves Hermenegildo e José de Jesus Rovisco, por renúncia de 26 de
Junho de 2002.

Foi depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 1000116579

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO AGRO-PECUÁRIO
DE ÉVORA � CDAPEC-CIPRL

Sede: Horta do Bispo, Sé, 7000 Évora

Capital social: 878 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 118/
970217; identificação de pessoa colectiva n.º 503812773; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/020719.

Certifico que, em relação à cooperativa em epígrafe, foi regista-
da a designação dos órgãos sociais, por deliberação de 28 de Maio
de 2002.

Período: Triénio de 2002/2004.
Direcção: Presidente: Associação de Agricultores do Distrito de

Évora; tesoureiro: Associação de Jovens Agricultores do Sul;
secretário: MERTOCAR � Sociedade de Produtores de Carne de
Qualidade, L.da

Conselho fiscal: Presidente: Direcção Regional de Agricultura do
Alentejo; vogais: Associação Portuguesa de Caprinicultores de Raça
Serpentina e Cooperativa Agrícola de Compra e Venda de
Montemor-o-Novo, CRL.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 1000117533

SOL BRAVO, TURISMO, LAZER E COMÉRCIO, S. A.
Sede: Avenida do Dr. Baranona, 2, 7000 Évora

Capital social: 50 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2428/
000121; identificação de pessoa colectiva n.º 504907697; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 12/020730.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a designação dos órgãos sociais para o triénio de 2001/2003, por
deliberação de 30 de Abril de 2002.
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Conselho de administração: Presidente: Fernando António Bucho
Laranjeira Barata; administradores: Saturnino Jesus Belo Projecto e
Álvaro Alberto Resende Xafredo dos Reis.

Conselho fiscal: Efectivo: António José Azevedo Coutinho, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas; suplente: Bernardo &
Muralha, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representado
por António Bernardo.

1 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 1000117532

RAMOS & ALEGRIA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Sobreiro, 4, Bairro da Malagueira,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2883/
020723; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020723.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, da qual são
sócios Paulo Jorge Ventura da Silveira Ramos e Susana Cristina
Rosado Alegria Ramos, casados em comunhão de adquiridos, Rua
dos Foros do Queimado, 16-B, rés-do-chão, Évora:

1.ª

A sociedade adopta a firma Ramos & Alegria � Constru-
ções, L.da, sendo a sua sede social no Bairro da Malagueira, Rua da
Sobreira, 4, 7000 Évora.

2.ª

A sociedade poderá deslocar livremente a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, e bem assim criar
ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas e locais de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

3.ª

A sociedade tem por objecto a construção de obras públicas e
particulares, compra de terrenos para construção, urbanização de
terrenos, compra e venda e compra para revenda de materiais de
construção e reconstrução de edifícios.

4.ª

O capital social é de 5000 euros, correspondente a duas quotas,
nomeadamente uma quota no valor de 3500 euros, correspondente
a 70% do capital, pertencente ao sócio Paulo Jorge Ventura da
Silveira Ramos, e uma quota no valor de 1500 euros, corresponden-
te a 30% do capital, pertencendo à sócia Susana Cristina Rosado
Alegria Ramos.

5.ª

1 � Poderá qualquer dos sócios fazer à sociedade os suprimen-
tos de que esta careça, nos termos e condições a estabelecer nos res-
pectivos contratos de suprimento a aprovar em assembleia geral.

2 � Poderá a sociedade exigir dos sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao máximo do triplo do capital social à data da
deliberação, nas condições a deliberar em assembleia geral.

6.ª

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio Paulo Jorge
Ventura da Silveira Ramos.

7.ª

A sociedade obriga-se pela assinatura:
a) Do sócio gerente;
b) De procurador, especialmente legitimado para o efeito, me-

diante competente procuração com poderes para tal, pelo sócio ge-
rente.

8.ª

1 � A cessão de quotas entre os sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a estranhos à sociedade, a sociedade

em primeiro lugar e os sócios em segundo lugar, gozam do direito
de preferência.

3 � O titular da quota que deseje aliená-la deve comunicar por
escrito à sociedade o projecto de venda e as cláusulas do respecti-
vo contrato, mediante carta registada com aviso de recepção.

4 � Recebida a comunicação, a sociedade, se não desejar exer-
cer o seu direito de preferência, transmiti-lo-á aos sócios no prazo

de 10 dias a contar da data do seu recebimento, por carta regista-
da, com aviso de recepção, devendo os sócios que desejarem usar
do seu direito de preferência, participá-lo à sociedade e ao cedente
nos 10 dias imediatos.

5 � No caso de não ser exercido o direito de preferência pode-
rá a quota ser alienada, nas condições oferecidas, no prazo de seis
meses.

9.ª

1 � A sociedade obriga-se a amortizar a quota de qualquer dos
sócios, nos casos seguintes:

a) Por acordo do respectivo proprietário;
b) Quanto as quotas forem objecto de penhora, arresto, arrola-

mento, apreensão ou qualquer outro procedimento judicial;
c) Quando o proprietário da quota a amortizar tenha violado

qualquer das disposições do presente contrato da sociedade.
2 � A amortização considera-se realizada pela deliberação res-

pectiva e produzirá efeitos desde a data da sua deliberação.
3 � A contrapartida da amortização será igual ao valor da quo-

ta que resultar do balanço especial elaborado para o efeito, poden-
do o seu pagamento ser fraccionado nos termos a deliberar em
assembleia geral.

10.ª

Mediante prévia deliberação dos sócios fica permitida a partici-
pação da sociedade em sociedades com objecto diferente ou sujei-
tas a regulamentação por lei especial, inclusive como sócia de res-
ponsabilidade limitada.

11.ª

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outra forma, se-
rão convocadas por carta registada, dirigida aos sócios, e expedida
com uma antecedência mínima de 15 dias.

12.ª

Pode a sociedade, mediante simples deliberação dos sócios,
derrogar quaisquer normas supletivas ao Código das Sociedades
Comerciais.

13.ª

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, fican-
do, desde já, o sócio gerente autorizado a efectuar o levantamento
do capital social para fazer face às despesas de constituição e ar-
ranque da mesma.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 1000116700

REDONDO

BARATA & ROHRER � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Redondo. Matrícula n.º 235/
020715; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020715.

Certifico que por escritura de 1 de Novembro de 2001, fls. 41,
do livro n.º 35-C, do Cartório Notarial de Redondo, foi constituída
a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelas cláusulas se-
guintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Barata & Rohrer � Investimentos
Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Quinta de Santa Ana, Estra-
da Nacional n.º 254, freguesia e concelho de Redondo.

§ único. A assembleia geral poderá transferir a sede social para
qualquer outro lugar, bem como abrir filiais, sucursais ou outras
formas de representação, dentro do território nacional ou no estran-
geiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a compra de imóveis para revenda.
Administração de imóveis. Promoção imobiliária. Comércio de ter-
renos e construção de habitações para revenda.

3.º

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

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao quíntuplo do capital social, na proporção das respecti-
vas participações sociais.

5.º

A gerência da sociedade, em juízo e fora dele, é nomeada em
assembleia geral, com dispensa de caução e com ou sem remune-
ração, conforme venha a ser deliberado, sendo necessária a assina-
tura de um só gerente para obrigar validamente a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

§ único. Fica, desde já, nomeada gerente a sócia Idaline Barata.

6.º

A cessão de quotas a favor de estanhos depende sempre do con-
sentimento da sociedade em primeiro lugar e dos sócios não
cedentes e segundo lugar.

7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos e
condições que forem fixados em assembleia geral.

Disposição transitória

Nos termos do artigo 202.º, n.º 4, alínea b), do Código das So-
ciedades Comerciais, depois de efectuada a escritura, o valor das
entradas correspondentes ao capital social poderá ser levantado
pelos gerentes para ocorrer a despesas de constituição da socieda-
de e de aquisição de equipamento necessário à prossecução do
objecto social da mesma.

Está conforme o original.

23 de Julho de 2002. � A Ajudante, Lurdes Maria Dias Perei-
ra. 1000116828

VILA VIÇOSA

CAFÉ RESTAURANTE OS CUCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 229/900220; identificação de pessoa colectiva n.º 502296445.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do
Código do Registo Comercial, que, com relação à sociedade em
epígrafe foi efectuado, em 20 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria José Bilro
Guégués da Silva. 1000117380

MARMOVILAR � INDÚSTRIA DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 95/790521; identificação de pessoa colectiva
n.º 500381682.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do
Código do Registo Comercial, que, com relação à sociedade em
epígrafe foi efectuado, em 27 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria José Bilro
Guégués da Silva. 1000117379

LAPÃO & TRINDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 227/900209; identificação de pessoa colectiva
n.º 502289350.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do
Código do Registo Comercial, que, com relação à sociedade em
epígrafe foi efectuado, em 27 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria José Bilro
Guégués da Silva. 1000117378

PANIFICADORA JARDIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 292/930420; identificação de pessoa colectiva n.º 502965070.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do
Código do Registo Comercial, que, com relação à sociedade em
epígrafe foi efectuado, em 27 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria José Bilro
Guégués da Silva. 1000117377

MARMOROCHAS � EXPLORAÇÃO E COMÉRCIO
DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 150/860626; identificação de pessoa colectiva
n.º 501685413.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do
Código do Registo Comercial, que, com relação à sociedade em
epígrafe foi efectuado, em 27 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria José Bilro
Guégués da Silva. 1000117376

TRANSCALIPOLENSE � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 330/950823; identificação de pessoa colectiva
n.º 503471860.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do
Código do Registo Comercial, que, com relação à sociedade em
epígrafe foi efectuado, em 27 de Junho de 2002, o registo de presta-
ção de contas relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria José Bilro
Guégués da Silva. 1000117375

EUGÉNIO & GALEGO � MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 377/971215; identificação de pessoa colectiva
n.º 504019554.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do
Código do Registo Comercial, que, com relação à sociedade em
epígrafe foi efectuado, em 28 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria José Bilro
Guégués da Silva. 1000117374
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F. ALVES RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 195/881205; identificação de pessoa colectiva n.º 502073098.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do
Código do Registo Comercial, que, com relação à sociedade em
epígrafe foi efectuado, em 28 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Elisabete dos
Santos Santana Pernas. 1000117927

TRANSPORTES GUÉGUÉS & GALEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 434/000718; identificação de pessoa colectiva n.º 505048701.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do
Código do Registo Comercial, que, com relação à sociedade em
epígrafe foi efectuado, em 28 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Elisabete dos
Santos Santana Pernas. 1000117926

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA HERDADE DO PIGEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 225/900209; identificação de pessoa colectiva n.º 502289856.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do
Código do Registo Comercial, que, com relação à sociedade em
epígrafe foi efectuado, em 1 de Julho de 2002, o registo de presta-
ção de contas relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Elisabete dos
Santos Santana Pernas. 1000117925

AGRO-LUCEFECIT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 191/881007; identificação de pessoa colectiva n.º 502047631.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do
Código do Registo Comercial, que, com relação à sociedade em
epígrafe foi efectuado, em 28 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Penas. 1000117924

CAMITÉCNICA � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 221/891120; identificação de pessoa colectiva n.º 502252103.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do
Código do Registo Comercial, que, com relação à sociedade em
epígrafe foi efectuado, em 24 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Penas. 1000117923

SECA � SOCIEDADE PARA O ENSINO
DE CONDUÇÃO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 269/920109; identificação de pessoa colectiva n.º 502674180.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do
Código do Registo Comercial, que, com relação à sociedade em
epígrafe foi efectuado, em 28 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Penas. 1000117922

POEIRAS � MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 144/850710; identificação de pessoa colectiva n.º 501566066.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do
Código do Registo Comercial, que, com relação à sociedade em
epígrafe foi efectuado, em 28 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Penas. 1000117921

IRMÃOS PAOLINI � MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 368/970127; identificação de pessoa colectiva n.º 503800031.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Código
do Registo Comercial, que, com relação à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado, em 25 de Junho de 2002, o registo de prestação de contas relativo
ao ano de 2001, mediante o depósito dos documentos respectivos.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Penas. 1000117920

AUTO TÁXIS � PORFÍRIO & CABAÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 475/010720; identificação de pessoa colectiva n.º 505444615.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com relação à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado em 27 de Junho de 2002, o registo de prestação de contas, relativo
ao ano de 2001, mediante o depósito dos documentos respectivos.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 1000117919

FERPAULO � FERRAMENTAS, ACESSÓRIOS,
INDÚSTRIA DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 379/980225; identificação de pessoa colectiva n.º 504073117.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, que com relação à sociedade em epígrafe, foi
efectuado em 28 de Junho de 2002, o registo de prestação de contas, re-
lativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos documentos respectivos.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 1000117918
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J. A. BENVINDO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 282/920826; identificação de pessoa colectiva n.º 502824867.

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
epígrafe, foi efectuado em 25 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas, relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 1000117917

FERREIRA & PISCO, GABINETE DE ESTUDOS
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 329/950810; identificação de pessoa colectiva
n.º 503471062.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com relação à sociedade em epígrafe,
foi efectuado em 26 de Junho de 2002, o registo de prestação de
contas, relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos documen-
tos respectivos.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 1000117916

JOAQUIM ESPIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 160/870225; identificação de pessoa colectiva n.º 501788018.

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
epígrafe, foi efectuado em 26 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas, relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 1000117915

A SERINGA � CENTRO DE ENFERMAGEM
DE VILA VIÇOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 175/880219; identificação de pessoa colectiva n.º 501937617;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 10/020703.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe,
foi registada a dissolução e liquidação.

Data da aprovação: 5 de Junho de 2002.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 1000117914

SOTRANSMAR � SOCIEDADE TRANSFORMADORA
DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 280/920817; identificação de pessoa colectiva n.º 502821663.

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
epígrafe, foi efectuado em 26 de Junho de 2002, o registo de pres-

tação de contas, relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 1000116410

DRCP � FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 204/890406; identificação de pessoa colectiva n.º 502136740.

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
epígrafe, foi efectuado em 28 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas, relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Elisabete dos
Santos Santana Pernas. 1000116409

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS
LUÍS FRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 447/001213; identificação de pessoa colectiva n.º 505238217.

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
epígrafe, foi efectuado em 28 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas, relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Elisabete dos
Santos Santana Pernas. 1000117993

RAMALHO E CAMACHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 198/890106; identificação de pessoa colectiva n.º 502088206.

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
epígrafe, foi efectuado em 28 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas, relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Elisabete dos
Santos Santana Pernas. 1000117992

CARRASCO � MEDIADORES DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 381/980324; identificação de pessoa colectiva n.º 504097415.

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
epígrafe, foi efectuado em 28 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas, relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Elisabete dos
Santos Santana Pernas. 1000117991

O CANTINHO DA MODA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 429/000616; identificação de pessoa colectiva n.º 505055490.
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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
epígrafe, foi efectuado em 28 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas, relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Elisabete dos
Santos Santana Pernas. 1000117990

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA HERDADE DE CANHÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 304/940428; identificação de pessoa colectiva
n.º 503188239.

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
epígrafe, foi efectuado em 1 de Julho de 2002, o registo de presta-
ção de contas, relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Elisabete dos
Santos Santana Pernas. 1000117989

LUAR TROPICAL � COMIDAS, BEBIDAS E MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 192/881102; identificação de pessoa colectiva
n.º 502057882.

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
epígrafe, foi efectuado em 27 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas, relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Elisabete dos
Santos Santana Pernas. 1000117988

MARTINS MALTA � MÓVEIS E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 404/990806; identificação de pessoa colectiva
n.º 504441329.

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
epígrafe, foi efectuado em 28 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas, relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Elisabete dos
Santos Santana Pernas. 1000117987

CATELA TÉCNICA � AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 382/980407; identificação de pessoa colectiva
n.º 504112740.

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
epígrafe, foi efectuado em 21 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas, relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Elisabete dos
Santos Santana Pernas. 1000117986

CALIPOMETAL, FABRICAÇÃO E REPARAÇÃO
DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 489/011112; identificação de pessoa colectiva n.º 505834146.

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
epígrafe, foi efectuado em 21 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas, relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Elisabete dos
Santos Santana Pernas. 1000117985

CASA TOSCANO � MÓVEIS E DROGARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 161/870422; identificação de pessoa colectiva n.º 501815392.

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
epígrafe, foi efectuado em 26 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas, relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Elisabete dos
Santos Santana Pernas. 1000117984

MANUEL AURÉLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 103/800911; identificação de pessoa colectiva n.º 501084037.

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
epígrafe, foi efectuado em 26 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas, relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Elisabete dos
Santos Santana Pernas. 1000117983

BALHICO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 167/870909; identificação de pessoa colectiva n.º 501870350.

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
epígrafe, foi efectuado em 26 de Junho de 2002, o registo de presta-
ção de contas, relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Elisabete dos
Santos Santana Pernas. 1000117982

MESTRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 41/650706; identificação de pessoa colectiva n.º 500191646.

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
epígrafe, foi efectuado em 27 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas, relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Elisabete dos
Santos Santana Pernas. 1000117981
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HELENA AFONSO CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 354/960808; identificação de pessoa colectiva n.º 503691534.

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
epígrafe, foi efectuado em 28 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas, relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Elisabete dos
Santos Santana Pernas. 1000117980

MARVISA � MÁRMORES ALENTEJANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 93/781226; identificação de pessoa colectiva n.º 500815712.

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
epígrafe, foi efectuado em 27 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas, relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Elisabete dos
Santos Santana Pernas. 1000117979

FARMÁCIA MONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 129/830412; identificação de pessoa colectiva n.º 501374035.

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
epígrafe, foi efectuado em 5 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas, relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Elisabete dos
Santos Santana Pernas. 1000118123

SÓ CARIMBOS � FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE CARIMBOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 440/000911; identificação de pessoa colectiva n.º 505001268.

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
epígrafe, foi efectuado em 25 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas, relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Elisabete dos
Santos Santana Pernas. 1000116408

UGOMAR � ROCHAS ORNAMENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 209/890707; identificação de pessoa colectiva n.º 502186488.

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
epígrafe, foi efectuado em 27 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas, relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Elisabete dos
Santos Santana Pernas. 1000116407

ESMAR � MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 302/940113; identificação de pessoa colectiva n.º 503125199.

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
epígrafe, foi efectuado em 1 de Julho de 2002, o registo de presta-
ção de contas, relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 1000116406

AUTO MOTORES QUARENTA E CINCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 317/950310; identificação de pessoa colectiva n.º 503369985.

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
epígrafe, foi efectuado em 24 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas, relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 1000116405

JOSÉ MANUEL TRINDADE SIMÕES, MATERIAIS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 224/900209; identificação de pessoa colectiva n.º 502289651.

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
epígrafe, foi efectuado em 25 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas, relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 1000116404

JOAQUIM CATELA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 471/010703; identificação de pessoa colectiva n.º 505628104.

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
epígrafe, foi efectuado em 27 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas, relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 1000116403

PERCONTA � GABINETE TÉCNICO DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 137/840328; identificação de pessoa colectiva n.º 501455264.

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
epígrafe, foi efectuado em 27 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas, relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 1000116402
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JORGE HUMBERTO TRINDADE TOSCANO, ACTIVIDADES
DE GESTÃO E AMBIENTE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 476/010802; identificação de pessoa colectiva
n.º 505356694.

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
epígrafe, foi efectuado em 24 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas, relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 1000116401

RESTAURANTE O OURO BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 119/821021; identificação de pessoa colectiva n.º 501320385.

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
epígrafe, foi efectuado em 28 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas, relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 1000116400

BOBINADORA CALIPOLENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 255/910214; identificação de pessoa colectiva n.º 502500239.

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
epígrafe, foi efectuado em 24 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas, relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 1000116399

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO MONTE DA FONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 360/961010; identificação de pessoa colectiva n.º 503731137.

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
epígrafe, foi efectuado em 27 de Junho de 2002, o registo de pres-
tação de contas, relativo ao ano de 2001, mediante o depósito dos
documentos respectivos.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 1000116398

FARO
ALBUFEIRA

PORTALOÉ � SOCIEDADE AGRÍCOLA DE PRODUÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 1234/911009; identificação de pessoa colectiva n.º 502850213;
data: 11 de Abril de 2002.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

25 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 1000116894

TÁXIS OLIVEIRINHA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 2261/20001207; identificação de pessoa colectiva
n.º 505246660; data: 11 de Abril de 2002.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

25 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 1000116892

ALJEZUR

GALVÃO E GALVANITO, L.DA

Sede: Igreja Nova, Aljezur.

Capital: 27 434,00 €

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 22/
910529; identificação de pessoa colectiva n.º 500984158; data do
depósito: 20020628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

26 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce Viana
Rosa. 1000117680

EUROARRIFANA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES E CABELEIREIROS, L.DA

Sede: Praia da Arrifana, Aljezur.

Capital: 5000 €

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 91/
920731; identificação de pessoa colectiva n.º 502809833; data do
depósito: 20020628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

26 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce Viana
Rosa. 1000117679

RAÚL OLIVEIRA & FILHA, L.DA

Sede: Avenida 16 de Junho, 146-A, Rogil, Aljezur.

Capital: 5000 €

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 247/
010712; identificação de pessoa colectiva n.º 505582708; data do
depósito: 20020628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

26 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce Viana
Rosa. 1000117677
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CAMPIMAR � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Carrapateira, Bordeira, Aljezur.

Capital: 104 748,00 €

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 98/
921217; identificação de pessoa colectiva n.º 502060093; data do
depósito: 20020627.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

26 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce Viana
Rosa. 1000117674

GOURGEY & SANTOS � EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Herdade do Peso, Peso de Baixo, Aljezur.

Capital: 14 639,36 €

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 96/
2210924; identificação de pessoa colectiva n.º 502103957; data
do depósito: 20020627.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

26 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce Viana
Rosa. 1000117672

DORA DIAS & SILVA, L.DA

Sede: Sítio do Carrascalinho, Aljezur.

Capital: 5000 €

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 232/
001124; identificação de pessoa colectiva n.º 505225883; data do
depósito: 20020627.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

26 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce Viana
Rosa. 1000117670

ARRIFAMAR � URBANIZAÇÃO TURÍSTICA
DO ALTO DA ARRIFANA, L.DA

Sede: Arrifana, Aljezur.

Capital: 5000 €

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 189/
971017; identificação de pessoa colectiva n.º 501224726; data do
depósito: 20020627.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

26 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce Viana
Rosa. 1000117668

TRANSVICENTINA � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Rogil, Estrada da Esteveira, 1, Rogil, Aljezur.

Capital: 50 000 €

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 215/
991215; identificação de pessoa colectiva n.º 504645870; data do
depósito: 20020626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

26 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce Viana
Rosa. 1000117762

AMORIM & RODRIGUES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Vale da Maia, Aljezur.

Capital: 5000 €

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 212/
990916; identificação de pessoa colectiva n.º 504595474; data do
depósito: 20020626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

26 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce Viana
Rosa. 1000117761

AMÂNDIO F. P. BERNARDINO, L.DA

Sede: Rua da Praia, Odeceixe, Aljezur.

Capital: 5000 €

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 28/
910621; identificação de pessoa colectiva n.º 502376570; data do
depósito: 20020626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

26 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce Viana
Rosa. 1000117759

SOVIMAR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Sector C, Lote 126, Caixa Postal 286,
Vale da Telha, Aljezur.

Capital: 25 000,00 €

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 97/
921104; identificação de pessoa colectiva n.º 502198826; data do
depósito: 20020626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

26 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce Viana
Rosa. 1000117757

FUMEIRO SANTA SUSANA, L.DA

Sede: Barranco da Alcaria, Aljezur.

Capital: 49 879,78 €

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 151/
950927; identificação de pessoa colectiva n.º 503509876; data do
depósito: 20020626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

26 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce Viana
Rosa. 1000117752
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TURIZUR � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
DE ALJEZUR, L.DA

Sede: Herdade do Serrão, Aljezur.

Capital: 399 300,00 €

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 63/
911118; identificação de pessoa colectiva n.º 501586180; data do
depósito: 20020624.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

26 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce Viana
Rosa. 1000117750

HÉLDER BATALIM, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rogil, Aljezur.

Capital: 5000 €

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 246/
010626; identificação de pessoa colectiva n.º 505582694; data do
depósito: 20020624.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

26 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce Viana
Rosa. 1000117748

HORTA GRACIOSA � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Francelho, Bordeira, Aljezur.

Capital: 52 373,80 €

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 66/
911120; identificação de pessoa colectiva n.º 502648783; data do
depósito: 20020624.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

26 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce Viana
Rosa. 1000117747

EUROARRIFANA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES E CABELEIREIROS, L.DA

Sede: Praia da Arrifana, Aljezur.

Capital: 5000 €

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 91/
920731; identificação de pessoa colectiva n.º 502809833; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/20020627.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 4.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma do valor de 1250 euros, pertencente ao sócio Manuel
Santos Patrício Esteves;

b) Uma do valor de 1250 euros, pertencente ao sócio António
Miguel Henriques Esteves;

c) Uma do valor de 1250 euros, pertencente à sócia Cristina
Maria Pais Ribeiro Esteves; e

d) Uma do valor de 1250 euros, pertencente à sócia Odete Jesus
Henriques Esteves.

O pacto actualizado ficou depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce Viana
Rosa. 1000117744

FABLISUL � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Igreja Nova, Aljezur.

Capital: 5000 €

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 72/
911213; identificação de pessoa colectiva n.º 502669217; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/20020624.

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

ARTIGO 5.º

O capital social da sociedade, inteiramente subscrito e realizado
em dinheiro é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas
de 2500 euros, uma de cada sócio.

O pacto actualizado ficou depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce Viana
Rosa. 1000117742

WUST � COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES, L.DA

Sede: Sítio do Lavajinho, Odeceixe, Aljezur.

Capital: 174 579,27 €

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 200/
980519; identificação de pessoa colectiva n.º 504142402; data do
depósito: 20020626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

26 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce Viana
Rosa. 1000117666

KERN � AGRICULTURA E COMÉRCIO
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Sítio do Lavajinho, Odeceixe, Aljezur.

Capital: 49 963,94 €

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 197/
980416; identificação de pessoa colectiva n.º 503910538; data do
depósito: 20020626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

26 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce Viana
Rosa. 1000117664

PADARIA DE ODECEIXE, L.DA

Sede: Rua da Botelha, 10, Odeceixe, Aljezur.

Capital: 5000 €

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 134/
940523; identificação de pessoa colectiva n.º 503197602; data do
depósito: 20020626.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

26 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce Viana
Rosa. 1000117662

LAGOA

VAZIBEL � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS, L.DA

Sede: Sítio dos Alporchinhos, freguesia de Porches,
concelho de Lagoa.

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 664/900514; identificação de pessoa colectiva n.º 502344954.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2000.

22 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000116482

RODRIGUES & PALMAS, L.DA

Sede: Rua Estrada de Bemparece, Lote 2,
freguesia e concelho de Lagoa.

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1637/020506; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
020506.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios:

a) José Martins Rodrigues, casado com Amélia da Silva das
Palmas Rodrigues, no regime de comunhão de adquiridos, quota de
2500 euros;

b) Amélia da Silva das Palmas Rodrigues, casado com o anterior,
quota de 2500 euros, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Rodrigues & Palmas, L.da

2.º

1 � A sede é na Rua Estrada de Bemparece, Lote 2, na fregue-
sia e concelho de Lagoa.

2 � A gerência poderá deslocar a sede, dentro do referido con-
celho ou para concelhos limítrofes, podendo ainda criar sucursais,
agências ou outras formas de representação onde e quando achar
conveniente.

3.º

A sociedade tem por objecto a venda a retalho de materiais de
construção e movimentação e transporte de terras.

4.º

1 � O capital social é de 5000 euros.
2 � Está dividido em duas quotas, uma no montante de

2500 euros, pertencente ao sócio José Martins Rodrigues e outra no
montante de 2500 euros, pertencente à sócia Amélia da Silva das
Palmas Rodrigues.

3 � As entradas de capital estão integralmente realizadas em
dinheiro.

5.º

1 � A sociedade é administrada e representada pelos gerentes
designados em assembleia geral.

2 � São designados desde já gerentes ambos os sócios.
3 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um dos

gerentes.

6.º

Na cessão de quotas a estranhos, gozam de preferência em pri-
meiro lugar a sociedade e em segundo lugar os sócios não cedentes,
na proporção do valor das suas quotas.

7.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o capital social, desde que aprovadas por una-
nimidade em assembleia geral, e os mesmo poderão celebrar com
a sociedade contratos de suprimentos nos termos a fixar em
assembleia geral.

8.º

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

9.º

A gerência fica desde já autorizada:
a) Levantar o capital social depositado em instituição bancária

para fazer face às despesas com a aquisição de equipamentos para
a sociedade;

b) Adquirir para a sociedade quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a so-
ciedade todos os actos praticados pela gerência nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Pelos outorgantes foi ainda dito:
Que as entradas de capital já estão depositados na agência da Caixa

de Crédito Agrícola Mútuo de Lagoa, em conta aberta em nome da
sociedade, o que declaram sob sua exclusiva responsabilidade.

Exibiram:
O certificado de admissibilidade da firma adoptada pela socie-

dade, emitido em 25 de Fevereiro deste ano, pelo Registo Nacio-
nal de Pessoas Colectivas.

Foi esta escritura lida aos outorgantes e explicado o seu conteú-
do, tendo-os advertido da obrigatoriedade de sujeição deste acto ao
registo comercial, no prazo de 3 meses a contar de hoje.

Está conforme o original.

22 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000116485

LAMY & BARRADAS, L.DA

Sede: Casa da Esperança, Urbanização Areias
do Moinho, Vale de Arges, freguesia de Carvoeiro,

concelho de Lagoa.

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 964/940719; identificação de pessoa colectiva n.º 503242764.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2001.

22 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000116494

A. P. S. � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Praça da República, 15, 1.º, freguesia de Lagoa,
concelho de Lagoa.

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 711/910116; identificação de pessoa colectiva n.º 502479671.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2000.

22 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000116496

LOULÉ

HABISERVE � SERVIÇOS PARA HABITAÇÃO, L.DA

Sede: Zona Industrial de Vilamoura, Lote 6.I.1.10.16,
Vilamoura, freguesia de Quarteira.

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3765/
970214; identificação de pessoa colectiva n.º 501879331; inscri-
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ção n.º 8 e inscrição n.º 9; números e data das apresentações: 28 e
30/20020419.

Certifico que foi reforçado o capital de 2 493 989,50 euros para
2 500 000 euros e efectuada a transformação de sociedade por quo-
tas em sociedade anónima, a qual se rege pelo seguinte contrato,
cuja fotocópia se anexa:

Mais certifico que foi efectuada a nomeação dos órgãos sociais.
Conselho de administração: Presidente: Vítor Manuel Correia

Duarte;
Vogais: José Eduardo Mendes Macedo e Maria João Seabra Oli-

veira Tinoco;
Fiscal único: efectivo: Botelho, Roseiro & Associados, Socieda-

de de Revisores Oficiais de Contas, representada por Luís Alexan-
dre Cantante Botelho Roseiro, Revisor Oficial de Contas.

Suplente: Natalino Marques Coiteiro, Revisor Oficial de Contas.
Prazo: triénio de 2002 a 2004.
Data: 15 de Abril de 2002.

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto

1.º

A sociedade adopta a HABISERVE � Sociedade Gestora de
Participações Sociais, S. A.

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial de
Vilamoura, Lote 6.I.1.10/16, em Vilamoura, freguesia de Quarteira,
concelho de Loulé, podendo o conselho de administração deslocá-
-la dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2 � A sociedade pode estabelecer escritórios, bem como outras
forma de representação social onde o conselho de administração
tiver por conveniente.

3.º

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais de
outras sociedades como forma indirecta do exercício de activida-
des económicas.

4.º

1 � A sociedade poderá cooperar e/ou participar com outras
entidades nacionais ou estrangeiras na formação de sociedades,
consórcios, associações em participação ou qualquer outro tipo de
exercício em comum de pura actividade económica.

2 � A sociedade pode ainda adquirir participações noutras so-
ciedades, mesmo de objecto diferente, e, ainda com meros fins de
colocação de capitais, quaisquer acções, obrigações e demais títu-
los para o efeito adequados.

CAPÍTULO II

Capital e acções

5.º

1 � O capital da sociedade é de 2500 euros, encontra-se total-
mente subscrito e está dividido em 500 000 acções do valor nomi-
nal de 5 euros cada uma.

2 � O capital encontra-se integralmente realizado.
3 � O conselho de administração poderá deliberar elevar o ca-

pital social, por uma ou mais vezes, até ao valor de
150 000 000 euros, autorização válida pelo prazo de 5 anos, a con-
tar desta data, e restrita a acções ordinárias.

4 � A autorização concedida no número anterior será válida pelo
prazo de 5 anos a contar da data da introdução desta cláusula e será
restrita a acções ordinárias.

6.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador e reciprocamen-
te convertíveis, a requerimento e à custa dos accionistas.

2 � Haverá títulos de 1, 10, 50, 100, 500, 1000, 10 000 e
100 000 acções.

3 � Os títulos serão assinados pelo presidente do conselho de
administração, podendo a assinatura ser aposta por chancela ou
reproduzida por meios mecânicos.

7.º

1 � Os accionistas gozam do direito de preferências na subscri-
ção de novas acções, salvo se a assembleia geral decidir o contrá-

rio, por deliberação tomada pela mesma maioria necessária para o
próprio aumento de capital.

2 � O direito de preferência referido no número anterior terá
eficácia real, nos termos do artigo 421.º do Código Civil, desde que
se refira a acções ao portador, sujeitas ao regime de registo ou de
depósito.

8.º

As acções são livremente transmissíveis por actos intervivos ou
mortis causa, a título oneroso ou gratuito.

9.º

1 � A sociedade poderá recorrer a financiamentos internos ou
externos, designadamente sob a forma de contratos de empréstimo
ou de emissão de obrigações, ficando as respectivas operações su-
jeitas aos requisitos exigidos pela legislação em vigor.

2 � Os credores de uma mesma emissão de obrigações podem
reunir-se em assembleia de obrigacionistas nos termos da lei.

10.º

A sociedade amortizará as acções nos casos de interdição, falên-
cia ou insolvência do respectivo titular e de arresto, arrolamento ou
penhora de acções reembolsando os títulos pelo respectivo valor
nominal.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

11.º

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e
um ou dois secretários, eleitos trienalmente.

12.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas, nos termos da lei,
com a antecedência de, pelo menos, um mês a contar da sua pu-
blicação.

2 � Se todas as acções da sociedade forem nominativas, as pu-
blicações legais das convocatórias, poderão ser substituídas por
cartas registadas, enviadas a todos os accionistas.

3 � A assembleia geral será convocada sempre que a lei o de-
termine ou a solicitação do conselho de administração, do conse-
lho fiscal ou de accionistas que possuam acções correspondente a,
pelo menos, 20% do capital social.

13.º

1 � Em primeira convocação, a assembleia geral considera-se
validamente constituída desde que estejam presentes ou represen-
tados, accionistas que, 10 dias antes do dia designado para a sua
realização, sejam possuidores de acções registadas ou depositadas
em seu nome que representem o mínimo de 50% do capital social.

2 � Em segunda convocação, a assembleia pode deliberar seja
qual for o capital representado.

14.º

Os accionistas poderão fazer-se representar nas assembleias ge-
rais por um administrador da sociedade, pelo cônjuge ou por qual-
quer outro accionista com direito a voto, bastando para o efeito a
apresentação de uma carta dirigida ao presidente da mesa da
assembleia geral indicando o representante e assinada pelo devido
accionista.

15.º

1 � A cada 100 acções da sociedade corresponde um voto em
assembleia geral.

2 � As deliberações serão tomadas por maioria dos votos pre-
sentes ou representados, salvo quando a lei exigir maior número.

16.º

As assembleias gerais reunir-se-ão na sede social ou em qualquer
outro local dentro da comarca judicial da sede para que tenham sido
convocados.

17.º

1 � A assembleia geral anual reunirá nos três primeiros meses
de cada ano e terá por objecto:

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

d) Eleger, quando for caso disso, a mesa da assembleia geral, o
conselho de administração, o fiscal único e a comissão a que se
refere o artigo 21.º; e

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

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

18.º

1 � O conselho de administração é composto por um presiden-
te e dois vogais, eleitos por períodos de 3 anos e reelegíveis por
uma ou mais vezes.

2 � Os membros do conselho de administração podem ser ou
não accionistas e podem ser dispensados de caução pela assembleia
geral que os eleger.

3 � A assembleia geral poderá, a todo o tempo, restringir ou
ampliar a composição do conselho de administração, desde que,
para o efeito, o delibere por maioria de dois terços.

19.º

Compete ao conselho de administração gerir e representar a so-
ciedade com os mais amplos poderes que a lei lhe confere,
designadamente, para os efeitos, previstos no artigo 4.º, destes es-
tatutos.

20.º

1 � O conselho de administração não pode reunir sem estar pre-
sente ou representado pelo menos a maioria dos seus membros.

2 � O presidente do conselho de administração terá voto de
qualidade.

3 � A sociedade e demais pessoas colectivas são representadas
por uma pessoa singular que exercerá o cargo em nome próprio.

21.º

1 � Sem prejuízo dos seus poderes legais e estatutários e com
as limitações legais, o conselho de administração pode delegar o
exercício das suas funções numa comissão executiva ou num ad-
ministrador.

2 � A deliberação do conselho deve fixar os limites da delega-
ção e, se for o caso, estabelecer a composição e modo de funcio-
namento da comissão executiva.

22.º

1 � Perante terceiros e salvas as excepções legais, a sociedade
é sempre representada pelo presidente do conselho de administra-
ção ou pelo administrador delegado nas matérias para que lhe te-
nha sido delegada a gestão.

2 � O dispositivo do número anterior não impede a constitui-
ção de mandatários da sociedade para a prática de actos ou cate-
gorias de actos especificados nas respectivas procurações.

23.º

O conselho de administração reúne normalmente uma vez por
mês e sempre que seja convocado pelo presidente, quer por sua
iniciativa, quer a pedido de dois administradores ou do conselho
fiscal.

24.º

1 � É permitida a representação entre os administradores.
2 � As deliberações do conselho de administração são tomadas

por simples maioria dos votos correspondentes ao conjunto dos seus
membros presentes ou representados.

25.º

O órgão de fiscalização da sociedade é um fiscal único, com um
suplente, eleitos em assembleia geral.

26.º

1 � O fiscal único, pelo menos uma vez por trimestre, analisa-
rá as contas da empresa e sempre que o entenda necessário ou
quando o conselho de administração o solicitar.

2 � O fiscal poderá reunir conjuntamente com o conselho de
administração, quando solicitado por este ou por sua própria ini-
ciativa, e poderá pedir os elementos de informação de que neces-
site sobre qualquer aspecto da actividade da empresa.

27.º

1 � O mandato do fiscal único terá a duração de 3 anos, findo
o qual será reeleito.

28.º

O fiscal único deve dar o parecer sobre as propostas de aumen-
to de capital ou de emissão de obrigações apresentadas pelo con-
selho de administração à assembleia geral.

CAPÍTULO V

Exercício sociais e lucros

29.º

O ano social é o ano civil e, com relação a cada um deles, será
feito um balanço, que será encerrado a 31 de Dezembro.

30.º

Os lucros apurado em cada exercício, conforme balanço aprova-
do, serão distribuídos da forma seguinte, sem prejuízo na lei:

a) 5% para a reserva leal, até este atingir o limite fixado na lei;
b) O remanescente será aplicado conforme deliberação da

assembleia geral, não podendo ser atribuída para dividendos per-
centagem inferior à estabelecida no artigo 294.º, n.º 1 do Código das
Sociedades Comerciais.

31.º

Em caso de dissolução da sociedade, a liquidação do património
social efectuar-se-á pela forma que for deliberada em assembleia
geral.

CAPÍTULO VI
32.º

1 � Das reuniões dos órgãos sociais serão sempre lavradas ac-
tas devidamente assinadas por todos os membros presentes, das
quais constarão as deliberações tomadas e com declarações de vo-
tos discordantes.

2 � As actas da assembleia geral são assinadas pelo presidente
e pelo secretário.

33.º

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não destes estatu-
tos, fica estipulado o foro da Comarca de Loulé, com expressa re-
núncia a qualquer outro.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 10001169059

SOCIEDADE AGRÍCOLA E INDUSTRIAL DO ALGARVE, L.DA

Sede: Quinta do Freixo, Benafim, Loulé.

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 35/
340419; identificação de pessoa colectiva n.º 500253161; inscri-
ção n.º 5.

Certifico que foi reforçado o capital de 1 000 000$ para
1 002 410$ redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 4.º do
contrato, o qual passa a ter a seguinte redacção:

O capital, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, e nos
outros valores constantes da respectiva escrita, é de 5000 euros,
representado por seis quotas com os seguintes valores nominais;

a) Uma quota no valor de 2000 euros, detida por Antónia do
Carmo Provisório da Silva Campos;

b) Uma quota no valor de 1000 euros detida por Maria da Con-
ceição Provisório da Silva Campos;

c) Uma quota no valor de 500 euros, detida por João Miguel de
Campos Cabral e Silva;

d) Uma quota no valor de 500 euros, detida, por Luís Tiago de
Campos Cabral e Silva;

e) Uma quota no valor de 500 euros, detida por Nuno Gonçalo
de Campos Cabral e Silva;

f) Uma quota no valor de 500 euros, detida por Vítor Manuel de
Campos Cabral e Silva.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Cristina
Semião Piçarra Neves. 1000116512

PORTIMÃO

CLIB � CLÍNICA DO BARLAVENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 2689/940311; identificação de pessoa colectiva n.º 503164747;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º E-2 e inscrição n.º E-5; núme-
ros e data das apresentações: 22 e 24 /020320.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe foi nomeado
gerente Rui Miguel Caracol Prudêncio.

Data da deliberação: 7 de Março de 2002.
Mais certifico que Livaldo António Gurjão de Carvalho, cessou

as funções de gerente por renúncia, em 8 de Março de 2002.

Está conforme o original.

15 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 1000117010

COSTA E SACRAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 363/
670804; identificação de pessoa colectiva n.º 500078580; inscri-
ção n.º E-3; número e data da apresentação: 13/011210.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato social e redenominação em euros o capital da sociedade,
ficando o artigo 3.º com a seguinte redacção:

Facto inscrito: Reforço e alteração do contrato social, artigo 3.º
e redenominação.

Quantia em que o capital foi aumentado: 302 410$, realizado em
dinheiro por incorporação de reservas.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Ilídio José de Jesus Sacramento � 2858 euros; e
2) Maria Lucinda Sequeira Sacramento � 2142 euros.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 1000117008

SOCIEDADE TURÍSTICA DA PENINA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 1670/630502; identificação de pessoa colectiva n.º 500269270;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º E-20; número e data da apre-
sentação: 41/020326.

Certifico que Bernard Lambert cessou funções de administrador,
por renúncia, em 30 de Janeiro de 2002.

Está conforme o original.

15 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 1000117004

PLANTEL � SOCIEDADE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3330/981123; identificação de pessoa colectiva n.º 504285394;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º E-7 e inscrição n.º E-10; núme-
ros e data das apresentações: 16 e 17/020320.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato social artigos n.º 1 do 3.º e 5.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � A sede é no Edifício Vintage, Lote 49, Loja D, Urbaniza-
ção Alto do Pacheco, na freguesia e concelho de Portimão.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e a representação da sociedade incumbem
aos gerentes, sócios ou não sócios, designados em assembleia ge-
ral, com ou sem remuneração conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.

Mais certifico que Christine Robalo Arsénio cessou funções de
gerente, por renúncia, em 13 de Março de 2002.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 1000117002

PHONE ONE � SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3012/961204; identificação de pessoa colectiva n.º 503750662;
inscrição n.º E-9; número e data da apresentação: 22/020527.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato social ficando os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º e 8.º, com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PHON ONE � Serviços de
Telecomunicações, L.da

ARTIGO 2.º

O objecto consiste em serviços de telecomunicações de uso pú-
blico.

ARTIGO 3.º

1 � A sua sede fica situada na Rua D. Carlos I, 6, rés-do-chão,
na cidade, freguesia e concelho de Portimão.

2 � A gerência poderá deslocar a sede dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas:

Uma, no valor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio Ro-
gério Paulo Arada Pereira Mateus;

Outra, no valor nominal de 25 000 euros, pertencente à sócia REP �
Comércio a Retalho de Géneros Alimentícios e Bebidas, L.da, e

Outra, no valor nominal de 20 000 euros, pertencente ao sócio
Luís Alberto Pereira Mateus.

ARTIGO 8.º

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

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 1000116988

PAULA ALEXANDRA & MARIA DO ROSÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3964/020107; identificação de pessoa colectiva n.º 505909294;
inscrição n.º E-1; número e data da apresentação: 1/020107.
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Certifico que entre Paula Alexandra Nobre Rocha, divorciada,
residente em Bairro Che-Lagoense, bloco 52, 2.º direito, Parchal,
Lagoa e Maria do Rosário Carrasco Heliodoro, divorciada, Rua de
Angola, Lote 7, 6.º A, Portimão, foi constituída uma sociedade
comercial por quotas, com a denominação em epígrafe que se rege
pelo contrato dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paula Alexandra & Maria do
Rosário, L.da, tem a sua sede social na Rua de Angola, lote 7, 6.º
A, na cidade, freguesia e concelho de Portimão.

2 � A gerência poderá deslocar a sua sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar delegações em
qualquer parte do país.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de
engomadoria, lavandaria e arranjos de vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas no valor nominal de
2500  euros cada, pertencendo uma à sócia Paula Alexandra No-
bre Rocha e outra à sócia Maria do Rosário Carrasco Heliodoro.

ARTIGO 4.º

A cessão e divisão de quotas é livre, apenas entre os sócios e seus
descendentes. Na cessão a estranhos, a sociedade em primeiro lu-
gar e os sócios em segundo, gozam do direito de preferência.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Falecimento de qualquer sócio, desde que a posição do fale-

cido não seja assumida pelos respectivos herdeiros;
b) Acordo com o respectivo titular;
c) Quando a quota tenha sido objecto de arresto, penhora ou

qualquer outra providência cautelar;
d) Quando, no caso de divórcio de um sócio, a quota seja

adjudicada ao cônjuge.
§ único. Para efeito de se achar a contrapartida da amortização,

recorrer-se-á ao valor atribuído à quota no último balanço geral
aprovado.

ARTIGO 6.º

A gerência, com ou sem direito a remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambas as sócias que,
desde já, ficam nomeadas gerentes.

Para obrigar validamente a sociedade, é necessária a intervenção
de dois gerentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir prestações suplementares de capital aos
sócios, até ao montante global equivalente a 10 vezes o valor do
capital social existente à data em que as prestações forem exigidas,
conforme for deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

15 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 1000116983

PERROLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 255/
6103626; inscrição n.º E-5; número e data da apresentação: 38/
011210.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato social e redenominação em euros o capital da sociedade,
ficando o artigo 4.º com a seguinte redacção:

Facto inscrito: reforço e alteração ao contrato social, artigo 4.º,
redenominação.

Quantia em que o capital foi aumentado: 202 410$, por incorpo-
ração de resultados transitados. Na proporção de 268 272$66 para
o 1.º e de 134 137$33 para o 2.º sócio.

Capital: 5000 euros.

Sócios e quotas:
1) Jorge da Glória Perrolas � 3333,33 euros;
2) Rogério Jorge Perrolas da Piedade Ramos, casada com Alda

da Conceição Beja Ventura dos Santos, comunhão de adquiridos �
1 666,67 euros.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 1000117048

TRANSOL � TRANSPORTES E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 2711/940419; identificação de pessoa colectiva n.º 503179191;
inscrição n.º E-9; número e data da apresentação: 38/011219.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato social e redenominação euros o capital da sociedade, fican-
do o n.º 1 do artigo 1.º e artigos 3.º e 5.º com a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma TRANSOL � Transportes e
Turismo, S. A., durará por tempo indeterminado, tem a sua sede na
Urbanização Quinta da Horta, Edifício Oceano, Loja A, freguesia
e concelho de Portimão.

3.º

O capital é de 1 250 000 euros, integralmente realizado e dividi-
do em 250 000 acções, no valor nominal de 5 euros.

5.º

O conselho de administração, com voto favorável da maioria dos
seus membros, fica autorizado, após parecer favorável do conselho
de fiscal, a proceder ao aumento de capital social da sociedade até
ao limite de 1 750 000 euros, a realizar nos termos e condições que
o mesmo conselho deliberar, por uma ou mais vezes, no prazo de
5 anos, por entradas em dinheiro.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 1000117041

MANUEL RODRIGUES, INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3965/020107; identificação de pessoa colectiva n.º 505904545;
inscrição n.º E-2; número e data da apresentação: 5/020409.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
reforço e alteração do contrato social, ficando o artigo 3.º, com a
seguinte redacção:

Inscrição E-2, apresentação n.º 5/020409.
Facto inscrito: Reforço e alteração do contrato social � artigo 3.º
Quantia em que o capital foi aumentado: 4 577 190 euros reali-

zado em dinheiro.
Capital: 4 627 190 euros, representado por 925 438 acções, no

valor nominal de 5 euros cada.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 1000117000

MILÉNIO 3000 � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3536/000225; identificação de pessoa colectiva n.º 504652940;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º E-1 e inscrição n.º E-2; núme-
ros e data das apresentações: 3 e 4/020417.

Certifico que Carlos João Teixeira Simplício, cessou funções de
gerente, por renúncia, em 31 de Agosto de 2001.

Mais certifico que foi nomeado gerente Rute Maria Lima Gon-
çalves.

Data da deliberação: 1 de Setembro de 2001.

Está conforme o original.

15 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 1000116996

SOCIEDADE TURÍSTICA DA PENINA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 1670/630502; identificação de pessoa colectiva n.º 500269270;
inscrição n.º E-24; número e data da apresentação: 40/020326.

Certifico que foi nomeado administrador: Lisa Marie Mackenzie �
Presidente.

Pelo prazo: triénio 2000/2002.

Está conforme o original.

15 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 1000116993

SEM COMPROMISSO � INVESTIMENTOS FOTOGRÁFICOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 4014/020314; identificação de pessoa colectiva n.º 505812460;
inscrição n.º E-2; número e data da apresentação: 28/020422.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi nomeado
gerente Fernando Manuel Rodrigues Alves.

Data da deliberação: 13 de Abril de 2002.

Está conforme o original.

15 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 1000116987

SÃO BRÁS DE ALPORTEL

TRANSPORTES CAVACO & MARQUES � TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Sede: Sítio das Mealhas, São Brás de Alportel.

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Ma-
trícula n.º 21; identificação de pessoa colectiva n.º 500546185;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 10/20011221.

Certifico que por acta, foi alterado o artigo 5.º, do pacto social
da sociedade supra, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
49 880 euros e é constituída duas quotas, uma no valor nominal de
37 410 euros, pertencente a João Luís Azinheira Marques, e outra no
valor nominal de 12 470 euros, pertencente a Anabela Afonso Cavaco.

O pacto social actualizado, encontra-se depositado na respectiva
pasta da sociedade.

16 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina Vaz
Marçal. 1000116820

SILVES

JOAQUIM SANTOS AUTO � REPARAÇÃO
E REPRESENTAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1346/
970402; identificação de pessoa colectiva n.º 503851833; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/20020625.

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

Alteração parcial do contrato:
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço com 2410$, realizado me-

diante novas entradas em dinheiro, dos sócios: Joaquim Francisco
Ledesma dos Santos � 1205$, Florbela Coelho Cabrita � 1205$;
e subsequente redenominação em euros.

Sócios e quotas:
1) Joaquim Francisco Ledesma dos Santos � 1 quota de

2500 euros;
2) Florbela Coelho Cabrita � 1 quota de 2500 euros.

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

Está conforme o original.

1 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 1000117885

RESTAURANTE CHINÊS ZHU & WANG, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1143/
930614; identificação de pessoa colectiva n.º 503003662; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/20020628.

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

Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço com 602 410$, realizado

mediante novas entradas em dinheiro dos sócios: Wang Xião
Yong � 150 602$, Wang Xião Hai � 150 602$, Wang Xião Lei �
150 603$ e Zhu Yuelian � 150 603$ e subsequente redenominação
em euros.

Sócios e quotas:
1) Wang Xião Yong � 1 quota de 1250 euros ;
2) Wang Xião Hai � 1 quota de 1250 euros;
3) Wang Xião Lei � 1 quota de 1250 euros;
4) Zhu Yue Lian � 1 quota de 1250 euros.

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

Está conforme o original.

12 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Adelina Maria
Costa. 1000117884

CYBERWORLD � TECNOLOGIA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1565/
000427; identificação de pessoa colectiva n.º 504961241;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 1 e 2/20020625.

Certifico que por escritura de 7 de Fevereiro de 2002, lavrada a
fls. 128 do Livro n.º 116-F, do Cartório Notarial de Silves, cessou
as funções ao cargo de gerente � Babette Marie Custódio, em 7 de
Fevereiro de 2001, por renúncia.

Foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe, tendo em
consequência os artigos 3.º e 5.º, n.º 1, ficado com a seguinte re-
dacção:

3.º

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

5.º

1 � A gerência da sociedade dispensada de caução e com ou sem
remuneração de acordo com o que foi deliberado em assembleia
geral, pertence a Luís Filipe Marques Martins, desde já nomeado
gerente.

2 � (Mantém-se)
3 � (Mantém-se)
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Adelina Maria R.
V. S. da Costa. 1000117881

QUINTA DO BARROCAL � SOCIEDADE AGRO�PECUÁRIA
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 729/
871120; identificação de pessoa colectiva n.º 501901329; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 5/20020627.

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

Alteração parcial do contrato:
Artigo alterado: 4.º
Capital: 5000 euros, após o reforço com 602 410$ realizado me-

diante novas entradas em dinheiro, dos sócios, José António de
Mascarenhas Pimenta da Costa Contreiras � 301 205$ e Miguel
Augusto de Mascarenha da Costa Contreiras � 301 205$ e subse-
quente redenominação em euros.

Sócios e quotas:
1) António da Costa Contreiras; José António de Mascarenhas

Pimenta da Costa Contreiras e Miguel Augusto de Mascarenhas
Pimenta da Costa Contreiras, sem determinação de parte ou direi-
to, 1 quota de 498,80 euros;

2) António da Costa Contreiras; José António de Mascarenhas
Pimenta da Costa Contreiras e Miguel Augusto de Mascarenhas
Pimenta da Costa Contreiras, sem determinação de parte ou direito
1 quota de 498,80 euros;

3) José António de Mascarenhas Pimenta da Costa Contreiras
1 quota de 2 001,20 euros;

4) Miguel Augusto de Mascarenhas Pimenta da Costa Contreiras
1 quota de 498,80 euros (bem próprio) e 1 quota de 1 502,40 euros.

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

Está conforme o original.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Adelina Maria
Costa. 1000117879

MARVAN � SIMILARES DE HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1415/
980505; identificação de pessoa colectiva n.º 504131052; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 14/20020626.

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

Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço com 2410$, realizado me-

diante novas entradas em dinheiro dos sócios; Vanda Mónica
Cabrita da Silva 1446$, Maria da Ascenção Cabrita Sequeira 964$,
e subsequente redenominação em euros.

Sócios e quotas:
1) Vanda Mónica Cabrita da Silva 1 quota de 3000 euros;
2) Maria da Ascenção Cabrita Sequeira 1 quota de 2000 euros.

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

Está conforme o original.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Adelina Maria
Costa. 1000117877

DISPERSUR � AUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1360/
970512; identificação de pessoa colectiva n.º 503875708;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 30/20020626.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva a acta n.º 7 de
3 de Junho de 2002, com a deslocação da sede para Urbaniza-
ção da Panasqueira, Lote 5, Edifício Saveiro, Armação de Pêra,
Silves.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Adelina Maria
Costa. 1000117876

FLORÊNCIO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 610/
850716; identificação de pessoa colectiva n.º 501558942; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/20020627.

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

Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço com 2410$, realizado me-

diante novas entradas em dinheiro dos sócios; Florêncio da
Encarnação Martins 1205$, António Tomé de Sousa 1205$, e sub-
sequente redenominação em euros.

Sócios e quotas:
1) Florêncio da Encarnação Martins 1 quota de 2500 euros;
2) António Tomé de Sousa 1 quota de 2000 euros.

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

Está conforme o original.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Adelina Maria
Costa. 1000117874

CORTICEIRA AMORIM ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 713/
870922; identificação de pessoa colectiva n.º 501878831; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 2/20020627.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva a acta n.º 31 de
6 de Maio de 2002, com a nomeação de gerentes para o triénio de
2002 a 2004; José Américo Amorim Coelho, casado, Rua Dr. José
Teixeira Lopes, 585, 3.º direito, Miramar, Vila Nova de Gaia;
António Rio de Amorim, casado, Rua Duarte Barbosa, 224, 3.º
esquerdo, Porto; Carlos Manuel Oliveira e Silva, Urbanização do
Cerrado, 224, 3.º esquerdo, Porto; Carlos Manuel Oliveira e Silva,
Urbanização do Cerrado, Rua 5, 472, Santa Maria da Feira; José
António Duarte Sabas, divorciado, Poço Deão, An. 124, 1.º direi-
to, Silves e Manuel Dias de Sá Gamboa, casado, Rua da Vinha, 128,
Esmoriz.

Data da deliberação: 6 de Maio de 2002.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Adelina Maria
Costa. 1000117872

BRANCO MARTINS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 649;
identificação de pessoa colectiva n.º 501721762; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 6/20020526.

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

Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço com 502 410$, realizado

mediante novas entradas em dinheiro dos sócios; João Branco
Martins 251 205$, José Joaquim da Silva 251 205$, e subsequente
redenominação em euros.

Sócios e quotas:
1) João Branco Martins 1 quota de 2500 euros;
2) José Joaquim da Silva 1 quota de 2500 euros.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Adelina Maria
Costa. 1000117870

MARTINS PEREIRA & RAIMUNDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 639/
860421; identificação de pessoa colectiva n.º 501639837; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 5/20020526.

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

Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço com 602 410$, realizado

mediante novas entradas em dinheiro, dos sócios: Joaquim Maia
Rodrigues, 301 205$ e Elsa Monteiro Pires Duarte Rodrigues,
301 205$; e subsequente redenominação em euros.

Sócios e quotas:
1) Joaquim Maia Rodrigues, uma quota de 2500 euros; e
2) Elsa Monteiro Pires Duarte Rodrigues, uma quota de

2500 euros.

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

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Adelina Maria
Costa. 1000117868

CLARO, INÁCIO & COSTA � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1120/
930121; identificação de pessoa colectiva n.º 502909307; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 10/20020626.

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

Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço com 402 410$, realizado me-

diante novas entradas em dinheiro, dos sócios: Fernando Manuel
Miranda Rodrigues Inácio, 134 137$; Fernando Domingues Claro,
134 137$; e, Mário Margarido Ferreira da Costa, 136 136$; e sub-
sequente redenominação em euros.

Sócios e quotas:
1) Fernando Manuel Miranda Rodrigues Inácio, uma quota de

1666,67 euros;
2) Fernando Domingues Claro, uma quota de 1666,67 euros; e
3) Mário Margarido Ferreira da Costa, uma quota de 1666,67 euros.

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

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Adelina Maria
Costa. 1000117867

EUROMARTIN � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1359/
970509; identificação de pessoa colectiva n.º 503868787; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 11/20020626.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte registo:
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Capital: 5000 euros, após o reforço com 602 410$, realizado

mediante novas entradas em dinheiro, dos sócios: Joaquim Dias
Gregório Gonçalves, 301 205$ e Beltrão do Carmo Martins Francez,
301 205$; e subsequente redenominação em euros.

Sócios e quotas:
1) Joaquim Dias Gregório Gonçalves, uma quota de 2500 euros; e
2) Beltrão do Carmo Martins Francez, uma quota de 2500 euros.

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

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Adelina Maria
Costa. 1000117865

NETO & PEFFER � MULTISERVIÇOS DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1042/
920211; identificação de pessoa colectiva n.º 502701625; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 12/20020626.

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

Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Capital: 5000 euros, após o reforço com 602 410$, realizado

mediante novas entradas em dinheiro, dos sócios: Ralf Franz
Wilheln Peffer, 301 205$ e Helena Maria Bentes Neto Peffer,
301 205$; e subsequente redenominação em euros.

Sócios e quotas:
1) Ralf Franz Wilhelm Peffer, uma quota de 2500 euros; e
2) Helena Maria Bentes Neto Peffer, uma quota de 2500 euros.

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

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Adelina Maria
Costa. 1000117864

CLUBE 39 � EXPLORAÇÕES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1131/
930326; identificação de pessoa colectiva n.º 502977728; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 13/20020626.

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

Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Capital: 5000 euros, após o reforço com 602 410$, realizado

mediante novas entradas em dinheiro, dos sócios: Ralf Franz
Wilheln Peffer, 301 205$ e Peter Valentin Knorr, 301 205$; e sub-
sequente redenominação em euros.

Sócios e quotas:
1) Ralf Franz Wilhelm Peffer, uma quota de 2500 euros; e
2) Peter Valentin Knorr, uma quota de 2500 euros.

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

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Adelina Maria
Costa. 1000117862

MARQUES & NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1217/
950113; identificação de pessoa colectiva n.º 503333360; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 7/20020526.

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

Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço com 602 410$, realizado

mediante novas entradas em dinheiro, dos sócios: Maria José Mar-
ques Tomé Inácio, 301 205$ e António Manuel Marques Nascimen-
to, 301 205$; e subsequente redenominação em euros.
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Sócios e quotas:
1) Maria José Marques Inácio, uma quota de 2500 euros; e
2) António Manuel Marques Nascimento, uma quota de

2500 euros.

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

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Adelina Maria
Costa. 1000117860

GRAVE & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 407/
760521; identificação de pessoa colectiva n.º 500442002; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 8/20020526.

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

Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço com 602 410$, realizado

mediante novas entradas em dinheiro, dos sócios: Fernando da
Conceição Cabrita Grave, 301 205$ e Isabel Bernardino Vieira
Ramos Cabrita Grave, 301 205$; e subsequente redenominação em
euros.

Sócios e quotas:
1) Fernando da Conceição Cabrita Grave, uma quota de

2500 euros; e
2) Isabel Bernardino Vieira Ramos Cabrita Grave, uma quota de

2500 euros.

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

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Adelina Maria
Costa. 1000117859

CABRITA & MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1303/
960423; identificação de pessoa colectiva n.º 503629057; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 9/20020526.

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

Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço com 602 410$, realizado

mediante novas entradas em dinheiro, dos sócios: Hermínia Maria
Silvestre Cabrita Santos Vieira, 301 205$ e Idalina Maria Melo dos
Santos Brito, 301 205$; e subsequente redenominação em euros.

Sócios e quotas:
1) Hermínia Maria Silvestre Cabrita Santos Vieira, uma quota de

2500 euros; e
2) Idalina Maria Melo dos Santos Brito, uma quota de

2500 euros.

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

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Adelina Maria
Costa. 1000117857

JOAQUIM SANTOS & SANTOS � COMÉRCIO DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1317/
960902; identificação de pessoa colectiva n.º 503703028; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/20020625.

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

Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço com 2410$, realizado mediante

novas entradas em dinheiro, dos sócios: Joaquim Francisco Ledesma
dos Santos, 1205$ e Filipe Ledesma dos Santos, 1205$; e subse-
quente redenominação em euros.

Sócios e quotas:
1) Joaquim Francisco Ledesma dos Santos, uma quota de

2500 euros; e
2) Filipe Ledesma dos Santos, uma quota de 2500 euros.

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

Está conforme o original.

1 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 1000117856

MARIANNE BUORLEAU � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1300/
960417; identificação de pessoa colectiva n.º 503626104; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20020701.

Certifico que ficou depositado na pasta respectiva, o texto da es-
critura de 24 de Junho de 2002, lavrada a fl. 98, do livro n.º 274-E,
do Cartório Notarial de Lagoa, com a dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

15 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Adelina Maria R.
V. S. Costa. 1000117854

BALANÇO E RAZÃO, CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1538/
000112; identificação de pessoa colectiva n.º 504874667; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 11/20020705.

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

Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço com 552 410$, realizado

mediante novas entradas em dinheiro, dos sócios: César Paulo Alves
das Neves, casado com Ana Cristela Azevedo Braz Neves, na co-
munhão de adquiridos e Paulo Jorge Loução Guerreiro, na propor-
ção das respectivas quotas; e subsequente redenominação em euros.

Sócios e quotas:
1) César Paulo Alves das Neves, uma quota de 2500 euros, bem

próprio; e
2) Paulo Jorge Loução Guerreiro, uma quota de 2500 euros.

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

Está conforme o original.

17 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Adelina Maria
Costa. 1000117853

MOTO-ALGOZ � COMÉRCIO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1274/
951113; identificação de pessoa colectiva n.º 503553042;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/20020705.

Certifico que ficou depositado, na pasta respectiva, o texto da acta
n.º 13, de 24 de Junho de 2002, com a deslocação da sede
para: Taipas, Algoz, Silves, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Adelina Maria
Costa. 1000117849
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SOALUGUER � EXPLORAÇÃO DE APARTAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1298/
960412; data: 20020627.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001, da so-
ciedade em epígrafe.

A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo Rosa.
1000117848

TAVIRA

JAIME & LEONOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 175/
830302; identificação de pessoa colectiva n.º 501363610.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2001.

31 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 1000117443

MANUEL EMÍDIO MARTINS
SOCIEDADE ELÉCTRICA AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 380/
900416; identificação de pessoa colectiva n.º 502362030.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2001.

31 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 1000117442

URBANIZAÇÕES VALE ROSADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 389/
900704; identificação de pessoa colectiva n.º 502505052.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2001.

31 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 1000117441

ELSIDORA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 881/
20000802; identificação de pessoa colectiva n.º 504915282.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2001.

31 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 1000117440

GUARDA
ALMEIDA

TRANSPORTES MANUEL ALCASO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 263;
identificação de pessoa colectiva n.º 504604341; data do depó-
sito: 20020701.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2001.

1 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Teresa Gonçal-
ves de Aguiar. 1000117771

CELORICO DA BEIRA

CONSTRUÇÕES BRAÇALENSES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico da Beira. Matrí-
cula n.º 285; identificação de pessoa colectiva n.º 506200892;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020726.

Certifico que entre Messias de Sousa Henriques Dias, António
José Cadete Dias e Paulo Jorge Cadete Dias, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Construções Braçalenses, L.da,
com sede na freguesia do Baraçal, deste concelho.

2.º

O objecto social consiste na construção civil e obras públicas,
venda de materiais de construção e transportes rodoviários de mer-
cadorias.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas iguais de 1666,67 euros, cada,
pertencendo uma a cada sócio.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertencente a todos os sócios que,
desde já, ficam nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de
um gerente para obrigar a sociedade.

Disposição transitória

A gerência da sociedade fica, desde já, autorizada a movimentar
o depósito constituído, na Caixa Geral de Depósitos, com agência
nesta vila, correspondente ao capital social para pagamento de des-
pesas correntes da sociedade, nos termos da alínea b) do n.º 4 do
artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, estabelecendo-
se ainda que ficam por conta da sociedade as despesas inerentes à
sua constituição e oficialização.

A Ajudante, Maria do Patrocínio do Carmo Borrego Nunes
Cameira. 1000117423

GUARDA

JOÃO ÓSCAR RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 547;
identificação de pessoa colectiva n.º 501626379; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 3/20020618.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que o capital social
foi aumentado e em consequência foi alterado o artigo 3.º, tendo fica-
do com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
€ 25 000, representado por as seguintes quotas: João Óscar
Rodrigues, € 12 500 e Silvana de Lurdes Rodrigues Fernandes,
€ 12 500.

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

Conferida, está conforme.

23 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 1000116709
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JASTEL � VENDA E ALUGUER DE EQUIPAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1090;
identificação de pessoa colectiva n.º 503323780; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 1/20020617.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi alterado
o artigo 3.º do contrato, tendo ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito nos termos
da escrituração social, é de € 9975,96, dividido em quatro
quotas: Salvador Esteves da Silva, três quotas de € 2493,99 cada
uma e Paula Cristina de Ascensão Dente, € 2493,99.

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

Conferida, está conforme.

26 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 1000116708

CONGAL � COMBUSTÍVEIS DA GUARDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 419;
identificação de pessoa colectiva n.º 501164200; inscrição n.º 26;
número e data da apresentação: 3/20020612.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que o capital so-
cial foi aumentado e em consequência foi alterado o artigo 3.º, tendo
ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de € 50 050,
representado por as seguintes quotas: Luís Manuel Martins, € 27 300;
Joaquim Manuel Lopes de Abreu, € 11 375; Fernando Manuel Dias
da Rocha, € 5005; Maria do Rosário Santos Guerra dos Santos,
€ 3640; Júlia Teixeira Barroso da Fonseca, € 1365; José Augusto
Antunes, € 455; Carlos Humberto Gomes Campos, € 455; Raúl
Gonçalves Mendonça e Armando Augusto Mendonça, uma de € 455,
em comum e sem determinação de parte ou direito.

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

Conferida, está conforme.

23 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 1000116706

D. E G. � ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1075;
identificação de pessoa colectiva n.º 503265233; data do depó-
sito: 20020628.

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

Conferida, está conforme.

24 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 1000117171

BORREGO & BIDARRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 329;
identificação de pessoa colectiva n.º 500764697; data do depó-
sito: 20020628.

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

Conferida, está conforme.

24 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 1000117153

TELEHABITA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1443; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504259555; data do depósito: 20020628.

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

Conferida, está conforme.

24 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 1000117156

JORNAL DIRECTO � COMUNICAÇÃO E MARKETING,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1627; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505071100; data do depósito: 20020628.

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

Conferida, está conforme.

24 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 1000117160

JARLIMCÔR � EMPRESA DE LIMPEZA
E COMERCIALIZAÇÃO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1460; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504367552; data do depósito: 20020628.

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

Conferida, está conforme.

24 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 1000117162

MANTEIGAS

MANTEICONSTRÓI � CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Manteigas. Matrícula n.º 54/
970114; identificação de pessoa colectiva n.º 503787221; data do
depósito: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas referente ao ano de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Helena da Con-
ceição Clara Neves Viegas. 1000116585

LEIRIA
ALCOBAÇA

MARTAM/SAFARIL � CERÂMICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 1987; identificação de pessoa colectiva n.º 502992034; inscri-
ção n.º 11 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8; números e datas
das apresentações: 5/20011220 e 18/20020521.

Certifico que foi aumentado o capital social de 150 000 000$ para
750 000 euros, tendo, em consequência, o artigo 3.º do contrato
social ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

Capital, acções e obrigações

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
750 000 euros, representado por 150 000 acções ao portador, de
valor nominal de 5 euros cada uma.
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2 � As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 100,
1000 ou mais acções, podendo o conselho de administração quan-
do o julgar conveniente e lhe for solicitado, emitir títulos provisó-
rios ou definitivos, representativos de qualquer número de acções.

3 � A sociedade poderá, por deliberação da assembleia geral,
emitir obrigações e adquirir acções e obrigações próprias, nos termos
previstos na lei, e realizar sobre umas e outras as operações que se
mostrem convenientes para a prossecução dos negócios sociais.

Mais certifico que cessaram funções de administradores José
Eduardo Pereira Santos e Rui João da Costa Pereira Santos, em
virtude de terem renunciado aos respectivos poderes, em 22 de
Março de 2002.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferi, está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina da Silva Néri Fialho.
1000116559

PEIXARIA E CHARCUTARIA MAR � GAFA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 1124; identificação de pessoa colectiva n.º 501742778; data da
apresentação: 20020627.

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.

Está conforme o original.

15 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina
da Silva Néri Fialho. 1000117820

CARSILPOR � AGROPECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 3023; identificação de pessoa colectiva n.º 505248824; data da
apresentação: 20020627.

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.

Está conforme o original.

15 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina
da Silva Néri Fialho. 1000117822

VESTIMÓVEIS � CARPINTARIA E MÓVEIS DA VESTIARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2355; identificação de pessoa colectiva n.º 503725170; data da
apresentação: 20020627.

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.

Está conforme o original.

15 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina
da Silva Néri Fialho. 1000117824

VIGOTRANS � TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 3063; identificação de pessoa colectiva n.º 505220520; data da
apresentação: 20020627.

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.

Está conforme o original.

15 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina
da Silva Néri Fialho. 1000117826

CONSTRUÇÕES DELGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 3143; identificação de pessoa colectiva n.º 505525992; data da
apresentação: 20020627.

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.

Está conforme o original.

15 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina
da Silva Néri Fialho. 1000117829

TRANSPORTADORA TURQUELENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 1936; identificação de pessoa colectiva n.º 502917300; data da
apresentação: 20020627.

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.

Está conforme o original.

15 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina
da Silva Néri Fialho. 1000117830

CHIQUEMÓVEIS � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 3252; identificação de pessoa colectiva n.º 505536390; data da
apresentação: 20020627.

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.

Está conforme o original.

15 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina
da Silva Néri Fialho. 1000117833

GICAL � INDÚSTRIA PORTUGUESA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 413;
identificação de pessoa colectiva n.º 500126887; data da apresen-
tação: 20020627.

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.

Está conforme o original.

15 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina
da Silva Néri Fialho. 1000117835

IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES CASEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 1607; identificação de pessoa colectiva n.º 502326158; data da
apresentação: 20020627.

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.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina
da Silva Néri Fialho. 1000117837
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ALCOATRADING � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2367; identificação de pessoa colectiva n.º 503762997; data da
apresentação: 20020628.

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.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina
da Silva Néri Fialho. 1000117838

SOARES & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 754;
identificação de pessoa colectiva n.º 501133194; data da apresen-
tação: 20020627.

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.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina
da Silva Néri Fialho. 1000117839

ANTÓNIO PEREIRA VIEIRA CASEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 1368; identificação de pessoa colectiva n.º 502070358; data da
apresentação: 20020627.

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.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina
da Silva Néri Fialho. 1000117840

LARMESA � FÁBRICA DE MESAS E CADEIRAS
E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2404; identificação de pessoa colectiva n.º 503841609;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 37/20011219.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede para a Es-
trada de Alpedriz, lugar de Boubã de Baixo, freguesia de Pataias,
concelho de Alcobaça.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferi, está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina da Silva Néri Fialho.
1000115954

FARPEDRA � EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 893;
identificação de pessoa colectiva n.º 501166009; inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 9 e 10/20011220.

Certifico que foi aumentado o capital social de 120 000 000$ para
600 000 euros, e que foi alterada a gerência e a forma de obrigar, ten-
do, em consequência, os artigos 3.º e 7.º do contrato social ficado com
a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro e outros
bens constantes da escrita social, é de 600 000 euros, e corresponde

à soma de seis quotas dos valores nominais e titulares
seguintes: uma de 240 000 euros, pertencente ao sócio José Farto
Henriques; uma de 120 000 euros, pertencente à sócia Irene Matilde
Ferreira Farto Henriques; e quatro de 60 000 euros, cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios Rute Ferreira Henriques, António
José Ferreira Henriques, Hélder Emanuel Ferreira Farto Henriques
e Sandra Margarida Ferreira Farto Henriques Luz.

7.º

A gerência da sociedade fica a cargo dos sócios ou não sócios que
forem designados em assembleia geral, ficando, desde já, nomeados
gerentes, os sócios José Farto Henriques, Irene Matilde Ferreira Farto
Henriques, Rute Ferreira Henriques, Hélder Emanuel Ferreira Farto
Henriques e Sandra Margarida Ferreira Farto Henriques Luz.

1 � Para obrigar a sociedade, são necessárias as assinaturas
conjuntas:

a) Do gerente José Farto Henriques e de qualquer outro; ou
b) Da gerente Irene Matilde Ferreira Farto Henriques e de qual-

quer outro gerente.
2 � A gerência será ou não remunerada, conforme o que vier a

ser deliberado em assembleia geral.
3 � Fica vedado aos gerentes, obrigar a sociedade em actos e

contratos alheios aos negócios sociais, tais como fianças, abonações
ou letras de favor.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferi, está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina da Silva Néri Fialho.
1000115950

MUNDINAQUA � PRODUTOS ALIMENTARES
E CULTURAS MARINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 1949; identificação de pessoa colectiva n.º 502886781; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/20011220.

Certifico que foi aumentado o capital social de 400 000$ para
5000 euros, tendo, em consequência, o artigo 3.º do contrato social
ficado 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, no valor
nominal de 2500 euros, uma de cada um dos sócios Salvador de
Oliveira Maia e Paulo Filipe Domingues Trindade de Oliveira Maia.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferi, está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina da Silva Néri Fialho.
1000115949

H. M. � BRINDES E MARROQUINARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2336; identificação de pessoa colectiva n.º 503725250; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 16/20011220.

Certifico que foi aumentado o capital social de 1 000 000$ para
5000 euros, tendo, em consequência, o artigo 3.º do contrato social
ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas
quotas iguais, no valor nominal de 2500 euros, cada, pertencentes
uma a cada um deles sócios.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferi, está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina da Silva Néri Fialho.
1000115943
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FAICER � FAIANÇAS DE ALCOBAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 1090; identificação de pessoa colectiva n.º 501681396; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 19/20011220.

Certifico que foi aumentado o capital social de 1 000 000$ para
5000 euros, tendo, em consequência, o artigo 3.º do contrato social
ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e representado pelas quotas com os seguintes valores
nominais: o sócio Joaquim Silva Laureano com 2000 euros; o só-
cio Vítor Manuel Vicente Laureano com uma quota de 1000 euros;
a sócia Cidália Maria Vicente Laureano com uma quota de
1000 euros; e a sócia Graciete Sousa Vicente Laureano com uma
quota de 1000 euros.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferi, está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina da Silva Néri Fialho.
1000115941

J. L. MENDES � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE MARROQUINARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 1929; identificação de pessoa colectiva n.º 502850418; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 18/20011220.

Certifico que foi aumentado o capital social de 800 000$ para
5000 euros, tendo, em consequência, o artigo 4.º do contrato social
ficado 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, uma de cada sócio.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferi, está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina da Silva Néri Fialho.
1000115934

CISTER, VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 1037; identificação de pessoa colectiva n.º 501593489; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 26/20011220.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º e 4.º do contrato so-
cial, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CISTER � Viagens e Turismo, L.da,
tem a sua sede na Avenida de Manuel da Silva Carolino, loja 3,
fracção D, em Alcobaça e pode estabelecer sucursais, quando e
onde os sócios o entendam e seja superiormente autorizado.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, ficará a cargo
dos sócios que forem designados em assembleia geral, ficando des-
de já nomeados gerentes os sócios Fernando Carlos Salgueiro, Ma-
nuel Barreiro Patrício, Albino Frazão Cecílio e Luís Felipe Franco
Salgueiro, acima referidos e devidamente identificados.

1 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é necessário a assinatura de dois gerentes.

2 � Para os actos de mero expediente basta a assinatura de um
gerente.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferi, está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina da Silva Néri Fialho.
1000115931

VERIDU � GESTÃO, INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2379; identificação de pessoa colectiva n.º 503784397; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 28/20011220.

Certifico que foi aumentado o capital social de 400 000$ para
5000 euros, tendo, em consequência o artigo 4.º do contrato social
ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, já realizado em dinheiro, é de 5000 euros, e
corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota de 2250 euros, pertencente a Vera Maria Sousa
Gomes, solteira, residente em Pataias;

b) Uma quota de 250 euros, pertencente a Dolores Maria Fortu-
na Oliveira Gomes, divorciada; e

c) Uma quota de 2500 euros, pertencente a Vera Maria Sousa
Gomes.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferi, está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina da Silva Néri Fialho.
1000115905

BELO & MATIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2212; identificação de pessoa colectiva n.º 503456446; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 20/20011220.

Certifico que foi aumentado o capital social de 1 000 000$ para
5000 euros, tendo, em consequência, o artigo 3.º do contrato social
ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores da escrita, é de 5000 euros, representado pelas quotas com
os seguintes valores nominais: o sócio José Alberto da Conceição
Matias com 2500 euros e a sócia Maria de Fátima Santos Belo
Matias com uma quota de 2500 euros.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferi, está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina da Silva Néri Fialho.
1000115903

VICMÓVEL � COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2402; identificação de pessoa colectiva n.º 503841617; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 58/20011219.

Certifico que foi aumentado o capital social de 10 000 000$ para
75 000 euros, tendo, em consequência, o artigo 3.º do contrato so-
cial ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 75 000 euros, re-
presentado pelas seguintes quotas: uma quota no valor nominal de
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71 250 euros, pertencente à sócia Sandra Carla Ribeiro Paulo e uma
quota no valor nominal de 3750 euros, pertencente à sócia Catarina
do Mileu Linhas Ribeiro.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferi, está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina da Silva Néri Fialho.
1000115897

SERVOLT � CONSULTADORIA, SERVIÇOS E PROJECTOS
DE INSTALAÇÕES ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2523; identificação de pessoa colectiva n.º 504068431; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 43/20011219.

Certifico que foi aumentado o capital social de 400 000$ para
5000 euros, tendo, em consequência, o artigo 3.º do contrato social
ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos di-
versos valores da escrita, é de 5000 euros, e corresponde à soma
de duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada um dos sócios,
Luís Miguel Freire Carvalho Rodrigues Alves e Luís Miguel Ben-
to Ventura.

§ único. Mediante deliberação unânime, tomada em assembleia
geral, a sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital, até ao limite global de 1 000 000$.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferi, está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina da Silva Néri Fialho.
1000115893

MACACOS, SERRAÇÃO DE MADEIRAS,
CARPINTARIA E COFRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 1092; identificação de pessoa colectiva n.º 501690220; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 48/20011219.

Certifico que foi aumentado o capital social de 500 000$ para
5000 euros, tendo, em consequência, o artigo 3.º do contrato social
ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, já entrado na caixa social e dividido em duas quotas iguais
de 2500 euros, uma de cada um dos sócios, Valdemar Duarte do
Couto e Carlos Maria do Couto.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferi, está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina da Silva Néri Fialho.
1000115890

DOCEALEGRE � PASTELARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2857; identificação de pessoa colectiva n.º 504826034; data da
apresentação: 20020520.

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.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Adjunta Destacada, Sílvia Ferreira
Rosa. 1000115885

MADEIRA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 3123; identificação de pessoa colectiva n.º 505486180; data da
apresentação: 20020520.

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.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Adjunta Destacada, Sílvia Ferreira
Rosa. 1000115882

CONSTRUÇÕES BENTO & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2910; identificação de pessoa colectiva n.º 504974327; data da
apresentação: 20020520.

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.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Adjunta Destacada, Sílvia Ferreira
Rosa. 1000115880

CONSTRUPEDRA � CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 931;
identificação de pessoa colectiva n.º 501387463; data da apresen-
tação: 20020628.

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.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina
da Silva Néri Fialho. 1000117841

PIMENTAS � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2743; data da apresentação: 20020628.

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.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina
da Silva Néri Fialho. 1000117842

FÁBRICA DE MÓVEIS SOMEDIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2873; identificação de pessoa colectiva n.º 504800400; data da
apresentação: 20020628.

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.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina
da Silva Néri Fialho. 1000117843

GONÇALVES & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2128; identificação de pessoa colectiva n.º 503244031; data da
apresentação: 20020627.
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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.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina
da Silva Néri Fialho. 1000117844

B. B. Q. � CERÂMICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2828; identificação de pessoa colectiva n.º 504710753; data da
apresentação: 20020627.

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.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina
da Silva Néri Fialho. 1000117845

B. M. S. � BASES DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 948;
identificação de pessoa colectiva n.º 501411216; data da apresen-
tação: 20020627.

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.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina
da Silva Néri Fialho. 1000117846

FECAPEDRIZ � VENDA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 3210; identificação de pessoa colectiva n.º 505599899; data da
apresentação: 20020627.

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.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina
da Silva Néri Fialho. 1000117847

AUTO EUROPA FAUSTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 3251; identificação de pessoa colectiva n.º 505514885; data da
apresentação: 20020627.

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.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina
da Silva Néri Fialho. 1000117850

SKANDICASA � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 3289; data da apresentação: 20020627.

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.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina
da Silva Néri Fialho. 1000117852

A. N. TOP � ANSELMO NEVES
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2429; identificação de pessoa colectiva n.º 503901571; data da
apresentação: 20020627.

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.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina
da Silva Néri Fialho. 1000117855

CARLOS ALBERTO HENRIQUES SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 3066; identificação de pessoa colectiva n.º 505404508; data da
apresentação: 20020627.

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.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina
da Silva Néri Fialho. 1000117858

SIMARA � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 1353; identificação de pessoa colectiva n.º 502047399; data da
apresentação: 20020628.

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.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina
da Silva Néri Fialho. 1000117861

FÁVICRI � FÁBRICA DE VIDROS E CRISTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 1196; identificação de pessoa colectiva n.º 501836543; data da
apresentação: 20020628.

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.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina
da Silva Néri Fialho. 1000117863

HORTA � SOCIEDADE VITIVINÍCOLA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 3333; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 116/
20011227.
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Certifico que, Louis Cirilo Horta, constitui uma sociedade
unipessoal por quotas, que passará a reger-se pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma HORTA � Sociedade Vitivinícola,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Avenida Marginal, edifício In-
fante, bloco 3, 7.º, direito, freguesia de São Martinho do Porto,
concelho de Alcobaça e o número de identificação de pessoa co-
lectiva provisório P 505676419 - CAE 01132.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto: cultivo e produção de uvas de vi-
nha; fabrico e engarrafamento de vinho em adega própria; comér-
cio por grosso e a retalho de vinhos e seus derivados para o mer-
cado nacional e para exportação; venda directa, no local, a
visitantes; recepção de turistas, promoção de festas e reuniões.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, do
sócio Louis Cirilo Horta.

4.º

Podem ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de cinco vezes o capital social.

5.º

O sócio poderá efectuar suprimentos à sociedade conforme for
deliberado em assembleia geral.

6.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remunera-
da ou não, compete à gerência, desde já nomeado gerente, o sócio
Louis Cirilo Horta.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
3 � À gerência ficam reconhecidos poderes para adquirir, alie-

nar e locar móveis e ou imóveis, incluindo veículos automóveis de
e para a sociedade.

7.º

O sócio fica autorizado a celebrar com a sociedade quaisquer
negócios jurídicos, desde que permitidos por lei e sirvam a prosse-
cução do objecto social.

Mais declarou que a gerência fica autorizada a levantar o capi-
tal depositado, antes do registo definitivo, para fazer face às des-
pesas de constituição, registo e início de actividade.

Assim o disse e outorgou.

Conferi, está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina da Silva Néri Fialho.
1000116473

INDÚSTRIA DE SERRALHARIA VICENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 1233; identificação de pessoa colectiva n.º 501896589; inscri-
ção n.º 6; números e data das apresentações: 4, 5, 6 e 7/20020124.

Certifico que foi aumentado o capital social de 500 000$ para
10 000 euros, tendo, em consequência, o artigo 5.º do contrato so-
cial ficado com a seguinte redacção:

5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 euros, e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota no valor no-
minal de 5500 euros, pertencente à sócia Ana Maria dos Santos;
uma quota no valor nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio
António Filipe de Sousa; e uma quota no valor nominal de
1500 euros, pertencente ao sócio Sérgio Manuel Martins de Sousa.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferi, está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina da Silva Néri Fialho.
1000116476

REGRA B � FORMAÇÃO, PROJECTOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2983;
identificação de pessoa colectiva n.º 503435856; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 6/20020103.

Certifico que foi aumentado o capital social de 1 000 000$ para
1 002 410$, tendo, em consequência, o artigo 3.º do contrato social
ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
bens sociais, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais dos valores nominais de 2500 euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios José Carlos Plácido Dias Matos e Joaquim Dias
Matos.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferi, está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina da Silva Néri Fialho.
1000116479

ANSIÃO

GIÃO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 338/
910730; identificação de pessoa colectiva n.º 502597690; data do
depósito: 20020628.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos da prestação de con-
tas respeitantes ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

30 de Julho de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 1000117614

TRANSPORTES CENTRAL BATALHENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 464/
960307; identificação de pessoa colectiva n.º 502618710.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas
respeitantes ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

2 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus da
Conceição Fernandes 1000117611

NOBRE PINHO � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 657/
010219; identificação de pessoa colectiva n.º 505293030.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas
respeitantes ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

2 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus da
Conceição Fernandes 1000117606

MAXICONTA � GABINETE TÉCNICO DE ECONOMIA
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 167/
800609; identificação de pessoa colectiva n.º 500983097.
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Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas
respeitantes ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

2 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus da
Conceição Fernandes 1000117597

ELECTRO ABE � ELECTRODOMÉSTICOS
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 396/
931206; identificação de pessoa colectiva n.º 503095370.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas
respeitantes ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

2 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus da
Conceição Fernandes 1000117594

ANTÓNIO MARTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 470/
960716; identificação de pessoa colectiva n.º 503673110.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas
respeitantes ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

2 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus da
Conceição Fernandes 1000116249

BARROS, BERNARDINO & JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 85/
701120; identificação de pessoa colectiva n.º 500042241; data da
apresentação: 20020628.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas
respeitantes ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Julho de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 1000116247

LUFIMASIL � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 683/
010720; identificação de pessoa colectiva n.º 505607328.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas
respeitantes ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

2 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus da
Conceição Fernandes 1000116244

AUTOREPARADORA FERREIRA & BAIRRADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 505/
970829; identificação de pessoa colectiva n.º 503941085; data do
depósito: 20020628.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas
respeitantes ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Julho de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 1000116240

ANSIAUTO � VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 405/
940128; identificação de pessoa colectiva n.º 503348422.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas
respeitantes ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

16 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus
da Conceição Fernandes 1000116239

CONSTRUÇÕES FREIRE & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 620/
000329; identificação de pessoa colectiva n.º 504924893.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas
respeitantes ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

2 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus da
Conceição Fernandes 1000116224

SANTOS & CAETANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 209/
980728; identificação de pessoa colectiva n.º 501325034; data do
depósito: 20020628.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas
respeitantes ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Julho de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 1000116222

CARRASQUEIRA & MATEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 439/
950412; identificação de pessoa colectiva n.º 503390968; data do
depósito: 20020628.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas
respeitantes ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Julho de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 1000116219

ELIBERTO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 632/
000619; identificação de pessoa colectiva n.º 504981307; data do
depósito: 20020628.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas
respeitantes ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Julho de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 1000116217

AVIMENDES � SOCIEDADE DE PRODUÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE OVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 403/
940114; identificação de pessoa colectiva n.º 503114855; data do
depósito: 20020628.
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Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas
respeitantes ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Julho de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 1000116215

SOCIEDADE DE TRANSPORTES ALVORGENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 542/
981008; identificação de pessoa colectiva n.º 500997195; data do
depósito: 20020628.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas
respeitantes ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Julho de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 1000116214

TRANSPORTES ALMEIDA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 574/
990706; identificação de pessoa colectiva n.º 504444158; data do
depósito: 20020628.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas
respeitantes ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Julho de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 1000116213

BOMBARRAL

FAUSTINO & CORDEIRO � ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula
n.º 597/20001204; identificação de pessoa colectiva
n.º 505201917; recebido em: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000116818

GUSTAVO & ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula
n.º 190/870116; identificação de pessoa colectiva n.º 500646341;
recebido em: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000116817

FERNANDO GOMES � MOLAS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula n.º 10/
780718; identificação de pessoa colectiva n.º 500770310; recebi-
do em: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000116816

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA O PINHEIRO MANSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula n.º 12/
780725; identificação de pessoa colectiva n.º 500768285; recebi-
do em: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000116815

GALÁXIA � BRINQUEDOS E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula
n.º 431/950421; identificação de pessoa colectiva n.º 503400661;
recebido em: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000116810

SOCIDADES � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIO E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula
n.º 591/20001010; identificação de pessoa colectiva
n.º 505152991; recebido em : 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000116805

H. MONTEIRO � AGRICULTURA E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula
n.º 482/961218; identificação de pessoa colectiva n.º 503777137;
recebido em: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tado, na pasta respectiva, os documentos referentes às prestações de
contas dos anos de 2000 e 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Julho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000116799

H. F. RODRIGUES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula
n.º 386/930730; identificação de pessoa colectiva n.º 503030503;
recebido em: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000116796
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MAURIFER � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula
n.º 466/960619; identificação de pessoa colectiva n.º 503657255;
recebido em: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tado, na pasta respectiva, os documentos referentes às prestações de
contas do ano de 2001.

11 de Julho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000116791

GODINHO & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula
n.º 229/880922; identificação de pessoa colectiva n.º 502038276;
recebido em: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tado, na pasta respectiva, os documentos referentes às prestações de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Julho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000116779

F. M. � FRUTAS DO OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula
n.º 539/981223; identificação de pessoa colectiva n.º 504353853;
recebido em: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tado, na pasta respectiva, os documentos referentes às prestações de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Julho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000116777

CASTANHEIRA DE PÊRA

ERNESTO LIMA � CABELEIREIROS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castanheira de Pêra. Ma-
trícula n.º 146/20010607; identificação de pessoa colectiva
n.º 505346990.

Certifico que, em relação à sociedade com a denominação em
epígrafe, foi efectuado o depósito dos documentos da prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Conferi. Está conforme.

16 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Manuela Cunha
Camanho. 1000116919

MARINHA GRANDE

T3I � SERVIÇOS E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrí-
cula n.º 1186; identificação de pessoa colectiva n.º 503078778;
data da apresentação: 20020627.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000116871

GRANDPLAST � MOLDES E PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 598; identificação de pessoa colectiva n.º 501600914; data da
apresentação: 20020627.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000116868

BICIMAX � ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1278; identificação de pessoa colectiva n.º 503308030; data da
apresentação: 20020627.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000116865

MR 99, COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1769; identificação de pessoa colectiva n.º 504391810; data da
apresentação: 20020627.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000116863

GASINSTAL � INSTALAÇÕES TÉCNICAS DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1323; identificação de pessoa colectiva n.º 503410284; data da
apresentação: 20020627.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000116862

LINA WINCKLER, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1805; identificação de pessoa colectiva n.º 504501895; data da
apresentação: 20020627.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000116860

C. O. R. A. � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1168; identificação de pessoa colectiva n.º 502741570; data da
apresentação: 20020627.
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Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000116859

F. N. � FERREIRA & NICOLAU, MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 2036; identificação de pessoa colectiva n.º 505107830; data da
apresentação: 20020627.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva, dos documentos
de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000117422

P. J. SANTIAGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1971; identificação de pessoa colectiva n.º 505161397; data da
apresentação: 20020627.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000117421

EUROLIDER � SOCIEDADE DE TÉCNICOS OFICIAIS
DE CONTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrí-
cula n.º 2093; identificação de pessoa colectiva n.º 502640359;
data da apresentação: 20020627.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000117420

SINALESPECIAL � COMERCIALIZAÇÃO E FABRICAÇÃO
DE SINALIZAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrí-
cula n.º 2039; identificação de pessoa colectiva n.º 504302825;
data da apresentação: 20020627.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000117419

EUROCERTIFICAÇÃO, CONSULTORIA EM QUALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrí-
cula n.º 1878; identificação de pessoa colectiva n.º 504862499;
data da apresentação: 20020627.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000117418

HELIR � COMÉRCIO DE UTILIDADES E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 923; identificação de pessoa colectiva n.º 502400013; data da
apresentação: 20020627.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva, dos documentos
de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000117113

MARTINS JULIÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 2037; identificação de pessoa colectiva n.º 505389754; data da
apresentação: 20020627.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000116857

M. G. R. � TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1281; identificação de pessoa colectiva n.º 503345202; data da
apresentação: 20020627.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000116855

MANUEL JOAQUIM LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 516; identificação de pessoa colectiva n.º 501364102; data da
apresentação: 20020627.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000116853

HEURÍSTICA � SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1176; identificação de pessoa colectiva n.º 502373903; data da
apresentação: 20020627.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000116851

EURO-CRISTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 684; identificação de pessoa colectiva n.º 501751874; data da
apresentação: 20020627.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 206 � 6 de Setembro de 200219 082-(112)

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000116849

J2F � CONTABILIDADE E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1161; identificação de pessoa colectiva n.º 503008680; data da
apresentação: 20020627.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000116844

SOCIMOPLÁS � SOCIEDADE DE MOLDES
PARA MATÉRIAS PLÁSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 553; identificação de pessoa colectiva n.º 501437959; data da
apresentação: 20020627.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000116841

EQUITOOLS � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1968; identificação de pessoa colectiva n.º 505164027; data da
apresentação: 20020627.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000116837

A. M. A. F. � ABRASIVOS, MÁQUINAS, ACESSÓRIOS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 649; identificação de pessoa colectiva n.º 501677275; data da
apresentação: 20020627.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000116834

COASMOLDE � TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1430; identificação de pessoa colectiva n.º 503667501; data da
apresentação: 20020627.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000116832

TECNIFILME PROFISSIONAL, ESTÚDIOS DE FOTOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícu-
la n.º 613; identificação de pessoa colectiva n.º 501593799; data
da apresentação: 20020627.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva, dos docu-
mentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000116830

NAZARÉ

CASA-MUSEU MÁRIO BOTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 1;
identificação de pessoa colectiva n.º 501562958; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; número e data da apresen-
tação: 1/20020624.

Certifico que, em relação à fundação em epígrafe, pelas apresen-
tações acima referidas, foram registados os seguintes factos:

Cessação de funções de vogal do conselho de administração, por
renúncia, em 30 de Março de 2002.

Designação de administrador de António de Jesus Fialho, casa-
do.

Data da deliberação: 19 de Abril de 2002.

22 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silvério Gaudêncio Barreira. 1000116255

ÓBIDOS

LOJA DOS ARCOS � GARRAFEIRA E ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 154/
931126; identificação de pessoa colectiva n.º 502209500; data da
apresentação: 20020627.

Certifico que, em relação á sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, relativas ao exercí-
cio do ano de 2001.

24 de Julho de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 1000117212

JOSÉ FERNANDO & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 268/
971020; identificação de pessoa colectiva n.º 503978647; data da
apresentação: 20020627.

Certifico que, em relação á sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, relativas ao exercí-
cio do ano de 2001.

24 de Julho de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 1000117210

MARTINHO & MARQUES � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 94/
920225; identificação de pessoa colectiva n.º 502722894; data da
apresentação: 20020628.

Certifico que, em relação á sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, relativas ao exercí-
cio do ano de 2001.

25 de Julho de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 1000116893
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OBIFRIO � ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 242/
970110; identificação de pessoa colectiva n.º 503788783; data da
apresentação: 20020628.

Certifico que, em relação á sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, relativas ao exercí-
cio do ano de 2001.

25 de Julho de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 1000117115

CAFÉ, RESTAURANTE SOLAR DO MANHOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 339/
20000103; identificação de pessoa colectiva n.º 504695827; data
da apresentação: 20020628.

Certifico que, em relação á sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, relativas ao exercí-
cio do ano de 2001.

25 de Julho de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 1000117118

FÁBRICA DE PASTELARIA PINGALIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 90/
920131; identificação de pessoa colectiva n.º 502174790; data da
apresentação: 20020628.

Certifico que, em relação á sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, relativas ao exercí-
cio do ano de 2000.

25 de Julho de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 1000117119

FÁBRICA DE PASTELARIA PINGALIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 90/
920131; identificação de pessoa colectiva n.º 502174790; data da
apresentação: 20020628.

Certifico que, em relação á sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, relativas ao exercí-
cio do ano de 2001.

25 de Julho de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 1000117121

TRANSVERSAL � ATELIER DE ARQUITECTURA E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 358/
20000808; identificação de pessoa colectiva n.º 505100282; data
da apresentação: 20020628.

Certifico que, em relação á sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, relativas ao exercí-
cio do ano de 2001.

25 de Julho de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 1000117123

OS TRÊS DUQUES � ATERROS, DESATERROS
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 112/
920928; identificação de pessoa colectiva n.º 502148071; data da
apresentação: 20020628.

Certifico que, em relação á sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, relativas ao exercí-
cio do ano de 2001.

25 de Julho de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 1000117126

JOSÉ GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 80/
911204; identificação de pessoa colectiva n.º 500369810; data da
apresentação: 20020628.

Certifico que, em relação á sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, relativas ao exercí-
cio do ano de 2001.

25 de Julho de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 1000117127

AGÊNCIA FUNERÁRIA � TARZAN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 159/
940304; identificação de pessoa colectiva n.º 503147044; data da
apresentação: 20020628.

Certifico que, em relação á sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, relativas ao exercí-
cio do ano de 2001.

25 de Julho de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 1000117137

RAÇÕES PROPERÚ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 255/
970514; identificação de pessoa colectiva n.º 503874752; data da
apresentação: 20020628

Certifico que, em relação á sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, relativas ao exercí-
cio do ano de 2001.

25 de Julho de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 1000117140

J. LEANDRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 406/
20010802; identificação de pessoa colectiva n.º 505618788; data
da apresentação: 20020628.

Certifico que, em relação á sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, relativas ao exercí-
cio do ano de 2001.

25 de Julho de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 1000117142

SUPERÓBIDOS � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 328/
990907; identificação de pessoa colectiva n.º 504547364; data da
apresentação: 20020628.

Certifico que, em relação á sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, relativas ao exercí-
cio do ano de 2001.

25 de Julho de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 1000117145
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AMORA � SOCIEDADE DE FRUTAS DA AMOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 131/
930428; identificação de pessoa colectiva n.º 500571546; data da
apresentação: 20020628.

Certifico que, em relação á sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, relativas ao exercí-
cio do ano de 2001.

25 de Julho de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 1000117149

CLÍNICA M. LUZIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 17/
910117; identificação de pessoa colectiva n.º 502200499; data da
apresentação: 20020628.

Certifico que, em relação á sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, relativas ao exercí-
cio do ano de 2001.

25 de Julho de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 1000116889

PROMÓBIDOS, ORGANIZAÇÕES DE RECREIO E LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 262/
970627; identificação de pessoa colectiva n.º 503901652; data da
apresentação: 20020627.

Certifico que, em relação á sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, relativas ao exercí-
cio do ano de 2001.

24 de Julho de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 1000116879

VIVEIROS DO FURADOURO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 273/
980127; identificação de pessoa colectiva n.º 502013575; data da
apresentação: 20020627.

Certifico que, em relação á sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, relativas ao exercí-
cio do ano de 2001.

24 de Julho de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 1000116876

FÉLIX & FILHO � SAG, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 202;
identificação de pessoa colectiva n.º 503575640; número e data
da apresentação: 2/20020626.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 10 de Maio de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Julho de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 1000116916

CEBOLA REAL � PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 411/
20010917; identificação de pessoa colectiva n.º 505641720; data
da apresentação: 20020626.

Certifico que, em relação á sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, relativas ao exercí-
cio do ano de 2001.

15 de Julho de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 1000116913

PEDRÓGÃO GRANDE

SOM DO CABRIL, RADIODIFUSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial Pedrógão Grande. Matrícula
n.º 149; identificação de pessoa colectiva n.º 504223143; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 12/20020325.

Certifico que, em relação á sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração parcial do contrato, com aumento e
redenominação de capital, tendo sido alterados os artigos 1.º e 3.º,
os quais ficam com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua com a firma Som do Cabril, Radiodifusão, L.da,
e passa a ter a sua sede na Rua do Dr. António Acúrcio Matarroio
Farinha, vila, freguesia e concelho de Pedrógão Grande.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de 19 quotas, representadas da
seguinte forma: quatro quotas de 637 euros, pertencendo a cada um
dos sócios José Manuel Gonçalves da Silva, João Manuel Quevedo
Lourenço, Luís do Carmo Fernandes e Manuel Alberto das Neves;
12 quotas de 129 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios
António Conceição Pires, Pedro da Costa Silva, António da Con-
ceição Henriques David, Manuel Augusto Cruz, Eduardo Jesuíno
Correia Fernandes, José Gaspar Barata, Mário Coelho Fernandes,
José Reis Martins, António Rosa Antunes Costa, Paulo Jorge
Barradas de Oliveira Rebelo, António da Silva Simões e Fernando
Nunes Ribeiro; uma quota de 258 euros, do sócio José Manuel
Almeida Lourenço; uma quota de 516 euros, do sócio Fernando
António Serra Alves Bernardo; e uma quota de 130 euros, do só-
cio Fernando Manuel Fernandes Antunes.

Conferida, está conforme o original.

12 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
da Conceição Fernandes. 1000116588

PENICHE

NIS 8 � IMOBILIÁRIA E INVESTIMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 760;
identificação de pessoa colectiva n.º 503315737; data da apresen-
tação: 20020628.

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.

25 de Julho de 2002. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000117392

NICIM � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 506;
identificação de pessoa colectiva n.º 502153300; data da apresen-
tação: 20020628.

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.

24 de Julho de 2002. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000117391
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IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO DO LITORAL OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 949;
identificação de pessoa colectiva n.º 504412590; data da apresen-
tação: 20020627.

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.

25 de Julho de 2002. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000117390

R. A. P. � REPARADORA AUTOMOBILÍSTICA
PENICHENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 823;
identificação de pessoa colectiva n.º 503636100; data da apresen-
tação: 20020628.

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.

25 de Julho de 2002. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000117389

LAROESTE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 806;
identificação de pessoa colectiva n.º 503508748; data da apresen-
tação: 20020628.

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.

24 de Julho de 2002. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000117388

VILA REAL
SABROSA

SODAGRA � SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL AGRÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabrosa. Matrícula n.º 60/
960216; identificação de pessoa colectiva n.º 501183620;

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

28 de Junho de 2002. � A Conservadora, Rita Maria de Carva-
lho Pinto. 1000116923
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