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3. Diversos

PARTE A

BALANCETES

BNC � BANCO NACIONAL DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Rua do Comércio, 85, Lisboa

Capital social: 175 000 000 de euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 2396.
Contribuinte n.º 502607084.

Balanço da actividade global em 30 de Setembro de 2002
(Em milhares de euros)

Ano Ano anterior
�Activo Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ................................ 93 192 � 93 192 81 092
2 � Disponib. à vista sobre instituições de crédito ............................... 56 876 � 56 876 51 880
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito .................................... 467 735 � 467 735 331 474
4 � Créditos sobre clientes .................................................................... 2 604 878 27 592 2 577 286 2 417 077
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ............................... 71 041 597 70 444 71 684

a) Obrigações e outros títulos de rend. fixo � de emissores públicos ..... 50 718 591 50 127 51 477
b) Obrigações e outros títulos de rend. fixo � de outros emissores .... 20 323 6 20 317 20 207

(Dos quais: obrigações próprias) ................................................ (�)   (�)  (�)  (125)

6 � Acções e outros títulos de rendimento variável ............................... 6 649 1 462 5 187 10 862
7 � Participações ................................................................................... 11 237 14 11 223 7 167
8 � Partes de capital em empresas coligadas ........................................ 16 073 9 16 064 28 359
9 � Imobilizações incorpóreas ............................................................... 9 549 7 143 2 406 344

10 � Imobilizações corpóreas .................................................................. 94 038 34 432 59 606 59 072

(Dos quais: imóveis) .......................................................................... (68 988) (14 142) (54 846) (54 930)

11 � Capital subscrito não realizado ....................................................... � � � �
12 � Acções próprias ou partes de capital próprias ............................... � � � �
13 � Outros activos ................................................................................. 24 082 573 23 509 11 171
15 � Contas de regularização ................................................................... 32 807 � 32 807 32 333

                    Total do activo ...................................................... 3 488 157 71 822 3 416 335 3 102 515

(Em milhares de euros)

Passivo Ano Ano anterior

1 � Débitos para com instituições de crédito ............................................................................................ 1 248 425 1 132 521

a) À vista .............................................................................................................................................. 93 859 57 896
b) A prazo ou com pré-aviso ............................................................................................................... 1 154 566 1 074 625
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Rubricas extrapatrimoniais

Ano

1 � Passivos eventuais ............................................................................................................................................................... 920 831

Dos quais:

Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados .................................................................................. �
Cauções e activos dados em garantia .......................................................................................................................... 882 872

2 � Compromissos ..................................................................................................................................................................... 1 428 399

Dos quais:

Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra .............................................................. �

O Conselho de Administração, Alberto Alves de Oliveira Pinto, presidente � José Pires Lourenço, vice-presidente. � O Director do Depar-
tamento de Contabilidade e Estatística, José Júlio Pinto de Freitas. 3000076866

(Em milhares de euros)

Passivo Ano Ano anterior

2 � Débitos para com clientes ................................................................................................................... 1 776 950 1 614 004

a) Depósitos de poupança ........................................................................................................ ............. 115 300 106 748
b) Outros débitos ................................................................................................................................... 1 661 650 1 507 256

ba) À vista ..................................................................................................................................... 535 149 436 167
bb) A prazo ................................................................................................................................... 1 126 501 1 071 089

3 � Débitos representados por títulos ....................................................................................................... 41 581 51 240

a) Obrigações em circulação ................................................................................................................. 12 500 37 464
b) Outros ............................................................................................................................................... 29 081 13 776

4 � Outros passivos ................................................................................................................................... 4 235 3 147
5 � Contas de regularização ....................................................................................................................... 52 217 40 764
6 � Provisões para riscos e encargos ........................................................................................................ 26 092 22 759

a) Provisões para pensões e encargos similares .................................................................................... � �
b) Provisões para riscos gerais de crédito ............................................................................................. 26 092 22 759

8 � Passivos subordinados ......................................................................................................................... 24 964 14 964
9 � Capital subscrito .................................................................................................................................. 175 000 175 000

10 � Prémios de emissão ............................................................................................................................. 7 781 7 781
11 � Reservas ............................................................................................................................................... 38 553 26 498
12 � Reservas de reavaliação ....................................................................................................................... 3 143 3 143
14 � Lucro do exercício .............................................................................................................................. 17 394 10 694

                                     Total do passivo .......................................................................... 3 416 335 3 102 515



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 273 � 26 de Novembro de 2002 25 548-(5)

PARTE B

ÍNDICE

EMPRESAS � REGISTO COMERCIAL

Águeda ....................................................................... 25 548-(5)
Albergaria-a-Velha .................................................... 25 548-(8)
Amadora .................................................................... 25 548-(87)
Ansião ........................................................................ 25 548-(70)
Arganil ....................................................................... 25 548-(53)
Arraiolos .................................................................... 25 548-(56)
Azambuja ................................................................... 25 548-(88)
Barcelos ..................................................................... 25 548-(12)
Bombarral ................................................................. 25 548-(70)
Borba ......................................................................... 25 548-(56)
Braga ......................................................................... 25 548-(13)
Bragança ................................................................... 25 548-(47)
Cascais ....................................................................... 25 548-(89)
Castelo Branco .......................................................... 25 548-(48)
Castelo de Paiva ....................................................... 25 548-(9)
Castro Marim ............................................................. 25 548-(59)
Castro Verde .............................................................. 25 548-(12)
Celorico de Basto ...................................................... 25 548-(22)
Covilhã ...................................................................... 25 548-(48)
Elvas ........................................................................... 25 548-(114)
Estremoz .................................................................... 25 548-(57)
Évora ......................................................................... 25 548-(58)
Fundão ...................................................................... 25 548-(52)
Gondomar ................................................................. 25 548-(115)
Guarda ....................................................................... 25 548-(69)
Guimarães ................................................................. 25 548-(22)
Lagoa (Algarve) ........................................................ 25 548-(59)

Leiria .......................................................................... 25 548-(70)
Lisboa:

3.ª Secção .......................................................... 25 548-(97)

Loulé .......................................................................... 25 548-(60)
Lourinhã .................................................................... 25 548-(104)
Marinha Grande ........................................................ 25 548-(85)
Odivelas ..................................................................... 25 548-(106)
Oliveira de Azeméis ................................................... 25 548-(9)
Penacova ................................................................... 25 548-(55)
Peniche ...................................................................... 25 548-(86)
Porto de Mós ............................................................. 25 548-(87)
Póvoa de Lanhoso .................................................... 25 548-(32)
Santa Maria da Feira ............................................... 25 548-(10)
Seia ............................................................................ 25 548-(69)
Sertã ........................................................................... 25 548-(53)
Sobral de Monte Agraço .......................................... 25 548-(106)
Tábua ......................................................................... 25 548-(56)
Torre de Moncorvo .................................................... 25 548-(47)
Torres Vedras ............................................................. 25 548-(107)
Vieira do Minho ........................................................ 25 548-(40)
Vila Nova de Famalicão ........................................... 25 548-(41)
Vila Real de Santo António ...................................... 25 548-(68)
Vila Verde .................................................................. 25 548-(45)
Vimioso ...................................................................... 25 548-(47)
Vizela .......................................................................... 25 548-(46)





DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 273 � 26 de Novembro de 2002 25 548-(7)

4.  Empresas � Registo comercial

AVEIRO
ÁGUEDA

HENRIQUE & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1337;
identificação de pessoa colectiva n.º 502156325; data do depósito:
20020626.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano 2001.

Está conforme.

21 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Lour-
des Ferreira do Pomar. 2001421303

MATRIPAVE � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2127;
identificação de pessoa colectiva n.º 503869031; data do depósito:
20020626.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano 2001.

Está conforme.

21 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Lour-
des Ferreira do Pomar. 2001421320

ALUMÍNIOS RIGOR CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2574;
identificação de pessoa colectiva n.º 505195526; data do depósito:
20020626.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano 2001.

Está conforme.

21 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Lour-
des Ferreira do Pomar. 2001421699

MAXIÓLEO � COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES
E PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1430;
identificação de pessoa colectiva n.º 502336781; data do depósito:
20020626.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano 2001.

Está conforme.

21 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Lour-
des Ferreira do Pomar. 2001421680

SPORPLASTICS � COMÉRCIO DE MOTOCICLOS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2503;
identificação de pessoa colectiva n.º 504878794; data do depósito:
20020626.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano 2001.

Está conforme.

21 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Lour-
des Ferreira do Pomar. 2001421672

IBÉRICA � ACESSÓRIOS PARA BICICLETAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 167;
identificação de pessoa colectiva n.º 500135916; data do depósito:
20020626.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano 2001.

Está conforme.

21 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Lour-
des Ferreira do Pomar. 2001421664

ARMÉNIO CRUZ � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2517;
identificação de pessoa colectiva n.º 504876562; data do depósito:
20020626.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano 2001.

Está conforme.

21 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Lour-
des Ferreira do Pomar. 2001421290

HEGISANTOS � PRODUTOS DE HIGIENE
E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2380;
identificação de pessoa colectiva n.º 503637912; data do depósito:
20020626.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano 2001.

Está conforme.

21 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Lour-
des Ferreira do Pomar. 2001421370

ARTUR VASCONCELOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 396; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500317119; data do depósito:
20020626.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano 2001.

Está conforme.

21 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Lour-
des Ferreira do Pomar. 2001421362

CONSTRUÇÕES NUNO CONDESSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1695;
identificação de pessoa colectiva n.º 502901225; data do depósito:
20020626.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano 2001.

Está conforme.

21 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Lour-
des Ferreira do Pomar. 2001421354

LOCENTRO � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2310;
identificação de pessoa colectiva n.º 504259644; data do depósito:
20020626.
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Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano 2001.

Está conforme.

21 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Lour-
des Ferreira do Pomar. 2001421346

LOPES & FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2195;
identificação de pessoa colectiva n.º 504019139; data do depósito:
20020626.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano 2001.

Está conforme.

21 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Lour-
des Ferreira do Pomar. 2001421338

CONSTRUÇÕES JAIME MANUEL SANTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2922;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20021008.

Certifico que por Jaime Manuel Carlos dos Santos, casado com
Irene de Fátima Ferreira Pires dos Santos na comunhão geral, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Construções Jaime Manuel
Santos, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Prior Cura
Rachão, 49, lugar e freguesia de Aguada de Baixo, concelho de Águe-
da.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, promoção imo-
biliária, compra e venda de bens imóveis e venda dos adquiridos para
esse fim.

ARTIGO 3.º

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

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 nomeado gerente o sócio único.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares
de capital à sociedade até ao montante global correspondente ao
décuplo do capital social.

ARTIGO 6.º

O sócio único fica autorizado a celebrar com a sociedade negóci-
os jurídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

ARTIGO 7.º

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

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Lour-
des Ferreira do Pomar. 2001421478

JOSÉ COELHO & FREIRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2923;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20021008.

Certifico que entre Aníbal José da Silva Coelho e mulher, Anabe-
la de Almeida Freire, casados na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º
1 � A sociedade adopta a firma José Coelho & Freire, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Alto da Piedade,
freguesia de Espinhel, concelho de Águeda.

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

ARTIGO 2.º
A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de demoli-

ções e terraplanagens; extracção de saibro, areia e pedra britada e
comercialização dos mesmos produtos.

ARTIGO 3.º
O capital social é de 25 000 euros e corresponde à soma de duas

quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 20 000 eu-
ros, pertencente ao sócio Aníbal José da Silva Coelho, e uma de
5000 euros, pertencente à sócia Anabela de Almeida Freire.

§ único. Cada um dos sócios realizou 50% da sua quota em dinhei-
ro, devendo realizar os restantes 50%, também em dinheiro, no prazo
de dois anos.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º
A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-

des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º
A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando

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

ARTIGO 8.º

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

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

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Lour-
des Ferreira do Pomar. 2001421494

ALBERGARIA-A-VELHA

TÁXIS ALBERTO MANUEL LOPES, L.DA

Sede: Travessa da Cruzinha, sem número, na vila,
freguesia e concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 1050/021014; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
021014.
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Certifico que, por escritura de 17 de Julho 2002, a fl. 65 do livro
n.º 324-E do Cartório Notarial de Albergaria-a-Velha, entre Alberto
Manuel Lopes e Sónia da Conceição Torres Lopes foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Alberto Manuel Lopes,
L.da, e tem a sua sede na Travessa da Cruzinha, sem número, na
vila, freguesia e concelho de Albergaria-a-Velha.

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

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de táxis.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, encontrando-se dividido em duas quotas: uma do valor
nominal de 4500 euros, pertencente ao sócio Alberto Manuel Lo-
pes, e outra do valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia Sónia
da Conceição Torres Lopes.

4.º

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

5.º

1 � Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até décuplo do capital social, se assim vier a ser deliberado
por unanimidade de votos.

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

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

6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios, desde já de-
signados gerentes.

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

7.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, quer
o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

8.º

Todas as despesas com a constituição da sociedade, designadamente
a escritura, seu registo e despesas inerentes, são da responsabilidade
da sociedade.

Conferida, está conforme.

14 de Outubro de 2002. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 1000154617

CASTELO DE PAIVA

JOSÉ FERNANDES MENDES, L.DA

Sede: Vista Alegre, São Martinho de Sardoura,
Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 129/911211; identificação de pessoa colectiva n.º 502680466;
data do depósito: 20020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano exercício de 2001.

17 de Outubro de 2002. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001400470

CONFECÇÕES MARIA AUGUSTA COSTA, L.DA

Sede: Rua da Igreja, Pedorido, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 382/20010627; identificação de pessoa colectiva n.º 505561786;
data do depósito: 20020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano exercício de 2001.

18 de Outubro de 2002. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001400527

ALUMÍNIOS PINTO & COSTA, L.DA

Sede: Nojões, Real, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 240/970519; identificação de pessoa colectiva n.º 503880850;
data do depósito: 20020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano exercício de 2001.

18 de Outubro de 2002. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001400497

FRANCISCO MARIA ROSA & FILHOS, L.DA

Sede: São Gens, Santa Maria de Sardoura, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 173/930903; identificação de pessoa colectiva n.º 503084379;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 3/20020729.

Certifico que esta é a reprodução integral da inscrição n.º 6:
N.º 6 � Apresentação n.º 3/2020729 � Facto: dissolução e en-

cerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 5 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2002. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001400144

HIDROPAIVA � SOCIEDADE DE CAPTAÇÃO
DE ÁGUAS, L.DA

Sede: Fontela, Santa Maria de Sardoura, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 121/910605; identificação de pessoa colectiva n.º 502550422;
data do depósito: 20020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano exercício de 2001.

18 de Outubro de 2002. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001400500

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

TÁXIS ARLINDO FERNANDES & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 4347/020930; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
020930.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que entre Arlindo de Almeida Fer-
nandes e esposa, Maria Dolores Gomes dos Santos, casados na co-
munhão de adquiridos, e Vítor Celso Gomes Fernandes, casado com
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Maria de Fátima da Silva Moreira na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Táxis Arlindo Fernandes & Santos,
L.da, com sede no Largo de Senhora da Ribeira, freguesia de Fajões,
concelho de Oliveira de Azeméis.

§ 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, fili-
ais ou outras formas de representação social, em território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no transporte ocasional de passageiros em
veículos automóveis ligeiros, nomeadamente transporte em táxis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros e está dividido em três quotas iguais, do valor nominal
de 1700 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 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 adjudicação

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 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.

15 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2001623488

SANTA MARIA DA FEIRA

G. CORKS CORTIÇAS, S. A.

Sede: Avenida do Monte de Cima, 10, Paços de Brandão,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3774/930430; identificação de pessoa colectiva n.º 502986824;
inscrição n.º 14; números e data das apresentações: 12 e 13/020712.

Certifico que o capital social foi reforçado para 953 000 euros,
sendo o aumento, de 853 000 euros, realizado da seguinte forma:
798 076,64 euros por conversão de prestações acessórias e
54 923,36 euros por conversão de suprimentos, subscritos pela úni-
ca sócia, e foi alterada a redacção do artigo 4.º do pacto social, que
passou a ser a seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 953 000 euros, di-
vidido em 190 600 acções ordinárias com o valor nominal de 5 eu-
ros cada uma.

Mais certifico que foi efectuado o registo de deliberação de redu-
ção do capital social para 50 000 euros, representado por 10 000
acções de 5 euros cada uma.

Data: 27 de Dezembro de 2001.
Foi depositado na respectiva pasta o relatório elaborado nos ter-

mos do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, cujo teor é
o seguinte:

Relatório nos termos do artigo 28.º do Código
das Sociedades Comerciais

1 � A sociedade G. Corks Cortiças, S. A., vai aumentar o seu
capital de 100 000 euros para 953 000 euros.

2 � Foi-nos solicitada a elaboração do presente relatório para
dar satisfação ao disposto nos artigos 28.º e 29.º do Código das So-
ciedades Comerciais.

3 � O referido aumento, de 853 000 euros, será realizado pela
conversão dos seguintes créditos em capital, todos pertencentes ao
accionista único, Bouchonnerie Gabriel, S. A.:

Conversão de suprimentos � 54 923,36 euros.
Conversão de prestações acessórias � 798 076,64 euros.
Total � 853 000 euros.
4 � A titularidade dos créditos foi por nós verificada através da

análise dos registos e movimentos contabilísticos e financeiros.
5 � Nestas circunstâncias, o valor global dos créditos converti-

do, no total de 853 000 euros, atinge o valor nominal do aumento
de capital em causa.

Porto, 26 de Junho de 2002. � Carlos Aires, Ribas Pacheco &
Associados, SROC, representada por C. A. Ribas Pacheco (revisor
oficial de contas n.º 401).

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000147633

AMOJE � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Rua da Aldeia, 350, Paços de Brandão,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7961/020917; identificação de pessoa colectiva n.º 501815260;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 24/020917.
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Certifico que foi alterada a redacção dos artigos 1.º e 3.º do pacto
social, que passou a ser a seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma AMOJE � Importação e Exporta-
ção, L.da, e tem a sua sede na Rua da Aldeia, 350, freguesia de Paços
de Brandão, deste concelho.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores, é de 114 000 euros e corresponde à soma de duas quotas
iguais, de 57 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Lino
Pais da Rocha e Maria Estrela de Arrochela Monteiro Camizão Pais
da Rocha.

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

Conferida, está conforme.

12 de Outubro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000954600

DIAS & RIBEIRO, L.DA

Sede: Rua Bacelo, 120, Espargo, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7932/020820; identificação de pessoa colectiva n.º 502260831;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/020918.

Certifico que cessou funções a gerente Maria de Lurdes Moreira
Ribeiro, por renúncia, em 28 de Dezembro de 2002.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000954723

NESTOR OLIVEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2706/890321; identificação de pessoa colectiva n.º 502130857;
inscrições n.os 2 e 3; números e datas das apresentações: 97/980429
e 54/990428.

Certifico que, pela apresentação supra-indicada, foram deposita-
dos na pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à
prestação de contas dos anos de exercício de 1997 e 1998.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000952577

ALAVESA DE BARNICES, PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7952/020909; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
020909.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída por
Alavesa de Barnices, S. A., com sede em Oyon-Oion (Alava), Camiño
de Logroño, Espanha, e Domingos Paulo da Mota Marques, casado
com Maria Fernanda Sá Lourenço na comunhão de adquiridos, a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Alavesa de Barnices Portugal, L.da, e
tem a sua sede na Rua de Penoucos, armazém n.º 3, freguesia de Fiães,
deste concelho.

§ 1.º A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe e, bem assim, criar sucursais.

§ 2.º A sociedade poderá participar como sócia em sociedade com
objecto diferente do seu, regulado por leis especiais, bem como

participar ou formar agrupamentos complementares de empresas, nos
termos a deliberar em assembleia geral.

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de tintas, vernizes,
colas, diluentes e derivados.

3.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
5100 euros, pertencente à sócia Alavesa de Barnices, S. A., e outra
de 4900 euros, pertencente ao sócio Domingos Paulo da Mota Mar-
ques.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado, ficará afecta a sócios ou não sócios a nomear em assembleia
geral, ficando desde já nomeados gerentes o sócio Domingos Paulo
da Mota Marques e o representante da sociedade sócia Sérgio San-
chez Sanchez.

Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um gerente,
excepto em cheques de valor igual ou superior a 25 000 euros, serão
necessárias duas assinaturas de dois gerentes.

§ 1.º Em ampliação da esfera normal de sua competência, a ge-
rência poderá comprar e vender veículos automóveis de e para a
sociedade.

5.º

Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos só-
cios prestações suplementares de capital até ao décuplo do capital
social e desde que a deliberação seja tomada por unanimidade do
capital social.

6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; a favor de estranhos de-
pende do consentimento da sociedade, gozando esta, em primeiro
lugar, e os restantes sócios não cedentes, em segundo lugar, do direi-
to de preferência na respectiva aquisição.

Declararam ainda os outorgantes, sob sua responsabilidade, que já
procederam ao depósito da totalidade do capital social realizado,
efectuado hoje, no Banco Santander, agência em Santa Maria da
Feira, em que desde já a gerência fica autorizada a proceder ao le-
vantamento do capital social depositado, a fim de dar provimento
aos negócios sociais.

Conferida, está conforme o original.

15 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000952305

STINF � AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Emigrante, 139, Escapães, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7948/020905; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
020905.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

1.º

A sociedade adopta a firma STINF � Automação e Informática,
Unipessoal, L.da, com sede na Rua do Emigrante, 139, da freguesia
de Escapães, do concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para qualquer concelho limítrofe, bem como criar
sucursais ou outras formas de representação social.

2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços técnicos de
automação e informática. Comércio de equipamentos informáticos
e de automação. Projectos e serviços técnicos informáticos.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde a uma quota de igual valor, perten-
cente ao único sócio.
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4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado, compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear pelo único sócio.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, em
juízo ou fora dele, basta a assinatura de um gerente.

§ 2.º Fica desde já nomeado gerente o único sócio.
§ 3.º É vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos ou docu-

mentos estranhos aos negócios sociais à sociedade, designadamente
letras de favor, avales, fianças e abonações ou outros actos seme-
lhantes.

5.º

Fica desde já autorizado o único sócio a celebrar qualquer contra-
to com a sociedade, desde que os mesmos sirvam a prossecução do
objecto da sociedade.

6.º

A sociedade iniciará imediatamente a actividade, com incumbên-
cia para a gerência de praticar todos os actos da sua competência,
ficando desde já autorizada a proceder aos levantamentos e movi-
mentação de contas bancárias que forem necessários ao giro comer-
cial.

Conferida, está conforme.

25 de Setembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000955037

ENSAIANOR � COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICOS, L.DA

Sede: Rua da Malaposta, Caldas de São Jorge,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6855/010523; identificação de pessoa colectiva n.º 505446588;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/020806.

Certifico que cessou funções o gerente José dos Santos Moreira,
por renúncia, em 27 de Junho de 2002.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000950140

BEJA
CASTRO VERDE

F. ALVINAS � COMES E BEBES � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Olivença, 4, freguesia e concelho
de Castro Verde

Conservatória do Registo Comercial de Castro Verde. Matrícula n.º 143/
000822; identificação de pessoa colectiva n.º 504824827; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 7/021009.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

Redenominação do capital para euros.
Alterado o artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7481,97 euros e é representado por uma quota de igual valor, per-
tencente ao sócio único.

O texto completo, na sua redacção actualizada, encontra-se de-
positado na pasta respectiva.

11 de Outubro de 2002. � O Conservador, António Chagas.
2001402155

BRAGA
BARCELOS

PECADOS E SABORES � COMÉRCIO DE BEBIDAS
E PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Largo da Madalena, 110, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4932/
20020918; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020918.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre Carlos
Alberto Pereira Duarte Pedras, divorciado, André Nuno Lúcio de
Figueiredo, casado com Laurinda Maria Vieira Correia de Figueiredo
na separação, e Cândido Manuel Vilas Boas Gomes, solteiro, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Pecados e Sabores �
Comércio de Bebidas e Produtos Alimentares, L.da, e tem a sua sede
no Largo da Madalena, 110, freguesia e concelho de Barcelos.

2 � A gerência poderá, não carecendo da prévia deliberação dos
sócios, deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e
exportação de bebidas alcoólicas e não alcoólicas de acessórios liga-
dos ao vinho, nomeadamente termómetros, decanters, e de produ-
tos alimentares, designadamente enchidos e queijos.

2 � Fica autorizada a subscrição e a aquisição pela sociedade de
participações em quaisquer sociedades, ainda que com objecto dife-
rente do seu, bem como em agrupamentos complementares de em-
presas, para o que não é necessária qualquer deliberação dos sócios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros e corresponde à soma de três quotas iguais, no valor
nominal de 1700 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos
sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 200 000 euros.

3 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos termos
a deliberar em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

A divisão e cessão de quota, quando a favor de outras pessoas que
não os sócios ou seus ascendentes e descendentes, carece do consen-
timento da sociedade, conferindo aos sócios não cedentes, em pri-
meiro lugar, e à sociedade, em segundo, o direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 5.º

É permitida a amortização de quotas pela sociedade nos seguintes
casos:

a) Insolvência ou falência do respectivo titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento da quota;
c) Por acordo com o respectivo titular.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me vier a ser deliberado em assembleia geral, pertence aos gerentes
que vierem a ser designados na mesma, ficando desde já nomeados
gerentes todos os sócios.

2 � A sociedade fica vinculada pela intervenção de três gerentes;
porém, nos actos de mero expediente basta a intervenção de dois
gerentes.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000155116
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BRAGA

SEMURAL � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
URBANOS, L.DA

Sede: Lugar da Ponte Pedrinha, 6, Braga (Maximinos)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1046/
730501; identificação de pessoa colectiva n.º 500244391; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 2/020830.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo da alteração do pacto social quanto ao artigo 3.º, que fica
com o seguinte teor:

3.º

O objecto da sociedade consiste na indústria de construção civil,
empreitadas de obras públicas, compra e venda de imóveis, recolha
e tratamento de resíduos sólidos, incineração de resíduos hospitala-
res e reciclagem, transportes rodoviários de mercadorias por conta
de outrem.

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

Está conforme.

23 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lour-
des Lourenço Mourão Gomes. 1000155216

A CAMISA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Lobato, 505 a 508-A, Braga
(São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5881/
980420; identificação de pessoa colectiva n.º 504144324; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 6/
020524.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
deliberação que aprovou o projecto de fusão: 17 de Dezembro de
2001.

Está conforme.

9 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000155205

HILÁRIO E BELMIRO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Lugar de Requeixo, Sobreposta, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7669/
010809; identificação de pessoa colectiva n.º 505575396; data:
020514.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
2001.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Lopes Dias. 1000154747

FORBAR � FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Sede: Lugar dos Tapadinhos, Tenões

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2493/
870908; identificação de pessoa colectiva n.º 501870938; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 2/020214.

Certifico que, quanto à sociedade em epígrafe, foi feito o registo
da dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 24 de Abril de 2001.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 1000154555

LUÍS GONZAGA CRUZ � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lugar de Sandim, Sobreposta, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8483/
020510; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/020510.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Luís
Gonzaga da Cunha Cruz, casado com Maria de Lurdes Lopes da Silva
na comunhão de adquiridos, com uma quota de 5000 euros, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Luís Gonzaga Cruz � Instala-
ções Eléctricas, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar de
Sandim, freguesia de Sobreposta, concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em instalações eléctricas,
comércio de material eléctrico, assistência técnica neste âmbito.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócio de responsabilidade ilimitada, independentemente do respecti-
vo 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, conforme
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 contratos
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 própria,
quando necessária.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000155063

MAGNETYMAGEM � SISTEMAS ELECTRÓNICOS
POR BANDA MAGNÉTICA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Justino Cruz, 154, 1.º, sala 9, Braga
(São João do Souto)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8476/
020509; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020509.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre José
Manuel Vieira Fernandes, casado com Vanda Maria Barbosa Leiras
Fernandes na comunhão de adquiridos, com uma quota de 3000 eu-
ros, e Manuel António Martins Leiras, casado com Maria Antonie-
ta Silva Sá na comunhão de adquiridos, com uma quota de 2000 eu-
ros, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Magnetymagem �
Sistemas Electrónicos por Banda Magnética, L.da, e tem a sua sede
na Rua do Dr. Justino Cruz, 154, 1.º, sala 9, freguesia de Braga (São
João do Souto), concelho de Braga.

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 em comércio e representa-
ção de sistemas electrónicos por banda magnética e porta moedas
electrónicos privativo mediante a emissão de cartões de fidelidade
de clientes, a instalar em escolas, lojas e outros estabelecimentos.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos comple-
mentares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive
como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
3000 euros, pertencente ao sócio José Manuel Vieira Fernandes, e
outra do valor nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio Manuel
António Martins Leiras.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio José Manuel Vieira Fernandes, que desde já fica
nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
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 amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

16 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000155066

ZÉZACRIS � CABELEIREIROS, L.DA

Sede: Rua de Belo Horizonte, Loteamento do Paço,
rés-do-chão, esquerdo, bloco B, Palmeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8393/
020403; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020403.

Certifico que entre Maria José Fernandes Ferreira, casada com José
Manuel Lima Costa na comunhão de adquiridos, e Cristina Isabel
Ferreira Vasconcelos da Costa, casada com Paulo Jorge Rodrigues
Costa na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de ZÉZACRIS � Cabe-
leireiros, L.da, e tem a sua sede na Rua de Belo Horizonte, Lotea-
mento do Paço, rés-do-chão, esquerdo, bloco B, freguesia de Pal-
meira, concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na exploração de salão de
cabeleireiro e gabinete de estética, comércio de produtos de higiene,
de perfumaria e cosmética.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambas as sócias, que desde já ficam nomeadas gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000155069

JOÃO DIAS DA COSTA & FILHOS, L.DA

Sede: Lugar do Pinheiro, Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8392/
020403; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/020403.

Certifico que entre João Dias da Costa, casado com Maria de
Fátima Ferreira Lopes na comunhão geral, João Carlos Ferreira da
Costa, solteiro, maior, Álvaro Ferreira Lopes Dias da Costa, casado
com Maria da Luz Ferreira Barbosa da Costa na comunhão de adqui-
ridos, e Bruno António Ferreira da Costa, solteiro, maior, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Dias da Costa & Filhos,
L.da, e tem a sua sede no lugar de Pinheiro, freguesia de Adaúfe,
concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em indústria de construção
civil, empreitadas de obras públicas. Compra e venda de bens imó-
veis. Organização de loteamentos e aldeamentos e comércio de
materiais de construção.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respecti-
vo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em quatro quotas: uma do valor nominal de
4000 euros, pertencente ao sócio João Dias da Costa, e três iguais,
do valor nominal de 2000 euros, pertencentes uma a cada um dos
restantes sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até montante global igual ao dobro do capital social
existente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos sócios João Dias da Costa e João Carlos Ferreira da Cos-
ta, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

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

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000155075

LEONIKE � GABINETE DE ESTÉTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Alameda da Fonte, loja 102, Braga (Sé)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8390/
020402; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/020402.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Maria
Leonor Ferreira da Silva, casada com Mário Valdemar Gonçalves de
Sá na comunhão de adquiridos, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de LEONIKE � Gabine-
te de Estética, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua da Ala-
meda da Fonte, loja 102, freguesia de Braga (Sé), concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em exploração de gabinete
de estética. Comércio de produtos cosméticos e de perfumaria.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respecti-
vo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ela sócia, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pela sócia, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que desde já fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

Entre a própria sócia e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação da pró-
pria, quando necessária.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000155076

CAIXA NEGRA � EDIÇÃO E PUBLICAÇÕES, L.DA

Sede: Lugar de Belide, Passos, São Julião, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5390/
970326; identificação de pessoa colectiva n.º 503865362; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 13/020430.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o registo de
dissolução e encerramento da liquidação.

Data de aprovação das contas: 31 de Março de 2002.

Está conforme.

22 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000154683

METALURGIA CRUZ FERNANDES, L.DA

Sede: Rua de António Alberto Sousa, 70, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3844/
930118; identificação de pessoa colectiva n.º 502911824; data:
020422.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 1998.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000154685

METALURGIA CRUZ FERNANDES, L.DA

Sede: Rua de António Alberto Sousa, 70, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3844/
930118; identificação de pessoa colectiva n.º 502911824; data:
020422.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 1997.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000154686

METALURGIA CRUZ FERNANDES, L.DA

Sede: Rua de António Alberto Sousa, 70, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3844/
930118; identificação de pessoa colectiva n.º 502911824; data:
020422.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
2000.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000154687

METALURGIA CRUZ FERNANDES, L.DA

Sede: Rua de António Alberto Sousa, 70, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3844/
930118; identificação de pessoa colectiva n.º 502911824; data:
020422.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 1999.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000154688

CONFECÇÕES ALFREDO, L.DA

Sede: Parque Industrial de Celeirós, pavilhão 9, Celeirós, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3077/
900209; identificação de pessoa colectiva n.º 502298162; inscrição
n.º 18; número e data da apresentação: 22/020422.
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Certifico que foram designados gerentes Martin Michael Georg
Jorge, casado, e Silvério António Magalhães Alves, solteiro, maior.

Data da deliberação: 24 de Janeiro de 2002.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 1000154689

AMURTA SGPS UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quinta do Arco, casa 4, Tenões, Braga
Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8169/

020417; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020417.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por António
Manuel Pacheco e Murta, casado com Maria de Fátima Coutinho
Rodrigues na comunhão de adquiridos, com uma quota de 5000 eu-
ros, e rege-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação

1 � A sociedade adopta a denominação de AMURTA SGPS
Unipessoal, L.da, e durará por tempo indeterminado.

2 � A sociedade é uma sociedade unipessoal por quotas e rege-se
pelas normas específicas aplicáveis a este tipo de sociedade, pelo
presente contrato e pelas demais disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Quinta do Arco, casa 4,
Tenões, freguesia de Tenões, concelho de Braga.

2 � A gerência poderá mudar livremente o local da sede social
dentro do concelho ou para concelho limítrofe, bem como pode
deliberar a abertura e encerramento de quaisquer sucursais, filiais,
delegações, agências, escritórios ou quaisquer outras formas de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto exclusivo a gestão de participações
sociais noutras sociedades, como forma indirecta de exercício de
actividades económicas.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma única quota, com igual valor
nominal, pertencente ao sócio único, António Manuel Pacheco e
Murta.

ARTIGO 5.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pelo sócio único, será constituída por um ou mais gerentes
designados por mandatos de quatro anos, renováveis uma ou mais
vezes.

2 � À gerência são atribuídos os mais amplos poderes de admi-
nistração e gestão da sociedade, cabendo-lhe deliberar sobre todos os
assuntos e praticar todos os actos legalmente considerados como de
exercício dos poderes de gestão, incluindo os poderes para adquirir,
onerar e alienar bens móveis e imóveis, neste caso desde que res-
peitado o disposto na alínea a) do artigo 5.º do regime jurídico das
sociedade gestoras de participações, bem como os poderes para se
comprometer e para confessar, desistir ou transigir em qualquer ac-
ção ou processo judicial.

3 � A gerência poderá delegar em um ou mais gerentes os pode-
res delegáveis nos termos da lei para a prática dos actos ou conjunto
de actos que determinar.

ARTIGO 6.º

Vinculação da sociedade

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um gerente, caso seja o sócio único;

c) Pela assinatura de gerente-delegado nos actos que constam da
delegação;

d) Pela assinatura de mandatários, nos termos dos respectivos
instrumentos de mandato.

ARTIGO 7.º

Decisões do sócio único

Nos termos legais, o sócio único exercerá as competências atri-
buídas às assembleias gerais, registando em acta as suas decisões.

ARTIGO 8.º

Fiscalização da sociedade

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um
suplente, ambos revisores oficiais de contas ou sociedades de reviso-
res oficiais de contas, eleitos pela assembleia geral por períodos de
quatro anos e reelegíveis uma ou mais vezes.

ARTIGO 9.º

Distribuição de resultados

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de deduzidas
ou reforçadas as provisões e reservas impostas por lei, terão a apli-
cação que o sócio único decidir, podendo os mesmos ser, ou não, no
todo ou em parte, distribuídos ao sócio único.

ARTIGO 10.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade dissolve-se, além dos casos e nos termos estabe-
lecidos na lei, por decisão do sócio único.

2 � Compete ao sócio único decidir sobre a fixação dos poderes
dos liquidatários, incluindo quanto à continuação da actividade da
sociedade, a obtenção de empréstimos, a alienação do património
social, em globo ou em partes, o trespasse do estabelecimento e sobre
a partilha do activo, quando a ela houver lugar, em espécie ou em
valor.

ARTIGO 11.º

Contratos com o sócio único

Fica autorizada a realização de negócios jurídicos entre o sócio
único e a sociedade, desde que sirvam a prossecução do objecto da
sociedade e obedeçam ao preceituado no artigo 270.º-F do Código
das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000154690

PICHELARIA DOS BISCAINHOS � MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, SANITÁRIOS E REGA, L.DA

Sede: Rua dos Biscainhos, 55-57, Braga (Sé)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6499/
991014; identificação de pessoa colectiva n.º 504583522; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 58/
020415.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente Filipe José Lima Aguiar, por renúncia, em 15 de Março
de 2002.

Está conforme.

16 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000154691

FALCÃO & ARAÚJO, L.DA

Sede: Rua da Cidade do Porto, 19, Braga (Maximinos)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6566/
991119; identificação de pessoa colectiva n.º 504741845; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
020412.
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Certifico que na sociedade em epígrafe cessou funções de gerente
Emanuel Américo Serra de Sousa Falcão, por renúncia, em 23 de
Janeiro de 2002.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lour-
des Lourenço Mourão Gomes. 1000154692

NOREXAL � PERFIS E SISTEMA DE ALUMÍNIO, L.DA

Sede: Lugar de Mazagão, Aveleda, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5534/
970718; identificação de pessoa colectiva n.º 503919420; data:
020409.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
2001.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manue-
la Lopes Dias. 1000154693

JADO IBÉRIA, PRODUTOS METALÚRGICOS, S. A.

Sede: Lugar de Vila Nova, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 607/550315;
identificação de pessoa colectiva n.º 500149046; data: 020408.

Certifico que, relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
2000.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000154694

S. S. C. � EXPLOSIVOS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Rua de D. Diogo de Sousa, 35, 2.º, Braga (Sé)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4532/
950224; identificação de pessoa colectiva n.º 503380156; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
020408.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, mudou a sede
para a Rua dos Paióis, lugar de Monte Cones, Braga (Maximinos),
Braga.

Está conforme.

30 de Setembro de 2002. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 1000154695

MARTA MACHADO, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 9, 2.º, direito, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4554/
950313; identificação de pessoa colectiva n.º 503380377; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
020408.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ada a mudança da sede social para a Rua de Rodrigo Gonçalves Cos-
ta, 15, Nogueira, Braga.

Está conforme.

23 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
Rocha da Encarnação. 1000154696

RAUL GONÇALVES & FILHOS, L.DA

Sede: Outeiro, Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1753/
810720; identificação de pessoa colectiva n.º 501176357; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 28/020408.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo de reforço do capital social de 1 000 000$ para
5000 euros, sendo a subscrição de 12,01 euros, em dinheiro, tendo,
em consequência, sido alterado o contrato quanto aos artigos 3.º, 4.º
e 5.º, ficando com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma do valor
nominal de 2500 euros e outra do valor nominal de 1000 euros,
ambas pertencentes em comum e sem determinação de parte ou di-
reito a Almerinda Alves, Fernando Gonçalves e Maria Armandina
Gonçalves, e duas iguais, do valor nominal de 750 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Fernando Gonçalves e Maria Armandina
Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Fernando Gonçalves, que desde já é nomeado geren-
te.

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

ARTIGO 5.º

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

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

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lour-
des Lourenço Mourão Gomes. 1000154697

RODRIGUES & FERREIRA, L.DA

Sede: Parque Industrial de Sequeira, lugar das Caldas,
lotes 13-A e B, Sequeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5495/
970619; identificação de pessoa colectiva n.º 503915335; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 7/020503.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, aumentou o
seu capital de 4 650 000$ para 20 048 200$, sendo o aumento, de
15 398 200$, por incorporação de reserva livres e foi alterado o
pacto social quanto aos artigos 3.º e 5.º, que ficaram com o seguinte
teor:

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 5.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, ficam afectas
a ambos os sócios, mantendo-se na gerência o sócio António Joa-
quim da Silva Rodrigues e ficando nomeada gerente a sócia Ana
Cristina da Silva Rodrigues Ferreira.

2 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contra-
tos com a intervenção conjunta de dois gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária;
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b) Tornar de arrendamento bens imóveis;
c) Comprar e vender bens móveis.

Foi feito o depósito do pacto social, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

22 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000154699

FILIPE ANTÓNIO OLIVEIRA DA COSTA � CONSTRUÇÕES
E OBRAS PÚBLICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de José Lopes da Silva Granja, 68, Lomar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8461/
020503; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/020503.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Filipe
António Oliveira da Costa, casado com Anabela Rosário da Costa
na comunhão de adquiridos, com uma quota de 5000 euros, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Filipe António Oliveira da Costa �
Construções e Obras Públicas, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na
Rua de José Lopes da Silva Granja, 68, da freguesia de Lomar, do
concelho de Braga.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área da
terraplanagem e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à quota de igual valor, pertencente ao sócio
único, Filipe António Oliveira da Costa.

ARTIGO 4.º

A sociedade será administrada pelo sócio único, desde já nomeado
gerente, bastando a sua intervenção para vincular a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000154701

SEPREM � SERVIÇOS DE PRECISÃO DO MINHO, L.DA

Sede: Lugar de Vila Nova, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3807/
921123; identificação de pessoa colectiva n.º 502890037; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; números e data das
apresentações: 19 e 21/020503.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe e referente ao
averbamento n.º 2 da inscrição 1, cessou funções de gerente José
Manuel Gomes da Silva, por renúncia, em 1 de Março de 2002.
Referente à inscrição n.º 11, foi alterado o pacto social quanto ao
artigo 3.º e ao n.º 3 do artigo 4.º, ficando com o seguinte teor.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
199 519 euros e 16 cêntimos, divido em cinco quotas, sendo uma
do valor nominal de 79 807 euros e 67 cêntimos, pertencente ao
sócio Adelino Gonçalves Monteiro, uma do valor nominal de
23 942 euros e 30 cêntimos e outra do valor nominal de 15 961 eu-
ros e 53 cêntimos, pertencentes ambas à sócia Paula Cristina da Silva
Monteiro, e as restantes duas iguais, do valor nominal 39 903 euros
e 83 cêntimos, pertencentes uma a cada um dos sócios Rui Manuel
da Silva Monteiro e Jorge Miguel da Silva Monteiro.

ARTIGO 4.º

.....................................................................................................
3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Jorge Miguel da Silva

Monteiro, mantendo-se como gerentes os sócios Adelino Gonçalves
Monteiro, Rui Manuel da Silva Monteiro e Paula Cristina da Silva
Monteiro.

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

Está conforme.

23 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
Rocha da Encarnação. 1000154704

VALÉRIO MEIRA PINTO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Alameda do Fujacal, 58, rés-do-chão, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8212/
020410; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020410.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Valério
Rodrigues Meira Pinto, casado com Maria da Conceição de Oliveira
Gomes Pinto na comunhão geral, com uma quota de 5000 euros, e
rege-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Valério Meira Pinto, Unipessoal,
L.da, e vai ter a sua sede na Alameda do Fujacal, 58, rés-do-chão,
freguesia de Braga (São José de São Lázaro), concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em importação e comércio
de máquinas e ferramentas para a indústria e reparação automóvel.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respecti-
vo 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, conforme
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 contratos
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 própria,
quando necessária.

Está conforme o original.

20 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 1000155077

TALHO GALÉCIA, L.DA

Sede: Rua do Comendador Santos da Cunha, 571 a 589,
Braga (Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3885/
930218; identificação de pessoa colectiva n.º 502941545; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 15/020416.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o reforço do capital social para 6500 euros, 4504,80 euros em di-
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nheiro, e alterado o pacto social quanto ao artigo 3.º, que ficou com
o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6500 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
3250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, António da Silva
Araújo e Maria da Graça Fernandes Araújo.

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

Está conforme.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000155080

TRANSPORTES MANUEL FERREIRA RODRIGUES
& RODRIGUES, L.DA

Sede: Lugar de Pousada, Escudeiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8274/
020424; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/020424.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Manu-
el Ferreira Rodrigues, casado com Maria Lucinda Fernandes Roda na
comunhão de adquiridos, com uma quota de 45 000 euros, e Paula
Cristina Fernandes Rodrigues, solteira, menor, com uma quota de
5000 euros, e rege-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Manuel Ferreira
Rodrigues & Rodrigues, L.da, e tem a sua sede no lugar de Pousada,
freguesia de Escudeiros, concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em transportes rodoviários
de mercadorias.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
45 000 euros, pertencente ao sócio Manuel Ferreira Rodrigues, e
outra do valor nominal de 5000 euros, pertencente à sócia Paula
Cristina Fernandes Rodrigues.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Manuel Ferreira Rodrigues, que desde já fica nome-
ado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
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 rea-

lizar 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.

20 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 1000155083

SETADIMO � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua da Condessa Dona Toda, 21, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8441/
020430; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020430.

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

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de SETADIMO � Imobiliá-
ria, S. A.

ARTIGO 2.º

A sua sede é na Rua da Condessa Dona Toda, 21, freguesia de
Nogueira, concelho de Braga, e a administração fica autorizada a
transferir a sede para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe e também a criar agências, delegações ou qual-
quer outra forma de representação social.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis, admi-
nistração e gestão de imóveis próprios.

CAPÍTULO II

Capital e acções

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, subscrito em dinheiro, é de 50 000 euros e
está dividido em 1000 acções do valor nominal de 50 euros cada
uma, representado por títulos de 1, 10 e 100 acções.

2 � Do capital social já está realizado, em dinheiro, 30%, no
valor de 15 000 euros, devendo os restantes 70% ser realizados,
também em dinheiro, num prazo de três anos até ao último dia útil
do ano 2004.

ARTIGO 5.º

As acções são nominativas, enquanto o capital não estiver inte-
gralmente realizado, podendo ser, posteriormente, convertidas ao
portador e reciprocamente, a pedido e por conta dos accionistas que
desejarem a conversão, sendo ao portador todas aquelas que não
estejam sujeitas a impedimento estabelecido na lei.

ARTIGO 6.º

1 � É reconhecido aos accionistas direito de preferência na aqui-
sição de novas acções, sempre que ocorra um aumento de capital,
na proporção directa das acções de que, ao tempo, forem portado-
res.

2 � O direito de preferência reconhecido não poderá ser exerci-
do nem invocado pelos accionistas, se estiver em contradição com
o estabelecido na lei ou o deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Sobre as acções só podem ser constituídos ónus, encargos ou res-
ponsabilidades, mediante prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Em caso de arresto, penhora, falência ou insolvência do titular
das acções ou em caso de actuação contrária ao estabelecido no
artigo anterior, mesmo sem consentimento ou conhecimento do seu
titular, serão amortizadas as acções.
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§ único. Nos casos previstos no corpo deste artigo, as acções serão
amortizadas por 20% do seu valor nominal, sendo a contrapartida
da amortização paga em 20 prestações semestrais, vencendo-se a
primeira em 31 de Dezembro do ano da tomada da deliberação e as
seguintes nos 19 semestres posteriores.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto e desde que tenham as acções averbadas em seu nome
nos registos da sociedade até cinco dias úteis precedentes de uma
assembleia geral.

ARTIGO 10.º

A cada acção corresponde um voto.
§ único. O accionista que esteja impedido de estar presente numa

assembleia geral mas que a tal tenha direito, nos termos do
artigo anterior, pode-se fazer representar, na mesma, pelo adminis-
trador, pelo cônjuge, por ascendente ou descendente ou por accio-
nista com direito a estar presente na reunião, devendo conferir-lhe
para tal mandato, por carta dirigida ao presidente da assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Compete ao presidente convocar e dirigir as reuniões.
1 � Pode partir do administrador ou do fiscal a solicitação para

a convocação de uma assembleia geral.
2 � Sem prejuízo das convocações por anúncios, nos termos le-

gais, as convocatórias poderão ser efectuadas por carta registada
enquanto forem conhecidos todos os accionistas através dos livros
de registo de acções da sociedade.

3 � Os accionistas que representem mais de 20% do capital soci-
al podem requerer ao presidente a convocação de uma reunião ex-
traordinária, desde que façam tal petição em requerimento onde se
identifiquem, indiquem com precisão o assunto a incluir na ordem
de trabalhos, justifiquem a necessidade da reunião.

4 � A reunião convocada nos termos do n.º 3 não se realizará se
à mesma não comparecerem os seus requerentes, ou representantes
destes.

ARTIGO 12.º

Salvo nos casos em que por lei é exigido quórum especial, as as-
sembleias gerais consideram-se constituídas desde que se verifique a
presença de 50% do capital social.

1 � Em segunda convocação, a assembleia geral delibera inde-
pendentemente da percentagem de capital social representado.

2 � Por opção do presidente, a convocatória da assembleia geral
pode prever uma segunda data, para uma segunda reunião, caso na
primeira não estejam representantes do capital mínimo exigido.

ARTIGO 13.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos pela assembleia para mandatos de quatro anos,
sendo possível a sua reeleição, sucessivamente.

ARTIGO 14.º

Entre os vários poderes da assembleia geral, fixados na lei e nos
presentes estatutos, inclui-se o de fixar anualmente as remunerações
dos órgãos sociais.

ARTIGO 15.º

Direcção

A administração compete a um administrador único.
1 � E permitida a reeleição sucessiva do administrador.
2 � A administração será, ou não, dispensada de prestar caução,

consoante deliberação da assembleia geral.
3 � O administrador pode constituir mandatário ou mandatários,

nos termos da lei.
ARTIGO 16.º

1 � O administrador fica autorizado a exercer, por si ou manda-
tários, todos os poderes de gestão e disposição, nomeadamente ad-

quirir e alienar quaisquer direitos; bens móveis e imóveis; celebrar
qualquer tipo de operação de leasing; adquirir, vender, locar por
qualquer forma veículos automóveis, assim como a associar-se com
sociedade similar, ou não, de modo a melhor desenvolver os negó-
cios sociais, no território nacional ou no estrangeiro.

2 � É de quatro anos o mandato do administrador.
3 � A sociedade fica vinculada pela assinatura do administrador,

sem mais.
ARTIGO 17.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e res-
pectivo suplente.

2 � O fiscal único será eleito em assembleia geral pelo período
de quatro anos.

3 � O fiscal será revisor oficial de contas ou sociedade de revi-
sores oficiais de contas, enquanto a lei o determinar, e o suplente do
mesmo terá qualquer das qualidades referidas.

4 � Findo um mandato, o fiscal pode ser reeleito para novo
mandato e de forma sucessiva.

CAPÍTULO IV

Apreciação anual das contas da sociedade

ARTIGO 18.º

Nos primeiros três meses de cada ano deve reunir a assembleia
geral para:

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

quando necessário, efectuar destituições, dentro dos poderes que lhe
estão atribuídos, ou proferir votos de confiança a todos ou algum
órgão social;

Proceder às eleições necessárias.

ARTIGO 19.º

Os lucros líquidos da sociedade, apurados anualmente, deduzidos
os montantes para o fundo de reserva legal, terão o destino que lhe
for dado pela assembleia geral.

CAPÍTULO V

Outras disposições

ARTIGO 20.º

Em caso de dissolução, será liquidatário da sociedade o adminis-
trador, salvo se outro for indicado após ter sido deliberada tal opção
em assembleia geral.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000155085

MANUEL BARBOSA DUARTE, L.DA

Sede: Rua da Boucinha, 9, Mire de Tibães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8497/
020516; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/020516.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Manu-
el Barbosa Duarte e mulher, Cristina Maria Gonçalves Coelho, casa-
dos na comunhão de adquiridos, cada um com uma quota de 2500 eu-
ros, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuel Barbosa Duarte, L.da, e
tem a sua sede na Rua da Boucinha, 9, freguesia de Mire de Tibães,
deste concelho de Braga.

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 na indústria de construção
civil, terraplanagens e demolições em obras particulares e públicas.
Comércio de materiais de construção civil.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te 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 suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
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 rea-

lizar 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.

16 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000155087

S. R. A. I. � SOCIEDADE RENOVAÇÃO ACABAMENTOS
INTERIORES, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Carvalho, Sequeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula: 5771/980205;
identificação de pessoa colectiva n.º 504064118; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 16/020514.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao reforço do capital social em 2024,04 euros, em dinheiro, em
partes iguais, pelos sócios, e foi alterado o pacto social quanto ao
artigo 3.º e ao n.º 2 do artigo 4.º, que ficaram com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 000 euros, dividido em quatro quotas iguais, do valor nominal de
3000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Abílio da Silva
Manuel Marques da Costa, José Carlos Lopes de Brites e José Al-
berto Fernandes Pereira.

ARTIGO 4.º

...................................................................................................
2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos

é suficiente a intervenção de um só gerente.

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

Está conforme.

28 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000155089

CORREIA DE MELO & FILIPE COSTA
REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Avenida de 31 de Janeiro, 583, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3798/
921113; identificação de pessoa colectiva n.º 502875003; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 5/020211.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado um registo de aumento e redenominação do capital de
20 000 000$ para 50 120 500$, sendo a subscrição no montante
30 120 500$, em dinheiro e partes iguais, pelos sócios, Luís Filipe
Veiga Lopes da Costa e Maria Luísa Coimbra de Sousa Barbosa de
Melo, e alterou o contrato quanto ao artigo 4.º, ficando com o se-
guinte teor:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 euros e corresponde à soma de duas quotas de 125 000 eu-
ros cada uma, pertencendo uma a cada sócio.

Foi depositado na referida pasta o pacto social, com a redacção
actualizada.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000154554

GRAU R � INDÚSTRIAS DE MADEIRA, L.DA

Sede: Rua de Gabriel Pereira de Castro, 29, Braga
(São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5302/
970117; identificação de pessoa colectiva n.º 503800163; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 2/020208.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi registado o reforço de
capital em 15 437 114$, em dinheiro, a redenominação do mesmo
para 77 000 euros e a alteração do contrato quanto artigo 3.º e novo
artigo 7.º, que passaram a ter o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
77 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
38 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Eduardo Jor-
ge Pereira Lima Evangelista e Rui Manuel Guimarães de Castro.

ARTIGO 7.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares até ao limite máximo de cinco vezes o
montante das suas quotas.

Foi feito o depósito na pasta do pacto social actualizado.

22 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000154553

EUROPARTENAIRES PORTUGAL DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: Praça de Araújo Carandá, 41, sala 13, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4786/
951013; identificação de pessoa colectiva n.º 503524298; data:
020208.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
2000.

Está conforme.

16 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000154552
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MANUEL NOVAIS � FABRICO E COMÉRCIO
MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Lugar do Outeiro, Sobreposta, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6223/
990212; identificação de pessoa colectiva n.º 504431323; data:
020514.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
2001.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Lopes Dias. 1000154742

COSTA, LOPES & VIDAL, L.DA

Sede: Avenida do Covedelo, 7, rés-do-chão, Celeirós, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8712/
020926; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/020926.

Certifico que entre Aníbal António Vidal Gomes Lopes, casado
com Sandra Cristina Vieira Ramôa na comunhão de adquiridos, Eduar-
do Carvalho da Costa, casado com Isabel Mariana Duarte Monteiro
na comunhão de adquiridos, e António da Costa Lopes, casado com
Estela Maria Lopes da Cunha Martins na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Costa, Lopes & Vidal, L.da, e
tem a sua sede na Avenida do Covedelo, 7, rés-do-chão, freguesia de
Celeirós, concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na exploração de escola de
condução.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respecti-
vo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de
1666 euros e 66 cêntimos, pertencente ao sócio Aníbal António Vidal
Gomes Lopes, e duas iguais, do valor nominal de 1666 euros e 67
cêntimos, pertencentes uma a cada um dos restantes sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 100 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a todos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Interdição ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, admi-
nistrativo ou fiscal;

c) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2001670672

CELORICO DE BASTO

CONSTRUÇÕES CUNHA & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 215/951222; inscrições n.os 4 e 5; números e data das apresenta-
ções: 4 e 5/091002.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções de gerente de José Francisco Gonçalves Al-

ves, em 23 de Julho de 2002, por renúncia.
Autorização dada por José Francisco Gonçalves Alves para que o

seu apelido «Alves» continue a figurar na firma social em 23 de Julho
de 2002.

Alteração parcial do pacto social.
Alterações: artigo 5.º
Forma de obrigar: intervenção de um gerente.

9 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Maria Julieta Borges
Gonçalves Teixeira da Mota. 2001364164

GUIMARÃES

HENRIQUES & MELO � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Sede: Rua de Oleiros, 1586, Serzedo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7865;
identificação de pessoa colectiva n.º 505570556; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154749

NELSON FERNANDES & BATISTA, L.DA

Sede: Lugar de Crasto, Selho (São Jorge), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2595;
identificação de pessoa colectiva n.º 501765786; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154750

4 × 4 AUTO BOUTIQUE, L.DA

Sede: Rua de Paulo VI, 458, freguesia de Urgezes,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1113;
identificação de pessoa colectiva n.º 500440158; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154751

REPRESENTAÇÕES JÚLIA ROCHA, L.DA

Sede: Rua da Fonte Cova, lote A2, freguesia de Ponte,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5151;
identificação de pessoa colectiva n.º 503636150; data da apresenta-
ção: 20020628.
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Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154752

RESTAURANTE ARMANDO & FILHOS, L.DA

Sede: Travessa do Codeçal, 8, freguesia de Lordelo,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7235;
identificação de pessoa colectiva n.º 505292556; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154753

SEGUITEX MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Sede: Avenida de D. João IV, 187, sala 2,
freguesia de São Sebastião, concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1556;
identificação de pessoa colectiva n.º 500905606; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154754

BATOCA ARMAZÉNS DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: Lugar da Batoca, freguesia de Candoso (São Martinho),
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4030;
identificação de pessoa colectiva n.º 502852984; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154755

SOSERZE SOCIEDADE SERZEDENSE DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Lugar de Cimo de Vila, freguesia de Serzedo,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6965;
identificação de pessoa colectiva n.º 505007029; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154756

SERRALHARIA MARTINS & ALBERTO, L.DA

Sede: Rua da Vitória, freguesia de Aldão,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4225;
identificação de pessoa colectiva n.º 502982853; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154757

TELETOC COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Travessa do Codeçal, 8, freguesia de Lordelo,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6807;
identificação de pessoa colectiva n.º 504988590; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154758

TEXCONDE TÊXTEIS LAR, L.DA

Sede: Lugar de Tresmonde, freguesia de Conde,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5118;
identificação de pessoa colectiva n.º 503623202; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154759

NOLATEC TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 105, Edifício Conde, loja Z,
freguesia de Conde, concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6514;
identificação de pessoa colectiva n.º 504652761; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154762

HERMULTI � COMÉRCIO DE PEÇAS AUTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8558;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/20020925.

Contrato de sociedade

No dia 23 de Setembro de 2002, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Rua do
Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante a licenciada Olinda de Fáti-
ma Esteves, notária deste Cartório, compareceram:

1.º Ricardo Herculano de Freitas Fernandes, contribuinte fiscal
n.º 156548330, natural da freguesia de Guimarães (Oliveira do Cas-
telo), concelho de Guimarães, residente na Rua do Dr. João Antunes
Guimarães, 181, da cidade de Guimarães, casado com Maria Alberta
de Magalhães Jordão Fernandes sob o regime da comunhão de adqui-
ridos, portador do bilhete de identidade n.º 5726662, emitido em 17
de Abril de 2002 por Lisboa;

2.º Vanda Maria de Freitas Fernandes Rodrigues de Almeida, con-
tribuinte fiscal n.º 176498192, natural da referida freguesia de Gui-
marães (Oliveira do Castelo), residente na Rua de Alberto Vieira
Braga, 31, freguesia de Creixomil, concelho de Guimarães, casada
com Paulo Vasques Rodrigues de Almeida sob o regime da comunhão
de adquiridos, portadora do bilhete de identidade n.º 5831039, emi-
tido em 26 de Abril de 2002 em Lisboa;
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3.º Herculano Filipe de Freitas Fernandes, contribuinte fiscal
n.º 185704280, natural da aludida freguesia de Guimarães (Oliveira
do Castelo), residente na Rua de Alves Redol, 376, 9.º, habitação
31, da cidade do Porto, casado com Helena Cristina Peres Martins
Ferreira Fernandes sob o regime da comunhão de adquiridos, porta-
dor do bilhete de identidade n.º 5961686, emitido 27 de Julho de
2000 pelo Porto;

4.º Maria Anabela de Freitas Fernandes Figueira de Sousa, contri-
buinte fiscal n.º 185704298, natural da indicada freguesia de Guima-
rães (Oliveira do Castelo), residente na Rua da Ponte, Casa da Ram-
pa, 618, freguesia de Costa, concelho de Guimarães, casada com José
Eduardo Viamonte Figueira de Sousa sob o regime da comunhão de
adquiridos, portadora do bilhete de identidade n.º 6653201, emitido
em 31 de Março de 1999 em Lisboa pelos Serviços de Identificação
Civil;

5.º Rui Herculano de Freitas Fernandes, contribuinte fiscal
n.º 176035435, natural da mencionada freguesia de Guimarães (Oli-
veira do Castelo), residente na Avenida dos Combatentes da Grande
Guerra, 189, da cidade de Guimarães, casado com Maria Gabriela de
Bourbon Sampaio Coelho Lima Fernandes sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, portador do bilhete de identidade n.º 7036375,
emitido em 12 de Agosto de 2002 em Lisboa;

6.º Guilherme Herculano de Freitas Fernandes, contribuinte fiscal
n.º 185704310, natural da freguesia de Guimarães (Oliveira do Cas-
telo), já referida, residente na Rua do Cruzeiro, 31, freguesia de
Creixomil, do mesmo concelho, casado com Ana Maria Costa e Sil-
va Pereira Fernandes sob o regime da comunhão de adquiridos, por-
tador do bilhete de identidade n.º 8237412, emitido em 7 de Feve-
reiro de 2002 em Lisboa:

7.º Pedro Herculano de Freitas Fernandes, contribuinte fiscal
n.º 185704328, natural da freguesia de Guimarães (São Paio), resi-
dente no Largo de Martins Sarmento, 55, da cidade de Guimarães,
casado com Ana Rita Esquível Sequeira Braga da Costa Freitas Fer-
nandes sob o regime da separação de bens, portador do bilhete de
identidade n.º 9583267, emitido em 30 de Julho de 1998 em Lisboa
pelos Serviços de Identificação Civil;

8.º José Herculano de Freitas Fernandes, contribuinte fiscal
n.º 185704336, solteiro, maior, natural da freguesia de Guimarães
(São Paio), concelho de Guimarães, residente no mesmo Largo de
Martins Sarmento, 55, portador do bilhete de identidade
n.º 10386154, emitido em 5 de Dezembro de 2001 em Lisboa pelos
Serviços de Identificação Civil;

9.º Herculano José Fernandes, contribuinte fiscal n.º 147818010,
viúvo, natural da aludida freguesia de Guimarães (Oliveira do Caste-
lo), residente no citado Largo de Martins Sarmento, 55, portador
do bilhete de identidade n.º 841035, emitido em 11 de Novembro de
1993 em Lisboa pelos Serviços de Identificação Civil;

10.º Raul Herculano de Freitas Fernandes, contribuinte fiscal
n.º 185704301, natural da mencionada freguesia de Guimarães (Oli-
veira do Castelo), residente na Avenida de D. João IV, 11, 7.º, da
cidade de Guimarães, casado com Teresa da Conceição Gomes Fer-
reira Monteiro sob o regime da separação de bens, portador do bi-
lhete de identidade n.º 7852575, emitido em 8 de Julho de 1999 por
Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos referidos bilhetes de
identidade.

E por eles foi dito que, pela presente escritura, celebram entre si
um contrato de sociedade anónima sob a denominação de
HERMULTI � Comércio de Peças Auto, S. A., com sede na Rua de
Eduardo Almeida, freguesia de Urgezes, concelho de Guimarães, a
qual tem por objecto o comércio, importação e exportação de pe-
ças, acessórios, óleos e lubrificantes para veículos automóveis e
motorizados. Comércio, importação e exportação de veículos auto-
móveis, o capital social de 50 000 euros, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro e representado por 5000 acções do valor
nominal de 10 euros cada uma, que fica a reger-se pelos estatutos
constante do documento complementar desta escritura.

Documento elaborado nos termos do artigo 64.º do Código do Nota-
riado.

I � Identificação

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a forma de sociedade anónima e a denomina-
ção de HERMULTI � Comércio de Peças Auto, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Eduardo Almeida, fre-
guesia de Urgezes, da cidade de Guimarães.

2 � Por deliberação do conselho de administração, poderá a so-
ciedade deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo
concelho ou concelhos limítrofes e criar sucursais, agências, delega-
ções ou outras formas locais de representação, tanto no território
nacional como no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto comércio, importação e expor-
tação de peças, acessórios, óleos e lubrificantes para veículos auto-
móveis e motorizados. Comércio, importação e exportação de veí-
culos automóveis.

II � Capital social

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros e é representado por 5000 acções com o
valor nominal de 10 euros cada uma.

2 � As acções incorporam-se em títulos de 1, 5, 10, 50, 100,
500 e 1000 acções, a todo o tempo substituíveis por agrupamento
ou subdivisão.

3 � Os títulos representativos das acções são nominativos, ao
portador, registados ou não, escriturais ou tituladas, reciprocamente
convertíveis, de acordo com deliberação da assembleia.

ARTIGO 5.º

1 � O conselho de administração, com parecer favorável do fis-
cal, poderá aumentar o capital social por uma ou mais vezes, até ao
limite de 500 000 euros, a realizar nos termos e condições que o
mesmo conselho deliberar, por uma ou mais vezes, no prazo de cin-
co anos da data da constituição desta sociedade.

2 � Os accionistas gozam de direito de preferência na subscrição
de acções para aumento de capital social, na proporção daquelas que
possuírem à data do exercício do seu direito.

3 � As acções que não vierem a ser subscritas serão rateadas entre
os accionistas, nos termos previstos no artigo 458.º, n.os 2 e 3, do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

1 � É livre a transmissão de acções entre accionistas.
2 � Na transmissão de acções a estranhos, a sociedade, em pri-

meiro lugar, e os restantes accionistas, em segundo lugar, terão sem-
pre direito de preferência.

3 � Para os efeitos previstos no n.º 2 deste artigo, o accionista
interessado deverá comunicar a sua intenção ao conselho de admi-
nistração, identificando o adquirente, o número de acções a trans-
mitir, o preço e condições de pagamento ou valor atribuído.

4 � No prazo de 30 dias contados da data do recebimento da
comunicação referida no n.º 3 deste artigo, o conselho de adminis-
tração deliberará sobre o exercício do direito de preferência.

5 � Se a deliberação for no sentido negativo, o conselho de ad-
ministração deverá comunicar, no prazo de 10 dias, aos accionistas
a transmissão pretendida e as respectivas condições.

6 � Os accionistas notificados nos termos do número anterior
deverão comunicar a sua decisão ao conselho de administração nos
15 dias seguintes à recepção da comunicação, sob pena de se enten-
der que nada têm a opor à transmissão e que renunciam ao direito de
preferência.

7 � Se houver mais de um accionista a preferir, as acções a trans-
mitir serão repartidas entre eles na proporção das que ao tempo
possuírem.

8 � Caso se verifique haver desconformidade entre o valor ofe-
recido e o valor real das acções, o conselho de administração delibe-
rará, fundadamente, que a aquisição se fará pelo valor real, determi-
nado nos termos previstos no artigo 105.º, n.º 2, do Código das
Sociedades Comerciais.

9 � Os accionistas preferentes deverão depositar o preço das
acções adquiridas, à ordem do conselho de administração, no prazo
de cinco dias contados da data da recepção da comunicação prevista
no número anterior, sob pena de se entender que renunciam ao di-
reito de preferência.

10 � Caberá ao conselho de administração assegurar que o trans-
mitente receba o preço e que as acções sejam entregues aos adqui-
rentes, devidamente averbadas e registadas.

11 � Todas as comunicações previstas neste artigo serão feitas
por carta registada, com aviso de recepção.
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ARTIGO 7.º

1 � Os accionistas ou qualquer um deles pode prover a sociedade
com prestações acessórias, gratuitas, de capital, sob a forma de en-
tregas em dinheiro, títulos de crédito e acções, mediante deliberação
prévia da assembleia geral, que estabelecerá os respectivos termos e
condições.

2 � A sociedade pode emitir títulos de dívida legalmente permi-
tidos, designadamente obrigações, incluindo as convertíveis em ac-
ções ordinárias, tituladas ou escriturais, cabendo à assembleia geral a
fixação das respectivas condições.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá adquirir ou alienar acções próprias. Nos ter-
mos e de acordo com os artigos 316.º e seguintes da Código das
Sociedades Comerciais.

III � Órgão sociais

ARTIGO 9.º

1 � São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de
administração ou administrador único, o fiscal único, conforme for
deliberado pela assembleia geral.

2 � Os órgãos sociais são eleitos pela assembleia geral por man-
datos que podem ir de um ano até ao limite máximo de quatro anos
civis, podendo ser reeleitos.

3 � As remunerações dos órgãos sociais serão fixadas por uma
comissão a ser eleita pela assembleia geral, podendo consistir em
participação nos lucros da sociedade até 30%, ou outros benefícios.

IV � Assembleia geral

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que
possuam acções averbadas em seu nome no livro de registo da soci-
edade ou que nela as tenham depositadas, ou ainda façam prova desse
depósito em instituição de crédito, com a antecedência mínima de
10 dias sobre a data designada para a reunião, correspondendo um
voto a cada acção.

2 � As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos,
sempre que a lei ou os estatutos não exijam uma maioria qualificada.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente, um
vice-presidente e um secretário, eleitos por um período de quatro
anos, de entre os accionistas, sendo permitida a reeleição.

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral reunirá ordinariamente pelo menos uma
vez por ano e extraordinariamente sempre que os membros do con-
selho de administração ou conselho fiscal ou fiscal único o julgarem
necessário ou quando seja requerida por accionistas que possuam
acções correspondentes, pelo menos, a 10% do capital social.

2 � As assembleias gerais realizar-se-ão na sede social e serão
convocadas pelo presidente da respectiva mesa ou por quem o subs-
titua, no prazo e pelos meios estabelecidos na lei.

V � Conselho de administração

ARTIGO 13.º

1 � A sociedade possui um conselho de administração eleito pela
assembleia geral, composto por um presidente, um vice-presidente e
um secretário, eleitos por um período de quatro anos, sendo permi-
tida a reeleição.

2 � Os administradores eleitos escolherão de entre si aquele que
servirá de presidente.

ARTIGO 14.º

1 � As reuniões do conselho de administração serão convocadas,
por escrito, pelo presidente, com a antecedência mínima de quaren-
ta e oito horas, por sua iniciativa ou por requerimento apresentado
por três dos seus vogais.

2 � Os administradores podem fazer-se representar, em qualquer
reunião, por outro administrador, mediante carta dirigida ao presi-
dente, na qual explique a razão da sua ausência.

3 � As deliberações do conselho de administração serão tomadas
por maioria dos votos emitidos, tendo o presidente voto de qualida-
de.

ARTIGO 15.º

Os membros do conselho de administração designados no contra-
to estão dispensados de caução.

ARTIGO 16.º

São conferidos ao conselho de administração os mais amplos poder
de gestão e direcção da sociedade, designadamente:

a) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa e passi-
vamente;

b) Contrair empréstimos sob qualquer forma em instituições de
crédito;

c) Constituir mandatários para a prática de determinados actos,
definindo a extensão dos respectivos mandatos;

d) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer móveis ou imóveis, inclu-
indo estabelecimentos comerciais e viaturas.

ARTIGO 17.º

A sociedade obriga-se pela intervenção de:
a) Presidente do conselho de administração, por si só;
b) Dois administradores;
c) Um administrador e de um procurador.

VI � Fiscalização

ARTIGO 18.º

A fiscalização da actividade social compete a um fiscal único e
respectivo suplente.

ARTIGO 19.º

1 � A aplicação dos lucros de cada exercício obedecerá às regras
fixadas pela assembleia geral, tendo em conta as seguintes priorida-
des:

a) Formação ou reintegração de reserva legal;
b) Remuneração dos corpos sociais;
c) Afectação a fins de interesse da sociedade;
d) Atribuição, a título de lucros, aos accionistas, do saldo sobran-

te das aplicações previstas nas alíneas antecedentes.

ARTIGO 20.º

1 � A sociedade dissolve-se nos termos e situações previstos na
lei.

2 � A liquidação da sociedade reger-se-á pelas disposições da lei
e destes estatutos e pelas deliberações da assembleia geral.

3 � Aplicam-se aos liquidatários as mesmas regras de vinculação
da sociedade e deliberação contidas no capítulo V destes estatutos.

Disposição transitória

A composição dos órgãos sociais para o 1.º quadriénio é a seguin-
te:

Assembleia geral:
Presidente, Vanda Maria de Freitas Fernandes Rodrigues de Al-

meida; vice-presidente, Herculano Filipe de Freitas Fernandes, e se-
cretária, Maria Anabela de Freitas Fernandes Figueira de Sousa.

Conselho de administração:
Presidente, Herculano José Fernandes; vice-presidente, Ricardo

Herculano de Freitas Fernandes, e secretário, Raul Herculano de
Freitas Fernandes.

Órgão de fiscalização:
Fiscal único efectivo, Cruz, Cunha, Campos e Associados, SROC

n.º 106, com sede na Rua do Dr. Serafim Lima, 245, 1.º, salas 5, 6
e 7, da cidade da Trofa, representada por Sebastião Campos Cruz,
casado, com domicílio na mesma Rua do Dr. Serafim Lima, 245,
1.º, salas 5, 6 e 7.

Suplente, Carlos Alberto da Silva Cunha, revisor oficial de contas
n.º 685, casado, residente na Rua de Eduardo Almeida, 162, 3.º, da
cidade de Guimarães.

Estão conforme os originais.

4 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2001377991
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NOEL PORTUGAL INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Sede: Pavilhão C-2 do Parque Industrial de Guimarães,
freguesia de Ponte, concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2128;
identificação de pessoa colectiva n.º 501348336; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154763

OS CASTROS COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DESPORTO, L.DA

Sede: São Francisco Centro, loja 52, Alameda de São Dâmaso,
freguesia de São Sebastião, concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6652;
identificação de pessoa colectiva n.º 504770527; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154765

GUIMATECTO � REVESTIMENTOS
E DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Urbanização do Pedral, Candoso (São Tiago),
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2912;
identificação de pessoa colectiva n.º 501990666; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154767

INJECTPLASTIC, L.DA

Sede: Lugar de Subestrada, freguesia de Sande (Vila Nova),
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3208;
identificação de pessoa colectiva n.º 502190698; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154769

NORMENDES EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS, L.DA

Sede: Lugar do Outeiro de Baixo, lote 2, freguesia de Brito,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3540;
identificação de pessoa colectiva n.º 502452676; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154771

PADRÃO & PADRÃO TÊXTEIS LAR, L.DA

Sede: Rua do Professor Egas Moniz, 308, freguesia da Costa,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2955;
identificação de pessoa colectiva n.º 502007842; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154773

CONTACLARA � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Rua de D. João I, 48, freguesia de São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5832;
identificação de pessoa colectiva n.º 504130463; data da apresenta-
ção: 08072002.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas de 2001.

19 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
1000154760

INTERFLOR � COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS, L.DA

Sede: Monte da Carreira, lugar do Couto, Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5043;
identificação de pessoa colectiva n.º 501846905; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154775

J. FILIPE & PAULA, L.DA

Sede: Rua do Soeiro, 540-A, Serzedelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7831;
identificação de pessoa colectiva n.º 505645521; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154776

CONSTRUÇÕES DOMINGOS RIBEIRO & MANUEL
RIBEIRO, L.DA

Sede: Travessa da Boucinha, 163, freguesia de Ponte,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7677;
identificação de pessoa colectiva n.º 505690110; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154778
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DANIDATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Edifício Mirante, loja 6, freguesia de Polvoreira,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6290;
identificação de pessoa colectiva n.º 504504045; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154780

CARDAÇÃO DA BOUCINHA FÁBRICA DE CARDAÇÃO
EM TECIDO E MALHA, L.DA

Sede: General Humberto Delgado, à Boucinha,
freguesia de Mascotelos, concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4564;
identificação de pessoa colectiva n.º 503247774; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154782

AGOFEL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Vila Ana, 67, freguesia de Abação (São Tomé),
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5362;
identificação de pessoa colectiva n.º 503769053; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154786

ALFREDO XAVIER MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Avenida de Alberto Sampaio, 62, rés-do-chão,
freguesia de Oliveira, concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7476;
identificação de pessoa colectiva n.º 505510537; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154787

AMN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PASTELARIA, L.DA

Sede: Centro Comercial Guimarães Shopping, loja 235,
freguesia de Creixomil, concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5257;
identificação de pessoa colectiva n.º 503698369; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154788

ANTÓNIO & LUÍS RIBEIRO, L.DA

Sede: Rua da Devesinha, freguesia de Nespereira,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3804;
identificação de pessoa colectiva n.º 502641908; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154789

BELMIRO & MELO, L.DA

Sede: Rua da Cruz d�Argola, freguesia de Mesão Frio,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5419;
identificação de pessoa colectiva n.º 503805653; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154790

CHURRASCARIA QUITANDA, L.DA

Sede: Rua de Teixeira de Pascoais, freguesia de Azurém,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4499;
identificação de pessoa colectiva n.º 503175170; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154791

CONFECÇÕES ATILANO, L.DA

Sede: Lugar da Casa Nova, freguesia de Gandarela,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3622;
identificação de pessoa colectiva n.º 502524260; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154792

FEPIMA � TRICOTAGEM DE MALHAS, L.DA

Sede: Lugar de Paredes Alagadas, freguesia de Lordelo,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5378;
identificação de pessoa colectiva n.º 503781703; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

14 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154793
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TAIREBOQUES � SERVIÇOS DE REBOQUE E ALUGUER
VIATURAS, L.DA

Sede: Largo de António Gonçalves, 50, freguesia de Caldelas,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9123;
identificação de pessoa colectiva n.º 504248626; data da apresenta-
ção: 05072002.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas de 2001.

19 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
1000154794

A. GOUVEIA, L.DA

Sede: Lugar de Monte Largo, freguesia de Aldão, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 608;
identificação de pessoa colectiva n.º 500303479; data da apresenta-
ção: 05072002.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas de 2001.

19 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
1000154795

BETASA � BETÕES DAS TAIPAS, S. A.

Sede: Lugar do Salgueiral, freguesia de Barco, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3545;
identificação de pessoa colectiva n.º 502456345; data da apresenta-
ção: 08072002.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas de 2001.

19 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
1000154796

ORTOMAIA � MATERIAL ORTOPÉDICO
E HOSPITALAR, L.DA

Sede: Lugar de Sá, freguesia de Briteiros (Santa Leocádia),
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6217;
identificação de pessoa colectiva n.º 504411977; data da apresenta-
ção: 08072002.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas de 2001.

19 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
1000154797

J. A. M. FERNANDES & IRMÃO, L.DA

Sede: Lugar de Gilde, freguesia de São Torcato, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3782;
identificação de pessoa colectiva n.º 502627565; data da apresenta-
ção: 08072002.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas de 2001.

19 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
1000154798

MIGUEL & JULIANA, L.DA

Sede: Lugar do Arco, freguesia de Conde,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6624;
identificação de pessoa colectiva n.º 504791460; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154774

MONANDO CALÇADO, L.DA

Sede: Lugar de Alvelhe, São Cosme, freguesia de Atães,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5756;
identificação de pessoa colectiva n.º 504031139; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154777

CONFECÇÕES TÊXTEIS DE HELENA MIRANDA
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lugar das Eiras, 1199, freguesia de Creixomil,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6188;
identificação de pessoa colectiva n.º 504360957; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154779

VOICEFIX COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA
DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Paulo VI, 548, freguesia de Urgezes,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6832;
identificação de pessoa colectiva n.º 504859684; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154781

VIMACÓPIA REPRESENTAÇÕES E EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Lugar da Fonte Boa, Edifício Conde, bloco C,
rés-do-chão, Z, freguesia de Conde, concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3364;
identificação de pessoa colectiva n.º 502332549; data da apresenta-
ção: 20020628.
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Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154783

FARPAL COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Sampaio, 35-B, freguesia de Oliveira,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2282;
identificação de pessoa colectiva n.º 501498508; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154784

PRÓ-LINE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
EMPRESARIAL, L.DA

Sede: Rua do Padrão, 656, freguesia de Mascotelos,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6500;
identificação de pessoa colectiva n.º 504529102; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154785

PETROMARQUES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
S. TORCATO, L.DA

Sede: Lugar da Cachada, freguesia de São Torcato,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4614;
identificação de pessoa colectiva n.º 503274771; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154679

MOGASE � MONTAGENS DE GÁS
E ELECTRÓNICA, L.DA

Sede: Lugar de Monte Largo, Aldão, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3139;
identificação de pessoa colectiva n.º 502171529; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154677

ANTÓNIO JOSÉ RIBEIRO PINHEIRO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua do Padre António Pereira da Silva, Gandarela,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7427;
identificação de pessoa colectiva n.º 505457466; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154675

FERNANDO G. ALMEIDA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua da Rainha D. Maria II, 38-44, São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1744;
identificação de pessoa colectiva n.º 501121897; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154673

CENTRAL COLORIDA � REPARAÇÕES
E MONTAGENS DE TV, L.DA

Sede: Largo do Serralho, Oliveira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1823;
identificação de pessoa colectiva n.º 501158971; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154672

EMPREENDIMENTOS URBANOS E AGRÍCOLAS
E. PINHEIRO, L.DA

Sede: Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1011;
identificação de pessoa colectiva n.º 500345368; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154670

EMPRESA RIO VIZELA, S. A.

Sede: Lugar de Fundevila, Moreira de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 879;
identificação de pessoa colectiva n.º 500464634; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154668
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DIREPSA DISTRIBUIÇÃO REPRESENTAÇÕES
E COMÉRCIO INTERNACIONAL, S. A.

Sede: Lugar de Fundevila, freguesia de Moreira de Cónegos,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4141;
identificação de pessoa colectiva n.º 502921293; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154667

SOCIEDADE TÊXTIL DA CUCA, S. A.

Sede: Lugar de Fundevila, freguesia de Moreira de Cónegos,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 786;
identificação de pessoa colectiva n.º 500262560; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154666

NORFASE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Avenida da Indústria, 45, freguesia de Brito,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7763;
identificação de pessoa colectiva n.º 505404397; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154665

CONFECÇÕES GLÓRIA FERREIRA UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Vila Meã, 160, freguesia de Conde,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7928;
identificação de pessoa colectiva n.º 505772566; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154664

PARK HOTEL � ACTIVIDADES HOTELEIRAS
DE GUIMARÃES, S. A.

Sede: Quinta de Margaride, Mesão Frio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6481;
identificação de pessoa colectiva n.º 504510851; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154663

C. D. ALVES PEREIRA, S. A.

Sede: Aldeia de Baixo, Rodovia, pavilhão 4, Urgezes,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2233;
identificação de pessoa colectiva n.º 501441840; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154662

SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES JOTAS, L.DA

Sede: Rua de Teixeira de Pascoais, 339, 1.º, salas 4 e 6,
Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 975;
identificação de pessoa colectiva n.º 500268525; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154661

GUIMARÃES ABREU & C.A, L.DA

Sede: Lugar da Calçada, Vermil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 199;
identificação de pessoa colectiva n.º 500132283; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154660

ROCISU IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Albano Coelho Lima, bloco 4, 3.º, direito,
freguesia de Selho (São Jorge), concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6235;
identificação de pessoa colectiva n.º 504411934; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154658

GALDAMEZ, L.DA

Sede: Rua de Albano Coelho Lima, bloco 4, 3.º, direito,
freguesia de Selho (São Jorge), concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2888;
identificação de pessoa colectiva n.º 501958754; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154656
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J. MAGALHÃES, L.DA

Sede: Rua da Caldeiroa, 124-A, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1313;
identificação de pessoa colectiva n.º 500735921; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154654

NOVO RUMO � APOIO E SERVIÇOS
PARA A INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Sede: Alameda do Dr. Alfredo Pimenta, 14, 4.º, direito,
São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6232;
identificação de pessoa colectiva n.º 504116096; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154652

IRMÃOS COSTA FERREIRA � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, Moreira de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6015;
identificação de pessoa colectiva n.º 504212656; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154651

DIMESTRA � SUPERMERCADOS E BARES, L.DA

Sede: Santa Luzia, Airão (Santa Maria), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5528;
identificação de pessoa colectiva n.º 503892041; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154649

CARILAURA � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Requeixo, Ronfe, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4281;
identificação de pessoa colectiva n.º 503053180; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154646

M. C. RIBEIRO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Igreja, 17, Prazins, Santo Tirso, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7392;
identificação de pessoa colectiva n.º 505534592; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154644

IMOBILIÁRIA DE CORVITE PONTE, L.DA

Sede: Carreira, Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5381;
identificação de pessoa colectiva n.º 503791857; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154642

SILVA & BOUÇAS, L.DA

Sede: Casas Novas, Airão (São João), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4014;
identificação de pessoa colectiva n.º 502822317; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000154640

GOUVEIA & CASTRO, L.DA

Sede: Monte Largo, Aldão, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1628;
identificação de pessoa colectiva n.º 501058354; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

12 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000155201

FIOS E LINHAS TÊXTEIS, LEBRE, L.DA

Sede: Rua de Vila Cruz, freguesia de Serzedelo,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7824;
identificação de pessoa colectiva n.º 505472902; data da apresenta-
ção: 20020701.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

16 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000155248
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ABEL VIEIRA NUNES, L.DA

Sede: Rua do Emigrante, 520, freguesia de Lordelo,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7960;
identificação de pessoa colectiva n.º 505496283; data da apresenta-
ção: 20020701.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

16 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000155243

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES GUIMAR, L.DA

Sede: Rua dos Cães de Pedra, rés-do-chão,
freguesia de Creixomil, concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 397;
identificação de pessoa colectiva n.º 500265437; data da apresenta-
ção: 20020701.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

16 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000155239

F. MOTA PREGO & IRMÃO, EMPRESA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Quinta de Santo André, freguesia de Creixomil,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2911;
identificação de pessoa colectiva n.º 501985816; data da apresenta-
ção: 20020701.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

16 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000155237

CLÍNICA VETERINÁRIA DAS TAIPAS, L.DA

Sede: Rua de António Barros, 266, freguesia de Caldelas,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5114;
identificação de pessoa colectiva n.º 503623245; data da apresenta-
ção: 20020701.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

16 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000155235

RETER � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Monte da Ínsua, 166, freguesia de Ponte,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6612;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

16 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000155228

JOAQUIM DE MATOS & OLIVEIRA, L.DA

Sede: Rua da Rainha D. Maria II, freguesia de São Paio,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 630;
identificação de pessoa colectiva n.º 500464456; data da apresenta-
ção: 20020701.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano 2001.

16 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000155220

ANTÓNIO & MANUEL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Sede: Lugar da Manuela, freguesia de Prazins (Santo Tirso)

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4679;
identificação de pessoa colectiva n.º 503313440; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 6 e 7; números e data das apresen-
tações: 66, 67 e 68/20011120.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital da sociedade em 531 330$, em dinheiro, alterando os
artigos 3.º, 5.º e 6.º do pacto social, o quais ficam 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
65 000 euros e acha-se dividido em três quotas, sendo uma do valor
nominal de 32 500 euros, pertencente ao sócio António Lopes da
Silva, uma do valor nominal de 29 250 euros, pertencente à sócia
Maria Adelaide Fernandes de Sousa Silva, e outra do valor nominal
de 3250 euros, pertencente ao sócio Domingos Lopes da Silva.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Porém, continua nomeado gerente o sócio António Lopes
da Silva e fica também nomeada gerente a sócia Maria Adelaide
Fernandes de Sousa Silva.

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga-se com a assinatura de um só gerente.

Mais certifico que consta da escritura do aumento de capital e
alteração do pacto social a renúncia à gerência de Manuel de Jesus
Dias de Freitas e a sua autorização para que a firma social continue
com a actual composição.

Certifico que foi depositado o texto completo e actualizado do
contrato da sociedade.

30 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 1000029587

PÓVOA DE LANHOSO

CARLA & HERMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 712/20020930; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/20020930.

Certifico que entre Carla Margarida Teixeira de Mesquita, divor-
ciada, e Hermínio Pereira de Oliveira, casado com Arminda da Silva
Marques Oliveira na comunhão de adquiridos, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carla & Hermínio, L.da, e tem a
sua sede na Avenida de 25 de Abril, 287, freguesia de Nossa Senhora
do Amparo, concelho da Póvoa de Lanhoso.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 273 � 26 de Novembro de 2002 25 548-(33)

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e
exportação de calçado, artigos de marroquinaria e artigos de vestu-
ário em pele.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respecti-
vo objecto.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis.

4 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

1 � A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Falecimento do sócio a quem não sucedam herdeiros legitimá-

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

for adjudicada ao seu titular;
g) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não sócios.
2 � O valor da amortização, salvo disposição legal ou acordo em

contrário, será o que resultar de um balanço especialmente feito para
esse fim, no prazo de 30 dias, e será pago ao seu titular em duas
prestações iguais e semestrais, com vencimento seis meses e um ano
após o referido balanço.

ARTIGO 7.º

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

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2002 � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001849117

OMINIJÓIAS � COMÉRCIO DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 711/20020926; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/20020925.

Certifico que entre Sandra Maria de Lemos Guimarães, solteira,
maior, e José Cristiano Vieira da Silva, solteiro, maior, foi constitu-
ída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de OMINIJÓIAS �
Comércio de Ourivesaria, L.da, e tem a sua sede no lugar da Igreja,
freguesia de Sobradelo da Goma, concelho de Póvoa de Lanhoso.

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 comercialização de ouro
e artigos de joalharia e ourivesaria. Fabricação de artigos de joalha-
ria e outros artigos de ourivesaria, reparação de artigos de joalharia
e ourivesaria.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respecti-
vo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
4500 euros, pertencente à sócia Sandra Maria de Lemos Guimarães,
e outra do valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio José
Cristiano Vieira da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a Luís Filipe de Lemos Guimarães, solteiro, residente no re-
ferido lugar das Várzeas, que desde já fica nomeado

gerente.
2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos

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 rea-

lizar 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 amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001849109

ANTUNES & BRAVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 148/160589; identificação de pessoa colectiva n.º 501350888;
data da apresentação: 17062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848811

CONFECÇÕES M. NEVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 574/20010627; identificação de pessoa colectiva n.º 505550008;
data da apresentação: 19062002.
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Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848790

COSTA CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 706/20020814; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
12/20020814.

Certifico que entre Albino Ferreira da Costa, casado com Maria
Esmeralda Rodrigues Fernandes da Costa na comunhão geral, Ana
Paula Fernandes da Costa Oliveira, casada com José Marques Olivei-
ra na comunhão geral, Fernando Manuel Fernandes da Costa e Este-
la Sofia Fernandes da Costa, divorciados, constituíram a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Costa Cabeleireiros, L.da, e tem
a sua sede no Largo de António Lopes, freguesia de Póvoa de La-
nhoso (Nossa Senhora do Amparo), concelho de Póvoa de Lanho-
so.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em exploração de salão de
cabeleireiro. Comércio de produtos cosméticos e capilares.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respecti-
vo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas: uma do valor nominal de
3500 euros, pertencente ao sócio Albino Ferreira da Costa, e três
iguais, do valor nominal de 500 euros, pertencentes uma a cada um
dos restantes sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Albino Ferreira da Costa, que desde já fica nomeado
gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
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 amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Ribeiro Barroso. 2001848358

IMOBILIÁRIA LUÍS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 258/940104; identificação de pessoa colectiva n.º 503129747;
data da apresentação: 19062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848773

PICHELARIA SAMUEL BARBOSA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 627/20011030; identificação de pessoa colectiva n.º 505811197;
data da apresentação: 19062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848757

BORDAINVESTE � FÁBRICA DE BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 423/990111; identificação de pessoa colectiva n.º 504571907;
data da apresentação: 19062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848722

MANUEL LOPES MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 532/20010409; identificação de pessoa colectiva n.º 505402858;
data da apresentação: 19062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848749

RECINOR � RECICLAGEM DE CONSUMÍVEIS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 560/20010606; identificação de pessoa colectiva n.º 505461315;
data da apresentação: 19062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848765

ABEL DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 316/951128; identificação de pessoa colectiva n.º 503535125;
data da apresentação: 18062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848781

PICHELARIA FERNANDO BARBOSA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 590/20010803; identificação de pessoa colectiva n.º 505625571;
data da apresentação: 17062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848803
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JOSÉ JOAQUIM FERREIRA MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 70/19790323; identificação de pessoa colectiva n.º 500853550;
data da apresentação: 17062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848838

MINI-MERCADO AS DUAS IRMÃS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 375/970804; identificação de pessoa colectiva n.º 503941492;
data da apresentação: 17062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848820

JOÃO PEDRO VIEIRA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 445/990929; identificação de pessoa colectiva n.º 504401505;
data da apresentação: 17062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

16 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848536

BERNARDINO & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 242/930108; identificação de pessoa colectiva n.º 502911123;
data da apresentação: 20062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848870

IRMÃOS COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 524/20010419; identificação de pessoa colectiva n.º 502138688;
data da apresentação: 20062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Gonçalves Lopes Fernandes. 2001848919

MANUEL FERNANDES GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 399/980318; identificação de pessoa colectiva n.º 504107925;
data da apresentação: 20062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848943

NASCIMENTO & SILVA VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 109/860814; identificação de pessoa colectiva n.º 501702121;
data da apresentação: 20062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848978

RODRIGUES & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 200/910403; identificação de pessoa colectiva n.º 502529083;
data da apresentação: 20062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848900

TÁXIS AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 13/680423; identificação de pessoa colectiva n.º 500546649; data
da apresentação: 20062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848960

SERRALHARIA MELO & MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 406/980422; identificação de pessoa colectiva n.º 504133691;
data da apresentação: 20062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848935

TÁXIS CUNHA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 465/20000110; identificação de pessoa colectiva n.º 504717626;
data da apresentação: 20062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848897

NASCIMENTO & CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 364/970416; identificação de pessoa colectiva n.º 503865508;
data da apresentação: 20062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848994
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LANHOSOTUR � SOCIEDADE TURÍSTICA DA PÓVOA
DE LANHOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 390/971229; identificação de pessoa colectiva n.º 504026348;
data da apresentação: 20062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848951

CARVITEX � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 145/890329; identificação de pessoa colectiva n.º 502134186;
data da apresentação: 20062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848927

FERREIRA MARTINS & FILHOS � MADEIRAS,
LAMELADOS E COFRAGENS DE PORTO D�AVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 442/990910; identificação de pessoa colectiva n.º 504643380;
data da apresentação: 20062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848986

PAULO & SÉRGIO � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 612/20011003; identificação de pessoa colectiva n.º 505764113;
data da apresentação: 20062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001849001

MIGUEL RICARDO SILVA CRUZ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 639/20011129; identificação de pessoa colectiva n.º 505776936;
data da apresentação: 20062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001849028

IRMÃOS CATALÃS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 345/961024; identificação de pessoa colectiva n.º 503744760;
data da apresentação: 21062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001849451

CASA MEIRA, MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 392/980113; identificação de pessoa colectiva n.º 504052497;
data da apresentação: 21062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001849460

MANUEL LIMA RODRIGUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 633/20011112; identificação de pessoa colectiva n.º 505688115;
data da apresentação: 21062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001849230

SOARES ALMEIDA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 433/990628; identificação de pessoa colectiva n.º 504348450;
data da apresentação: 21062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001849435

TÁXIS AMÂNDIO VIEIRA MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 481/20000407; identificação de pessoa colectiva n.º 504964739;
data da apresentação: 21062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001849443

TÁXIS ALBERTO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 530/20010402; identificação de pessoa colectiva n.º 505350955;
data da apresentação: 21062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001849419

PASTELARIA TOZÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 136/880719; identificação de pessoa colectiva n.º 502013370;
data da apresentação: 21062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001849427
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PORTUJAN � AGLOMERADOS DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 89/820614; data da apresentação: 17062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848544

MARCO AURÉLIO � OURO E JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 502/20001019; identificação de pessoa colectiva n.º 504859617;
data da apresentação: 19062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848714

11 MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 367/970602; identificação de pessoa colectiva n.º 503906611;
data da apresentação: 19062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848730

JOSÉ ANTÓNIO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 205/910517; identificação de pessoa colectiva n.º 502559055;
data da apresentação: 19062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001849060

GONÇALVES, PINTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 57/780411; identificação de pessoa colectiva n.º 500750319; data
da apresentação: 19062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001849036

CONSTRUÇÕES JOSÉ COSTA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 596/20010828; identificação de pessoa colectiva n.º 505701928;
data da apresentação: 19062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001849052

IRMÃOS CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 370/970702; identificação de pessoa colectiva n.º 503923508;
data da apresentação: 20062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001849044

ISIDRO E CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 196/910225; identificação de pessoa colectiva n.º 502506890;
data da apresentação: 20062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001849087

ACABAMENTOS EM LATÃO SALGADO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 687/20020507; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
14/20020913.

Certifico que entre Álvaro de Oliveira Salgado, casado com Luísa
Maria Oliveira Machado na comunhão de adquiridos, José Manuel
de Oliveira Salgado, casado com Teresa Rosa Cardoso Gonçalves
Salgado na comunhão de adquiridos, e Carlos Alberto de Oliveira
Salgado, casado com Maria de Lurdes Martins Ferreira na comunhão
de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Acabamentos em Latão Salgado
& C.ª, L.DA

2 � Tem a sua sede no lugar de Quintela, freguesia de Taíde,
concelho da Póvoa de Lanhoso.

3 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na fabricação e acabamento de cutelarias,
nomeadamente de produtos em latão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros e está dividido em três quotas, no valor de 2000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios, José Manuel de Oliveira Sal-
gado, Álvaro de Oliveira Salgado e Carlos Alberto de Oliveira Salga-
do.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares até ao limite máximo de 20 vezes o mon-
tante das suas quotas.

ARTIGO 5.º

Os sócios ficam desde já autorizados a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, os quais devem servir a prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade é administrada e representada por um ou mais geren-
tes, conforme for deliberado em assembleia geral, ficando, porém,
desde já nomeados gerentes os três sócios, José Manuel de Oliveira
Salgado, Carlos Alberto de Oliveira Salgado e Álvaro de Oliveira
Salgado.
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ARTIGO 7.º

Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

Declararam finalmente os outorgantes 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 equi-
pamento e instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo defi-
nitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerên-
cia, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848668

ERMISSAU � REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 420/981120; identificação de pessoa colectiva n.º 504279114;
data da apresentação: 14062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

16 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848676

CONFECÇÕES JAILI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 217/920115; identificação de pessoa colectiva n.º 502682418;
data da apresentação: 14062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

16 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848650

LOJAI � EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 368/970605; identificação de pessoa colectiva n.º 503906620;
data da apresentação: 14062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

16 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848684

OLIVEIRA E TRANCOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 167/900223; identificação de pessoa colectiva n.º 502306459;
data da apresentação: 14062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

16 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848692

PICHELARIA MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 259/940111; identificação de pessoa colectiva n.º 503129720;
data da apresentação: 14062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

16 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848706

CASA DE FIJÔ � SOCIEDADE AGRÍCOLA
E DE TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 235/921222; identificação de pessoa colectiva n.º 502893931;
data da apresentação: 14062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

11 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848390

LSL � LINHAS E SACOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 331/960624; identificação de pessoa colectiva n.º 503664294;
data da apresentação: 14062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848439

SOCIEDADE DE MADEIRAS EUROPEIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 427/990315; identificação de pessoa colectiva n.º 504495330;
data da apresentação: 14062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848463

CONFECÇÕES MARIA AMÁLIA GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 546/20010508; identificação de pessoa colectiva n.º 505472295;
data da apresentação: 14062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Gonçalves Lopes Fernandes. 2001848455

HORÁCIO OLIVEIRA RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 603/20010911; identificação de pessoa colectiva n.º 505710102;
data da apresentação: 14062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848447

VELOSOCAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 348/961113; identificação de pessoa colectiva n.º 503769630;
data da apresentação: 14062002.
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Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848412

ROCHA PEREIRA & AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 111/030986; identificação de pessoa colectiva n.º 501708138;
data da apresentação: 14062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

16 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848420

GERESAVE � GESTÃO DE RECURSOS DO ENSINO
SUPERIOR DO ALTO AVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 474/20000321; identificação de pessoa colectiva n.º 504912119;
data da apresentação: 17062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

16 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848633

NOVAIS ALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 556/20010530; identificação de pessoa colectiva n.º 505418266;
data da apresentação: 21062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001849389

CONSTRUÇÕES OLIVEIRA SAMPAIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 195/910213; identificação de pessoa colectiva n.º 502503629;
data da apresentação: 21062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001849397

AURÉLIO FERNANDES DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 152/040988; identificação de pessoa colectiva n.º 502216280;
data da apresentação: 21062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001849400

ANTÓNIO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 435/99075; identificação de pessoa colectiva n.º 504800022; data
da apresentação: 21062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001849362

INCLÍTICA � INVESTIGAÇÃO, CIRURGIA E SERVIÇOS
MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 369/970618; identificação de pessoa colectiva n.º 503906638;
data da apresentação: 17062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

16 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848759

TRIVIMA � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 317/951229; identificação de pessoa colectiva n.º 502320672;
data da apresentação: 17062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

16 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848560

ÓPTICA 1 DE ÁLVARO OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 412/980714; identificação de pessoa colectiva n.º 504201000;
data da apresentação: 17062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

16 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848552

FILIPE PEREIRA FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 569/20010618; identificação de pessoa colectiva n.º 505497670;
data da apresentação: 17062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

16 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848587

EDUARDO MANUEL DA SILVA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 615/20011008; identificação de pessoa colectiva n.º 505671930;
data da apresentação: 17062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

16 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848595

COUTINHO & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 269/940725; identificação de pessoa colectiva n.º 503253863;
data da apresentação: 17062002.
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Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

16 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848625

ANTÓNIO MARTINS CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 9/670606; identificação de pessoa colectiva n.º 500523231; data
da apresentação: 20062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848889

ABÍLIO AMORIM & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 273/940919; identificação de pessoa colectiva n.º 503271241;
data da apresentação: 20062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001849095

MOURA, MOURA & MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 175/900618; identificação de pessoa colectiva n.º 502369230;
data da apresentação: 20062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848862

SANTOS & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 39/760723; identificação de pessoa colectiva n.º 500621845; data
da apresentação: 20062002.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001849079

ÁGUAS DE LANHOSO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 185/900909; identificação de pessoa colectiva n.º 502420839;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 3/20020913.

Certifico que o texto seguinte é a transcrição integral da inscri-
ção do projecto de fusão:

Facto inscrito: projecto de fusão.
Modalidade: transferência de património das sociedade incorpo-

radas para a sociedade incorporante.
Sociedades incorporadas:
DTL � Águas Minero Medicinais de Gouveia, S. A.
AL � Águas de Lanhoso, S. A.
Sete Fontes � Sociedade de Exploração e Comercialização de

Águas de Nascente e Minerais, S. A.
ACV � Águas de Castelo de Vide, L.da

Sociedade incorporante: Unicer Águas, S. A.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848366

FÁBRICA DE CALÇADO CASTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 402/980331; identificação de pessoa colectiva n.º 504133209;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/20020924.

Certifico que cessou as funções de gerente Luís Renato de Carva-
lho Mesquita, por renúncia, datada de 18 de Setembro de 2002.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001848854

LAVIBÉRICA � LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 713/20021017; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/20021017.

Certifico que entre José Carlos Rodrigues Marques, casado com
Maria de Fátima Fernandes Neves na comunhão de adquiridos, Ar-
lindo Maurício Pereira da Silva Dias Pimenta, casado com Susana
Paula da Silva Martins Pimenta na comunhão geral, João David
Pereira da Silva Dias, casado com Maria Paula Pacheco Espírito
Santo na comunhão de adquiridos, e Hélder Ernesto Pereira Serra,
casado com Sónia Maria Salazar Silva Baleizão Serrano na comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de LAVIBÉRICA �
Lavandaria, L.da, e vai ter a sua sede no lugar do Mirão, da freguesia
de Vilela, do concelho de Póvoa de Lanhoso.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de lavandaria, tinturaria e
acabamentos de artigos têxteis e vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas, sendo duas do valor nominal
de 2250 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Ar-
lindo Maurício Pereira da Silva Dias Pimenta e João David Pereira
da Silva Dias, e duas quotas do valor nominal de 250 euros cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios Hélder Ernesto Pereira Serra
e José Carlos Rodrigues Marques.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes nomeados em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Arlindo Maurício
Pereira da Silva Dias Pimenta.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, incluindo a compra e venda de imóveis e de veículos automó-
veis, é suficiente a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001849133

VIEIRA DO MINHO

BARROS & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vieira do Minho. Matrícula
n.º 69/880711; identificação de pessoa colectiva n.º 502055424; ins-
crição n.º 9; número e data da apresentação: 3/020117.

Certifico que foi efectuado o registo de aumento de capital e al-
teração parcial do pacto da sociedade em epígrafe, com base na escri-
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tura lavrada em 24 de Julho de 2002 no Cartório Notarial de Vieira
do Minho, tendo, em consequência, o artigo 3.º passado a ter a re-
dacção seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
600 000 euros, dividido em duas quotas iguais, de 300 000 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios.

2 � Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares de capital até ao montante global de
500 000 euros.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nas condições de reembolso e juros que a assembleia geral
fixar.

Está conforme, tendo sido depositados os documentos na pasta
respectiva.

18 de Outubro de 2002. � O Ajudante, Adolfo Manuel Dias
Carreiro Leal de Mariz. 2001836082

VILA NOVA DE FAMALICÃO

CONSTROINSTAL � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 6629/020703; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 24/020703.

Certifico que Alberto Novais de Araújo, casado com Maria Ma-
nuela Oliveira Ferreira sob o regime da comunhão de adquiridos, e
Mário Novais de Araújo, solteiro, celebram entre si um contrato de
sociedade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de CONSTROINSTAL
� Instalações Eléctricas Especiais, L.da, e tem a sua sede na Aveni-
da do Dr. Agostinho Fernandes, 350, freguesia de Arnoso (Santa
Eulália), 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 trabalhos de instalações
especiais em edifícios, tais como: instalações eléctricas; isolamen-
tos; canalizações e climatização. Actividades do acabamento no
âmbito da construção civil, nomeadamente montagem de trabalhos
de carpintaria e caixilharia, revestimento de pavimentos e de pare-
des, pinturas e colocação de vidros.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
7500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, confor-
me for deliberado em assembleia geral, bem como a sua represen-
tação, cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gen-
tes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

ARTIGO 7.º

1 � Por morte ou interdição ou inabilitação de qualquer sócio, a
sociedade não se dissolve e continuará com os herdeiros do falecido
ou o legal representante do interdito ou inabilitado.

2 � Por morte de qualquer sócio e enquanto se mantiver a quota
em situação de indivisão hereditária ou de contitularidade, poderão
nomear de entre si um que a todos represente na sociedade.

Conferi e está conforme.

1 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2000433278

FISTUGA � CONSULTORIA EM FISCALIDADE
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Ma-
trícula n.º 6640/020711; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 34/020711.

Certifico que Marco Paulo Morais da Silva, solteiro, e José Tiago
Faria de Lima, casado com Margarida Maria Morais da Silva Lima
sob o regime da comunhão de adquiridos, celebram entre si um con-
trato de sociedade comercial por quotas, nos termos dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de FISTUGA � Consul-
toria em Fiscalidade e Contabilidade, L.da, e tem a sua sede na Rua
da Devesa do Picoto, 133, freguesia de Gavião, 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 na prestação de serviços e
consultoria na área da contabilidade e fiscalidade. Actividades de
consultadoria para os negócios e a gestão. Agente do comércio por
grosso de têxteis lar, artigos de vestuário, calçado e acessórios de
moda.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 273 � 26 de Novembro de 200225 548-(42)

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

rios.
ARTIGO 7.º

Falecendo um sócio, é conferido aos seus herdeiros o direito de se
afastarem da sociedade, exigindo a amortização da quota do faleci-
do.

Conferi e está conforme.

8 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2000433294

VISCOPOR � AMORIM TÊXTIL II, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4021/960531; identificação de pessoa colectiva
n.º 500236585; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 36 e inscrições
n.os 38 e 39; números e data das apresentações: 18, 19 e 20/020115.

Certifico que na sociedade em epígrafe se procedeu:
À cessação de funções do administrador Jorge Antero Salgado Pinto.
Data: 31 de Agosto de 2001.
Causa: por renúncia.
À designação, por substituição, de Jorge Antero Salgado Pinto.
Nomeado: José Adriano Serôdio Pereira de Magalhães, casado.
Data da deliberação: 28 de Setembro de 2001.
E ainda ao aumento de capital, redenominação, renominalização

e alteração parcial do contrato.
Capital: reforçado com 85 482 000$, subscrito e realizado em

dinheiro, mediante emissão de 85 000 novas acções de 5 euros cada
uma, pelo que passa para 1 000 000 de euros.

Valor nominal e natureza das acções: 200 000 acções nominati-
vas, do valor nominal de 5 euros cada uma.

Artigos alterados: o artigo 4.º e o n.º 2 do artigo 32.º, pelo que
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 1 000 000 de euros, integralmente realizado,
e é dividido em 200 000 acções com o valor nominal de 5 euros
cada uma.

ARTIGO 32.º

...................................................................................................
2 � Os accionistas da sociedade ficam obrigados a efectuar pres-

tações acessórias, em dinheiro, até ao montante de 9 975 957 euros
e 94 cêntimos, por uma ou mais vezes, onerosa ou gratuitamente,
vencendo ou não juro, conforme venha a ser deliberado em assem-
bleia geral.

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

Conferi e está conforme.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000154492

ANTÓNIO PEDRO BRITO AZEVEDO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 6623/020111; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 50/020111.

Certifico que António Pedro Brito Azevedo, casado no regime da
comunhão de adquiridos com Fernanda Manuela Veloso da Cunha,
constitui uma sociedade unipessoal por quotas de responsabilidade
limitada, que se regerá pelos termos constantes dos artigos seguin-
tes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Pedro Brito Azevedo,
Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Bouças,
freguesia de Landim, concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes, bem como criar filiais, sucursais ou ou-
tras formas de representação social.

2.º

O objecto social é tecelagem de têxteis e malhas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está representado por uma só quota, pertencente ao
sócio.

§ único. Por decisão do sócio, poder-lhe-ão ser exigíveis presta-
ções suplementares de capital, por uma ou mais vezes, até ao mon-
tante de 10 000 euros.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme de-
liberação em assembleia geral, pertence ao sócio, que desde já fica
nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a intervenção do gerente.

5.º

O sócio e a sociedade podem celebrar negócios jurídicos entre si,
desde que estes permitam a prossecução do objecto social da socie-
dade, que obedecerão à forma legalmente prescrita.

6.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais em sociedade com
objecto igual ou diferente do seu, em sociedade reguladas por lei
especial e em agrupamentos complementares de empresas.

Conferi e está conforme.

30 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 1000154487

ABÍLIO AZEVEDO � CONFECÇÕES, UNIPESSOAL L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 6634/020814; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 22/020814.

Certifico que Abílio de Azevedo, casado na comunhão de adquiri-
dos com Maria de Fátima Pereira Azevedo, constitui uma sociedade
unipessoal por quotas, que vai reger-se pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Abílio Azevedo � Confecções, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Monte, 46, freguesia da
Carreira, concelho de Vila Nova de Famalicão.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na confecção de artigos de vestuário em
série.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma só quota, do mesmo valor,
pertencente ao sócio Abílio de Azevedo.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme deliberação da assembleia geral, incumbe ao sócio
Abílio de Azevedo, que desde já fica nomeado gerente, bastando a
assinatura de um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

§ único. Fica desde já autorizada a gerência a celebrar negócios
jurídicos com a sociedade, mesmo antes do seu registo, desde que os
mesmos visem a prossecução do seu objecto social.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares de
capital, não podendo, no entanto, as prestações serem superiores ao
décuplo do capital social.

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a proceder ao
levantamento do capital depositado, para fazer face às despesas com



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 273 � 26 de Novembro de 2002 25 548-(43)

o funcionamento e laboração da sociedade, bem como para a com-
pra de bens de equipamento.

Conferi e está conforme.

3 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 1000154549

CARPINTARIA BELÉM � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Ma-
trícula n.º 6636/020808; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 23/020808.

Certifico que António Belém da Silva, casado na comunhão de
adquiridos com Maria de Lurdes Fernandes Cerqueira, constitui uma
sociedade unipessoal por quotas, que vai reger-se pelas cláusulas cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carpintaria Belém � Sociedade Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Boavista, 172, freguesia de
Bairro, concelho de Vila Nova de Famalicão.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em carpintaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma só quota do mesmo valor,
pertencente ao sócio António Belém da Silva.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme deliberação da assembleia geral, incumbe ao sócio
António Belém da Silva, que desde já fica nomeado gerente, bastan-
do a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos.

§ único. Fica desde já autorizada a gerência a celebrar negócios
jurídicos com a sociedade, mesmo antes do seu registo, desde que os
mesmos visem a prossecução do seu objecto social.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares de
capital, não podendo, no entanto, as prestações serem superiores ao
décuplo do capital social.

Conferi e está conforme.

17 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 1000154547

GONÇALVES, SOARES & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 3183/930419; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 19/020219.

Certifico que António Ferreira cessou as suas funções, por renún-
cia, em 18 de Dezembro de 2001.

Mais certifico que, pela inscrição n.º 10 � apresentação n.º 20/
020219, foi designada gerente Celina Pereira Caetano, solteira,
maior.

Data da deliberação: 30 de Abril de 2001.

Conferi e está conforme.

9 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 1000154544

SOBABY � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 6628/020702; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 32/020702.

Certifico que Albertino Mendes de Araújo, casado no regime da
comunhão de adquiridos com Anabela Cristina Vieira de Castro e
Costa Correia Araújo, José Manuel de Araújo Moreira, casado no
regime da comunhão de adquiridos com Maria de Fátima Fernandes
da Mota, Maria Filomena de Araújo Moreira, divorciada, José Ro-
drigues Craveiro, casado no regime da comunhão geral com Cristina
Maria Rabaça Vaz Craveiro, e Paulo Alberto Moreira Pires Edra,
casado no regime da comunhão de adquiridos com Ana Filipa Leitão
Ferreira Brandão Pires Edra, constituem entre si uma sociedade co-
mercial por quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma SOBABY � Comércio de Vestuário,
L.da, com sede na Rua de 11 de Junho, 429, freguesia de Calendário,
concelho de Vila Nova de Famalicão.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade
poderá ser deslocada para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto comércio de vestuário e acessórios,
representações; importação e exportação de vestuário e acessórios.

3.º

O capital social é de 5000 euros e está dividido em cinco quotas:
uma do valor nominal de 1275 euros, pertencente ao sócio Alberti-
no Mendes de Araújo, uma do valor nominal de 850 euros, perten-
cente ao sócio José Manuel de Araújo Moreira, uma do valor nomi-
nal de 425 euros, pertencente à sócia Maria Filomena de Araújo
Moreira, e duas quotas no valor nominal de 1225 euros cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios José Rodrigues Craveiro e
Paulo Alberto Moreira Pires Edra, e as respectivas entradas foram
já realizadas em dinheiro.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante global de 50 000 euros.

4.º

A administração da sociedade e a sua representação em juízo e
fora dele, activa e passivamente, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios Albertino Men-
des de Araújo, José Manuel de Araújo Moreira, José Rodrigues Cra-
veiro e Paulo Alberto Moreira Pires Edra, que desde já ficam nome-
ados gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos, contratos
ou documentos de responsabilidade é necessária a intervenção de três
gerentes.

§ 2.º Não é permitido à gerência obrigar a sociedade em negócios
estranhos aos fins sociais, tais como letras de favor, fianças e subfian-
ças e outros semelhantes.

§ 3.º Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda
de veículos automóveis para e da sociedade.

5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas, bem como as consequentes
divisões, sendo livres entre os sócios, quando feitas a estranhos, fi-
cam dependentes do consentimento da sociedade, a qual, em primei-
ro lugar, terá direito de preferência na respectiva aquisição, deferindo-
-se esse direito, em segundo lugar, aos sócios não cedentes.

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, através de
deliberação aprovada pelos votos correspondentes a dois terços do
capital social.

7.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir formalidades e pra-
zos especiais, serão convocadas por carta registada, dirigida a cada
um dos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferi e está conforme.

1 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 1000154542
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RED QUADRAT � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 6643/020701; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/020701.

Certifico que José Miguel Araújo Veloso de Sousa Lascasas, casa-
do no regime da separação de bens com Paula Natália Guimarães
Ferreira Alves da Costa e Lascasas, e José Reis Moreira, divorciado,
constituem entre si uma sociedade comercial por quotas, nos termos
constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Red Quadrat � Mediação Imobiliária,
L.da, com sede na Rua de Ernesto Carvalho, Edifício Coperal Sol,
loja 11, freguesia e concelho de Vila Nova de Famalicão.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade
poderá ser deslocada para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto mediação imobiliária.

3.º

O capital social é de 5000 euros e está dividido em duas quotas:
uma do valor nominal de 3300 euros, pertencente ao sócio José
Miguel Araújo Veloso de Sousa Lascasas, e outra do valor nominal
de 1700 euros, pertencente ao sócio José Reis Moreira, e as respec-
tivas entradas foram já realizadas e dinheiro.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante global de 10 000 euros.

4.º

A administração da sociedade e a sua representação em juízo e
fora dele, activa e passivamente, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos, contra-
tos ou documentos de responsabilidade é necessária a intervenção de
dois gerentes.

5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas, bem como as consequentes
divisões, sendo livres entre os sócios, quando feitas a estranhos fi-
cam dependentes do consentimento da sociedade, a qual, em primei-
ro lugar, terá direito de preferência na respectiva aquisição, deferindo-
-se esse direito, em segundo lugar, aos sócios não cedentes.

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.

7.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir formalidades e pra-
zos especiais, serão convocadas por carta registada, dirigida a cada
um dos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferi e está conforme.

14 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 1000154540

CATA � CASA AGRÍCOLA DE TARRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 2317/890426; identificação de pessoa colectiva
n.º 502153512; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 40/
011210.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberam:
a) Aumentar o capital social para 10 024 100$, sendo o valor do

aumento, de 7 524 100$, realizado na modalidade de novas entradas
em dinheiro, nele participando todos sócios, na proporção das suas
quotas, reforçando assim o valor das mesmas;

b) Redenominar o valor das quotas de cada sócio e alterar a deno-
minação do capital social para euros; e

c) Alterar o contrato de sociedade quanto aos seus artigos 3.º, 4.º
e 5.º, nos termos seguintes:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, estando integralmente
realizado em dinheiro.

2 � O capital social está dividido em cinco quotas, pertencendo
aos sócios: Manuel Fernando Alves Pimenta de Araújo, uma quota
do valor nominal de 2000 euros; José Fernando Oliveira Pimenta de
Araújo, uma quota no valor nominal de 12 000 euros; Francisco
Manuel Oliveira Pimenta de Araújo, uma quota no valor nominal de
12 000 euros; Paulo Jorge Oliveira Pimenta de Araújo, uma quota
no valor nominal de 12 000 euros, e Filipe Alexandre Oliveira Pi-
menta de Araújo, uma quota no valor nominal de 12 000 euros.

ARTIGO 4.º

Por deliberação da gerência, a sociedade poderá aumentar o seu
capital, por uma ou mais vezes, até ao montante de 250 000 euros.

ARTIGO 5.º

A gerência poderá exigir proporcionalmente a todos os sócios
prestações suplementares de capital, em dinheiro, sem vencimento
de qualquer juro, até ao montante de 1 000 000 de euros.

Conferi e está conforme.

4 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá de Araújo. 3000078569

TN � TRANSPORTES M. SIMÕES NOGUEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 401/681002; identificação de pessoa colectiva n.º 500173621;
data: 010709.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano 2001.

Conferi e está conforme.

14 de Setembro de 2002. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 1000154541

SOLAR DA VINHA � SOCIEDADE AGRO-TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5154/991130; identificação de pessoa colectiva
n.º 504759426; data: 170701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano 2000.

Conferi e está conforme.

21 de Setembro de 2002. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000078585

MARCIAL MARTINS & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 1138/800618; identificação de pessoa colectiva
n.º 500998019; data: 170701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano 2000.

Conferi e está conforme.

21 de Setembro de 2002. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000078584

DOMINGOS RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 2027/871113; identificação de pessoa colectiva
n.º 501900110; data: 170701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano 2000.

Conferi e está conforme.

21 de Setembro de 2002. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000078583
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CONDALTOM � CONSTRUÇÕES
DO ALTO TÂMEGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 2728/910327; identificação de pessoa colectiva
n.º 501262067; data: 170701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano 2000.

Conferi e está conforme.

21 de Setembro de 2002. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000078581

COELHO & SANDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4516/980211; identificação de pessoa colectiva
n.º 504107356; data: 170701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano 2000.

Conferi e está conforme.

21 de Setembro de 2002. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000078576

AFONSO & AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 1397/820810; identificação de pessoa colectiva
n.º 501322981; data: 170701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano 2000.

Conferi e está conforme.

21 de Setembro de 2002. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000078574

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE MARIA
LA SALETE & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 983/791121; identificação de pessoa colectiva n.º 500915571;
data: 160701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano 2000.

Conferi e está conforme.

21 de Setembro de 2002. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000078573

SOCIEDADE TÊXTIL MOSTEIRO DO AVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4675/980713; identificação de pessoa colectiva
n.º 504198190; data: 160701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano 2000.

Conferi e está conforme.

21 de Setembro de 2002. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000078572

CATA � CASA AGRÍCOLA DE TARRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 2317/890426; identificação de pessoa colectiva
n.º 502153512; data: 160701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano 2000.

Conferi e está conforme.

21 de Setembro de 2002. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000078571

A. & M. FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4861/990111; identificação de pessoa colectiva
n.º 5043860341; data: 030702.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano 2000.

Conferi e está conforme.

24 de Agosto de 2002. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000078567

SANTOS & J. AZEVEDO COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRO PECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4315/970604; identificação de pessoa colectiva
n.º 503909467; data: 030702.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano 2000.

Conferi e está conforme.

24 de Agosto de 2002. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000078565

C. T. MACHADO IMOBILIÁRIA
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4934/990330; identificação de pessoa colectiva
n.º 504376675; data: 030702.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano 2000.

Conferi e está conforme.

24 de Agosto de 2002. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000078563

A URBI IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 2635/910116; identificação de pessoa colectiva
n.º 502480718; data: 030702.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano 2000.

Conferi e está conforme.

24 de Agosto de 2002. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000078561

LIDERNET � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS
E INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4091/960925; identificação de pessoa colectiva
n.º 503728438; data: 990831.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 1998.

Conferi e está conforme.

A Ajudante Principal, Hermínia da Conceição Nunes Coelho
Lopes. 1000154537

VILA VERDE

ARS � MAT, COMÉRCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Francisco António Gonçalves, 22, 1.º, esquerdo,
Vila de Prado, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1093/
020314; identificação de pessoa colectiva n.º 505811731; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 10/14032002.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Artur
Rodrigues da Silva, a qual se rege pelo contrato do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de ARS � MAT, Co-
mércio Materiais Construção, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede
na Rua de Francisco António Gonçalves, 22, 1.º, esquerdo, freguesia
de Vila de Prado, concelho de Vila Verde.

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 materiais de
construção civil. Indústria de construção civil.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respecti-
vo 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, conforme
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 contratos
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 pró-
prio, quando necessária.

Está conforme com o original.

9 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Cristina Araú-
jo de Sousa. 2001842244

ECIL � EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
E INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Lugar de Santa Luzia, Vilarinho, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 97/
770503; identificação de pessoa colectiva n.º 500599870; data da
apresentação: 20032002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos para prestação de con-
tas referentes ao ano 2001.

14 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Cristina Ara-
újo Sousa. 2001842279

VIZELA

LAMAISON DU TÊXTIL � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, S. A.

Sede: Lugar de Lagoas, Santo Adrião, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 79/010625;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/010625.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Lamaison du Têxtil �
Comércio de Têxteis, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � Tem a sua sede na lugar de Lagoas, freguesia de Vizela (San-
to Adrião), concelho de Vizela.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, a sede
social poderá ser transferida para qualquer outro local do mesmo
concelho ou concelho limítrofe, podendo ainda criar sucursais, dele-
gações ou outras formas locais de representação, em território naci-
onal ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a fabricação, importação, exporta-
ção e comércio por grosso de artigos têxteis confeccionados, vestu-
ário e calçado.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir e alienar participações em sociedades
com objecto diferente do atrás referido, em sociedades reguladas por
leis especiais, bem como associar-se com outras pessoas jurídicas para
formar sociedades, agrupamentos complementares de empresas, con-
sórcios e associações em participação.

ARTIGO 5.º

A sociedade durará por tempo indeterminado, contando-se o seu
início a partir de hoje.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros, representado por 1000 acções do valor
nominal de 50 euros cada uma.

2 � As acções serão ao portador.
3 � Haverá títulos de 1, 10, 50, 100, 500 e 1000 acções.
4 � Os títulos serão assinados por dois administradores, podendo

ambas as assinaturas ser de chancela.

ARTIGO 7.º

O capital social poderá ser elevado, por entradas em dinheiro, até
ao montante de 500 000 euros e por simples deliberação do conse-
lho de administração, que fixará a forma e as condições de subscri-
ção.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir obrigações, por deliberação do conse-
lho de administração, podendo a emissão ser efectuada parcelarmente
em séries.

ARTIGO 9.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 10.º

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

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos pela assembleia geral por um período de três anos,
de entre accionistas ou outras pessoas.

ARTIGO 12.º

1 � Têm o direito de estar presentes na assembleia geral e aí
discutir e votar todos os accionistas com direito a, pelo menos, um
voto.

2 � A cada 500 euros de capital corresponde um voto.

ARTIGO 13.º

1 � O conselho de administração será constituído por um núme-
ro ímpar de membros, entre três a cinco, a determinar em assem-
bleia geral.

2 � Os administradores serão eleitos por períodos de três anos,
sendo o presidente nomeado pela assembleia que eleger o conselho
de administração.

3 � O conselho de administração deverá reunir trimestralmente,
podendo qualquer administrador fazer-se representar por outro ad-
ministrador, mediante carta dirigida ao presidente.

ARTIGO 14.º

O conselho de administração pode delegar num ou mais adminis-
tradores a gestão corrente da sociedade, devendo a deliberação fixar
os limites da delegação.
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ARTIGO 15.º

1 � Ao conselho da administração, como órgão superior de ges-
tão social, detentor de exclusivos e plenos poderes da representação
da sociedade, compete deliberar sobre todos os actos de administra-
ção e disposição que não estejam expressamente reservados pela lei
a outros órgão sociais.

2 � Na gestão e orientação técnico-económica da empresa, po-
derá adquirir, onerar e alienar bens móveis e imóveis, confessar,
desistir ou transigir em juízo, celebrar convenções de arbitragem e
contratos de locação.

ARTIGO 16.º

1 � A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pelas assinaturas conjuntas de dois administradores.
2 � Nos actos do mero expediente é suficiente a assinatura de

um administrador.
ARTIGO 17.º

1 � A fiscalização da sociedade incumbe a um conselho fiscal,
constituído por três membros efectivos e um suplente, a eleger em
assembleia geral pelo período de três anos, a qual designará o seu
presidente.

2 � Um dos membros efectivos e o suplente tem de ser revisor
oficial de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 18.º

Os lucros líquidos terão o destino que for fixado em assembleia
geral, mediante deliberação aprovada por dois terços dos votos
emitidos.

Conferida, está conforme.

17 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Teixei-
ra Magalhães Antunes. 1000160384

BRAGANÇA
BRAGANÇA

PÊRA & FERNANDES, COMÉRCIO DE TINTAS
PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 762/
931117; identificação de pessoa colectiva n.º 503096920; data da
apresentação: 021022.

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

22 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Ester
Corujo de Faria Coelho. 2001429100

TORRE DE MONCORVO

ADEGA COOPERATIVA DE MONCORVO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Torre de Moncorvo. Matrícula
n.º 3/170862; identificação de pessoa colectiva n.º 500008612; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 1/021014.

Certifico, com referência à cooperativa em epígrafe, que foram
designados os seguintes membros dos órgãos sociais para o triénio
de 2000-2002, em 25 de Junho de 2000:

Direcção: presidente, Manuel Maria Valente Meneses, casado;
tesoureiro, Miguel dos Santos Mateus, viúvo; secretário, Manuel
António Moreira Miranda, casado, e suplentes: Luís Miranda Rei,
solteiro, maior; Jorge Pereira Costa Guimarães, casado, e António
Fernando Fonseca, casado.

Conselho fiscal: presidente, Adérito José Camelo, casado; vogais:
José Joaquim Martins, casado, e Manuel Cândido Almeida, casado, e
suplentes: Álvaro António Teixeira, casado; Raul dos Santos Pinto,
casado, e Arlindo Fontoura, casado.

17 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Vitória Gon-
çalves Andrade e Silva. 2001866100

VIMIOSO

ANTÓNIO HENRIQUE LOPES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vimioso. Matrícula n.º 6/740306;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10, números e datas
das apresentações: 1/020913 e 6/021014.

Certifico que o sócio António Henrique Lopes renunciou à gerên-
cia a partir de 1 de Julho de 2002 e que foi alterado o contrato da
sociedade em epígrafe quanto aos artigos 3.º, 6.º e 7.º, que ficaram
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em seis quotas: quatro no valor nominal de
1200 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Adriano
Augusto Martins, Fernando Granjo Ferreira, Sérgio Cristiano Veiga
Martins e Tiago Rafael Martins Ferreira, e duas no valor nominal
de 100 euros cada uma, pertencentes uma ao sócio Adriano Augusto
Martins e outra ao sócio Fernando Granjo Ferreira.

ARTIGO 6.º

A gerência social, remunerada ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral, compete aos sócios, ficando desde já nomeados
os sócios Fernando Granjo Ferreira e Sérgio Cristiano Veiga Mar-
tins.

ARTIGO 7.º

Para obrigar a sociedade é necessário a assinatura de ambos os
sócios gerentes.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

14 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria do Carmo
Ratão Português. 2001880146

ISAURA & LAURA � TECELAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vimioso. Matrícula n.º 94/
021017; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021017.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, Isaura Neto Rodrigues João e Lau-
ra Pascoal Gonçalves constituíram a sociedade comercial em epígra-
fe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Isaura & Laura � Tecelagem,
L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Trigo de Negreiros, 60, fregue-
sia e concelho de Vimioso.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes,
bem assim como criar ou encerrar filiais ou qualquer forma de re-
presentação social, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de tapetes e carpetes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma no
valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada uma das só-
cias, Isaura Neto Rodrigues João e Laura Pascoal Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, compete a ambas as sócias, que
desde já são nomeadas gerentes.

2 � Para validamente obrigar a sociedade em todos os actos e
contratos, em juízo e fora, é suficiente a assinatura de um dos ge-
rentes.

3 � Fica expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, de-
signadamente em abonações, letras de favor, fianças e outras obri-
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gações, ficando o sócio infractor responsável perante a sociedade
pelos prejuízos que lhe causar.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

incluindo automóveis;
b) Tomar de trespasse ou de arrendamento quaisquer locais, bem

como alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira;
d) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos nos

mercados nacionais e internacionais e realizar operações de crédito
que sejam permitidas por lei, prestando as garantias exigidas pelas
entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a não sócios carece do consentimento da so-
ciedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global do quíntuplo do capital social.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento de algum sócio, a sociedade não se dissol-
verá, continuando com os sócios sobrevivos e com os herdeiros do
falecido, devendo estes nomear um de entre si ou um estranho que
a todos represente na sociedade enquanto a quota se mantiver indi-
visa.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial;
c) Falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem ou contra o consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

A Ajudante, (Assinatura ilegível.) 2001880154

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

VILELA & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 560/19810512; identificação de pessoa colectiva n.º 501139486;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/20020319.

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

Aumento realizado por incorporação de reservas livres, subscrito
pelos sócios na proporção das respectivas quotas e em reforço das
mesmas.

Capital após o aumento: 9 021 690$.
Alteração: artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
45 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 22 500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das respecti-
vas quotas, prestações suplementares de capital até ao montante de
45 000 euros, mediante deliberação tomada por unanimidade em
assembleia geral.

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

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2001596502

COVILHÃ

LAVANDARIA CORDEIRINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2230/
961119; identificação de pessoa colectiva n.º 503760242; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 18/20020318.

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

Alteração parcial do pacto com reforço de capital e redenomina-
ção.

Capital: 1 002 410$, após o reforço de 602 410$, subscrito em
numerário pelos sócios, Maria Nabais Cordeira e Rui Martins Lou-
renço, com 301 205$ cada um.

Artigo alterado: 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros, per-
tencendo uma a cada um dos sócios, Rui Martins Lourenço e Maria
Nabais Cordeira.

Mais certifico que foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

16 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Neves da Costa Bicho. 2001418337

PINTO & PACHECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2304/
971006; identificação de pessoa colectiva n.º 503971634; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 15/20020325.

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

Alteração parcial do pacto com reforço de capital e redenomina-
ção.

Capital: 1 002 410$, após o reforço de 602 410$, subscrito em
numerário, por todos os sócios, na proporção das quotas.

Artigo alterado: 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas de 2500 euros, pertencente ao
sócio António Augusto da Cunha Castro Pinto e outra de 2500 eu-
ros pertencente à sócia Maria Celeste Pinheiro da Cunha Castro
Pinto.

2 � Poderão ser exigidas a cada um dos sócios prestações suple-
mentares de capital até ao montante de 5000 euros, desde que a
assembleia geral o delibere.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela
carecer, nas condições de reembolso e juros que a assembleia geral
fixar.

Mais certifico que foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida. Está conforme.

27 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2001281714

JOSÉ ANTÓNIO RODRIGUES GOUVEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1781/
910510; identificação de pessoa colectiva n.º 502552719; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 3/20020320.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Janeiro de 2002.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Neves da Costa Bicho. 2001418434
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J. C. & MÁRIO CARRIÇO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2047/
950120; identificação de pessoa colectiva n.º 503340367; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 20/20020318.

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

Alteração parcial do pacto com reforço de capital e redenomina-
ção.

Capital: 1 002 410$, após o reforço de 602 410$, subscrito em
numerário pelos sócios, Mário José dos Santos Carriço, com
240 964$, Maria Vaz Cheicho, com 60 241$, e Joana Isabel More-
no Arroz Cristóvão, com 301 205$.

Artigo alterado: 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de três quotas, pertencendo uma no valor
de 2000 euros a Mário José Monteiro Santos Carriço, outra no va-
lor de 500 euros a Maria Vaz Cheicho e outra no valor de 2500 eu-
ros a Joana Isabel Moreno Arroz Cristóvão.

Mais certifico que foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Neves da Costa Bicho. 2001418345

MARIANO & MOTA � IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1938/
931025; identificação de pessoa colectiva n.º 503087459; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 2/20020320.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Dezembro de 2001.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Neves da Costa Bicho. 2001418426

FREIRE & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1876/
930108; identificação de pessoa colectiva n.º 502906855; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 10/20020319.

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

Alteração parcial do pacto com reforço de capital e redenomina-
ção.

Capital: 1 002 410$, após o reforço de 2410$, subscrito em nu-
merário pelos sócios, António Rocha Freire e Maria da Graça Mar-
tins Freire, com 1205$ cada um.

Artigo alterado: 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros cada
uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, António da Rocha Freire
e Maria da Graça Martins Freire.

Mais certifico que foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Neves da Costa Bicho. 2001418450

GUERREIRO & TEÓFILO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2132/
960105; identificação de pessoa colectiva n.º 503558400; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 16/20020320.

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

Alteração parcial do pacto com reforço de capital e redenomina-
ção.

Capital: 1 002 410$, após o reforço de 602 410$, subscrito em
numerário pelos sócios, José Manuel Guerreiro e Carlos Alberto
Borges Teófilo Loureiro, com 301 205$ cada um.

Artigo alterado: 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros cada
uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, José Manuel Cabral
Guerreiro e Carlos Alberto Borges Teófilo Loureiro.

Mais certifico que foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Neves da Costa Bicho. 2001418388

NETO FREIRE � GABINETE DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2237/
961223; identificação de pessoa colectiva n.º 503777641; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 10/20020320.

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

Alteração parcial do pacto com reforço de capital e redenomina-
ção.

Capital: 1 002 410$, após o reforço de 602 410$, subscrito em
numerário pelos sócios, José Neto Freire e Ângela Maria Freire San-
tos Neto, com 301 205$ cada um.

Artigo alterado: 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros cada
uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, António José Neto
Freire e Ângela Maria Freire Santos Neto.

Mais certifico que foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Neves da Costa Bicho. 2001418396

JOSELENE TEODÓZIO & EUDES DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2144/
960117; identificação de pessoa colectiva n.º 503580376; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 9/20020320.

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

Alteração parcial do pacto com reforço de capital e redenomina-
ção.

Capital: 1 002 410$, após o reforço de 602 410$, subscrito em
numerário pelos sócios, João Eudes da Silva e Joselene Marques
Teodózio, com 301 205$ cada um.

Artigo alterado: 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por duas quotas iguais, de 2500 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios.
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Mais certifico que foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Neves da Costa Bicho. 2001418400

NOBRE MIGUEL & PENEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1942/
931112; identificação de pessoa colectiva n.º 503087467; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 8/20020320.

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

Alteração parcial do pacto com reforço de capital e redenomina-
ção.

Capital: 1 002 410$, após o reforço de 202 410$, subscrito em
numerário pelos sócios, Raul de Almeida Penedo e Maria Aldegun-
des Nobre Miguel de Almeida, com 101 205$ cada um.

Artigo alterado: 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros cada
uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, Raul de Almeida Pene-
do e Maria Aldegundes Nobre Miguel de Almeida.

Mais certifico que foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Neves da Costa Bicho. 2001418418

LUÍS MANUEL MOREIRA � CONSTRUÇÃO CIVIL
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2755/
20020401; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020401.

Certifico que Luís Manuel da Silva Moreira, casado com Maria
Jutília Alves Carvalho na comunhão de adquiridos, constituiu a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Luís Manuel Moreira � Construção
Civil � Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Junta de Fre-
guesia, 11, freguesia da Erada, deste concelho.

§ único. A gerência da sociedade fica desde já autorizada a deslo-
car a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítro-
fe e a abrir sucursais, agências, filiais ou outras formas de represen-
tação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios e engenha-
ria civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e pertence ao sócio Luís Manuel da Silva Moreira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica a cargo do sócio Luís Manuel da Sil-
va Moreira, cuja intervenção obrigará a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a movimentar a
débito a conta aberta em nome da sociedade, constituída nos termos
do artigo 202.º, por aplicação do artigo 270.º-G, do Código das So-
ciedades Comerciais, com objectivo de adquirir bens necessários à
montagem da própria sociedade.

Conferida, está conforme.

16 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Neves da Costa Bicho. 2001418604

VIRIATO, SIMÃO FERREIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1570/
871103; identificação de pessoa colectiva n.º 501894616; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 2/20020319.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Dezembro de 2001.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Neves da Costa Bicho. 2001418329

CLÍNICA DENTÁRIA TEODÓSIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1828/
920312; identificação de pessoa colectiva n.º 502265680; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 9/20020319.

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

Alteração parcial do pacto com reforço de capital e redenomina-
ção.

Capital: 1 002 410$, após o reforço de 602 410$, subscrito em
numerário pelos sócios, João Vítor Marques Teodósio e Francisca
Lúcia Maia Teodósio, com 301 205$ cada um.

Artigo alterado: 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros cada
uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, João Victor Marques
Teodósio e Francisca Lúcia Maia Teodósio.

Único. Pode haver prestações suplementares de capital até ao li-
mite do capital social, desde que votadas por unanimidade dos sóci-
os, e poderão ser feitos suprimentos desde que previamente a as-
sembleia geral delibere os seus montantes e demais condições,
designadamente quanto a eventuais taxas de juro e prazos de reem-
bolso.

Mais certifico que foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2002. � A Escriturada Superior, Maria Hele-
na Neves da Costa Bicho. 2001418442

INELVA � INFORMÁTICA E ELECTRÓNICA
DE VANGUARDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2258/
970306; identificação de pessoa colectiva n.º 503836648; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 8/20020319.

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

Alteração parcial do pacto com reforço de capital e redenomina-
ção.

Capital: 1 002 410$, após o reforço de 602 410$, subscrito em
numerário pelo sócio, Pedro José Guerra Araújo.

Artigos alterados: 3.º e 4.º, que passaram a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde a uma única quota no montante de
5000 euros, pertencente ao sócio Pedro José Guerra Araújo.

ARTIGO 4.º

A administração e representação da sociedade fica a cargo do sócio
Pedro José Guerra Araújo, que desde já fica nomeado gerente,
obrigando-se a sociedade em todos os seus actos e contratos com a
sua intervenção.
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Mais certifico que foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Neves da Costa Bicho. 2001418469

INELVA � INFORMÁTICA E ELECTRÓNICA
DE VANGUARDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2258/
970306; identificação de pessoa colectiva n.º 503836648; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20020319.

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

Cessação de funções do gerente João Manuel da Silva Fernandes
Muranho, por renúncia.

Data: 20 de Dezembro de 2001.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Neves da Costa Bicho. 2001418477

VARANDAS & MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1624/
881118; identificação de pessoa colectiva n.º 502064684; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 5/20020319.

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

Alteração parcial do pacto com reforço de capital e redenomina-
ção.

Capital: 1 002 410$, após o reforço de 602 410$, subscrito em
numerário pela sócia, Guiomar de Moura Teixeira.

Artigo alterado: 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
de 947 euros e 60 cêntimos, que pertence à sócia Maria das Dores
de Moura Teixeira e Sá, e outra de 4002 euros e 40 cêntimos, que
pertence à sócia Guiomar de Moura Teixeira.

Mais certifico que foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Neves da Costa Bicho. 2001418299

3 RISCOS � CONSTRUÇÃO CIVIL, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2752/
20020318; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
20020318.

Certifico que Filipe Casteleiro de Oliveira, casado com Sílvia Cris-
tina Duarte Alves de Oliveira na comunhão de adquiridos, constituiu
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma 3 Riscos � Construção Civil,
Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Casa do
Serrado, freguesia de Teixoso, concelho da Covilhã.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação, em qualquer pon-
to do País e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, compra e venda
de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim e exploração
de gabinete de desenho na área da construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ele sócio, Filipe Casteleiro de Oliveira.

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, Filipe Casteleiro de
Oliveira, desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas
estranhas à sociedade que venham a ser por ele sócio designadas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
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 socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas e desde que em sociedades por quotas não fique na situ-
ação de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Neves da Costa Bicho. 2001418310

GONÇALVES & PAINÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2827/
20021001; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20021001.

Certifico que entre Francisco Mendes Painço e mulher, Alda
Martins Fragoso Gonçalves, casados na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato se-
guinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Gonçalves & Painço, L.da, e tem
a sua sede no Largo do Adro, 60, freguesia de Teixoso, concelho da
Covilhã.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de artigos
para o lar, nomeadamente móveis, artigos de iluminação, electrodo-
mésticos, loiças e miudezas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, dos valores
nominais de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Francisco Mendes Painço e Alda Martins Fragoso Gonçal-
ves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os só-
cios.
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2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
basta a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual ao décuplo do capital social.

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

Conferida, está conforme.

15 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Neves da Costa Bicho. 2001418701

TANGENTE PI � SECRETARIADO E TRADUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2813/
20020903; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20020903.

Certifico que entre Nuno Manuel Barbosa Marques e Abel Fer-
nando Matos Braga Passos, solteiros, maiores, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Tangente de Pi �
Secretariado e Tradução, L.da, com sede na Rua de José Ramalho,
n.º 107 de polícia, cave B, freguesia de São Martinho, concelho da
Covilhã.

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 actividades de secretariado, tradução
e endereçagem, outras actividades de serviços prestados principal-
mente às empresas nas áreas de informática.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
54 000 euros, corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma
de 27 000 euros, pertencendo cada uma a cada um dos sócios, Nuno
Manuel Barbosa Marques e Abel Fernando Matos Braga Passos.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão deliberar a exigibilidade de prestações suple-
mentares de capital até ao montante de 250 000 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas entre os sócios é livre.
2 � A cessão de quotas em favor das demais pessoas depende do

consentimento da sociedade, ficando, neste caso, atribuída a esta,
em primeiro lugar, e ao sócio, em segundo lugar, o direito de prefe-
rência.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e a representação da sociedade ficam a car-
go de ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes, sendo
obrigatória a intervenção de ambos para obrigar a sociedade em todo
os seus actos e contratos.

ARTIGO 7.º

Em tudo o que não estiver previsto no presente contrato de so-
ciedade será aplicável o disposto no Código das Sociedades Comer-
ciais e demais legislação.

ARTIGO 8.º

A gerência da sociedade fica desde já autorizada, nos termos da
alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, a efectuar quaisquer levantamentos da conta aberta em nome
da sociedade para fazer face às despesas inerentes à constituição e
início imediato de actividade e, nos termos do artigo 19.º do Código
das Sociedades Comerciais, a celebrar contratos de seguro e de lea-
sing e a adquirir veículos automóveis.

Conferida, está conforme.

15 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Neves da Costa Bicho. 2001418671

FUNDÃO

FUNDATELHADO CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1085/
20020802; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20020802.

Certifico que entre Álvaro Garcia de Brito e mulher, Maria Filo-
mena Neto Esteves Brito, casados na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato se-
guinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fundatelhado � Construções,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 11 de Abril, 21, lugar
e freguesia de Telhado, concelho do Fundão.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção de edifícios, co-
mércio de materiais de construção; compra e venda de bens imobi-
liários e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, dos valores
nominais de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Álvaro Garcia de Brito e Maria Filomena Neto Esteves Brito.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual a 20 vezes o capital social, reembolsá-
veis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de restitui-
ção fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

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

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, imóveis ou direitos, designadamente equipamentos e
veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e ALD, e to-
mar de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins
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sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socieda-
de todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

23 de Outubro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
da Silva Costa. 1000155115

SERTÃ

CELDACA � COMÉRCIO DE MÁQUINAS, L.DA

Sede: Souto Novo, Cernache do Bonjardim, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 807/020819;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/020819.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que entre António Pires Rosa e Ângela de
Jesus Fernandes Lopes foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CELDACA � Comércio de
Máquinas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Souto Novo, fregue-
sia de Cernache do Bonjardim, concelho da Sertã.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de máquinas, ferra-
mentas, tintas e seus derivados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, dos valo-
res nominais de 5000 euros cada uma, pertencentes uma a cada um
dos sócios, António de Pires Rosa e Ângela de Jesus Fernandes Lo-
pes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o não sócio Carlos
Manuel Fernandes Pires, casado, residente no lugar de Souto Novo,
freguesia de Cernache do Bonjardim, concelho da Sertã.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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
imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do
seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos pratica-
dos pela gerência, nesse período, logo que definitivamente matricu-
lada.

Conferi. Está conforme.

11 de Setembro de 2002. � A Ajudante, em exercício, Filomena
Maria Martins Ferreira dos Santos Vidigal Vaz. 2001808194

COIMBRA
ARGANIL

MARTINS & BANDEIRA, L.DA

Sede: Sequeiros, Celavisa, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 490/
970131; identificação de pessoa colectiva n.º 503811637.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2001, em 27 de Junho de 2002.

Conferida, está conforme.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 1000154626

TRANSPORTES BRIZITERRAS, L.DA

Sede: Mucelão, São Martinho da Cortiça, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 562/
010226; identificação de pessoa colectiva n.º 505322765.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2001, em 26 de Junho de 2002.

Conferida, está conforme.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 1000154625

UNIALVA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Coja, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 105/
730116; identificação de pessoa colectiva n.º 500291640.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2001, em 26 de Junho de 2002.

Conferida, está conforme.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 1000154624

TRANSPORTES SOARES & BRITO, L.DA

Sede: Sarnadela, Pombeiro da Beira, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 558/
001227; identificação de pessoa colectiva n.º 505196751.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2001, em 27 de Junho de 2002.

Conferida, está conforme.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 1000154556
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CENTRO QUADROS � FABRICO DE QUADROS
ELÉCTRICOS, L.DA

Sede: Barrosa, fracção G, 2.º, direito, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 525/
990119; identificação de pessoa colectiva n.º 504479610.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2001, em 27 de Junho de 2002.

Conferida, está conforme.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 1000154557

ARGOQUADROS � FÁBRICA DE CAIXAS E QUADROS
ELÉCTRICOS, L.DA

Sede: Vale de Zebras, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 313/
881104; identificação de pessoa colectiva n.º 502057173.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2001, em 27 de Junho de 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 1000154558

RESIMADEIRAS � RESINAS & MADEIRAS, L.DA

Sede: Maladão, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 200/
810730; identificação de pessoa colectiva n.º 501179909.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2001, em 27 de Junho de 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 1000154559

TRANSPORTES FERRÃO & MARTINS, L.DA

Sede: Maladão, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 306/
880906; identificação de pessoa colectiva n.º 502031700.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2001, em 27 de Junho de 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 1000154560

AGÊNCIA AUTOMOBILÍSTICA ESTRELA
DAS BEIRAS, L.DA

Sede: Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 365/
901023; identificação de pessoa colectiva n.º 502438940.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,

foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2001, em 27 de Junho de 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 1000154561

TRAVASSOS & HENRIQUES, L.DA

Sede: Vale de Zebras, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 177/
791221; identificação de pessoa colectiva n.º 500919221.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2001, em 27 de Junho de 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 1000154562

ANTÓNIO MARTINS & C.A, L.DA

Sede: Cerdeira, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 81/681111;
identificação de pessoa colectiva n.º 500518750.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2001, em 27 de Junho de 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 1000154563

EMPRESA ARGANILENSE
DE CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Sede: Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 165/
790102; identificação de pessoa colectiva n.º 500812055.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2001, em 27 de Junho de 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 1000154564

BERNARDO & VENTURA, L.DA

Sede: São Martinho da Cortiça, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 295/
880330; identificação de pessoa colectiva n.º 501957162.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2001, em 27 de Junho de 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 1000154565

CHARCUTARIA O RATINHO, L.DA

Sede: Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 276/
870422; identificação de pessoa colectiva n.º 501813195.
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Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2001, em 27 de Junho de 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 1000154566

PENACOVA

CISNEIROS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 496/
020916; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020916.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que o documento anexo é a reprodução
integral da escritura outorgada em 16 de Setembro de 2002, a fl. 28
do livro n.º 213-A do Cartório Notarial do Centro de Formalidades
das Empresas de Coimbra, pelo sócio Pedro Machado Santos Pessa-
nha Cisneiros, solteiro, maior:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cisneiros, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede no lugar de Granja, freguesia de Figueira de Lorvão,
concelho de Penacova.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucur-
sais, filiais ou outras formas locais de representação, em qualquer
ponto do País e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de viveirista; produção
e comercialização de plantas, flores, acessórios de jardinagem e de-
coração; projecto, concepção, construção e manutenção de jardins
e espaços verdes, arranjos e tratamentos florais; impermeabilização,
limpeza e tratamento de tecidos, cabedais, pedras e madeiras; e pres-
tação de serviços de consultoria e formação profissional nas áreas
mencionadas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ele sócio, Pedro Machado Santos Pessanha Cisneiros.

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, Pedro Machado Santos
Pessanha Cisneiros, desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras
pessoas estranhas à sociedade que venham a ser por ele sócio desig-
nadas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
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 socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas e desde que em sociedades por quotas não fique na situ-
ação de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos 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 equipamentos e

veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e ALD, e to-
mar de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins
sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, e a levantar o capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição, regis-
to de sociedade, a aquisição de equipamento e instalação da sede
social, despesas estas que a sociedade assume logo que definitivamente
matriculada.

Conferida, está conforme.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 2001750714

PLACOLAS � COMÉRCIO DE PLADUR E GESSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 497/
020923; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020923.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que o documento anexo é a reprodução
integral da escritura outorgada em 12 de Agosto de 2002, a fl. 129
do livro n.º 209-A do Cartório Notarial do Centro de Formalidades
das Empresas de Coimbra, pelos sócios Luís Filipe de Sousa Oliveira
e mulher, Sandra Cristina Simões Pereira, casados na comunhão de
adquiridos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Placolas � Comércio de Pladur
e Gesso, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Principal, sem número de
polícia, lugar de Telhado, freguesia de Figueira de Lorvão, concelho
de Penacova.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e ex-
portação de materiais da construção, designadamente pladur, gesso,
colas e material eléctrico e de equipamentos e máquinas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: uma de 4500 euros, pertencente ao sócio
Luís Filipe de Sousa Oliveira, e uma de 500 euros, pertencente à sócia
Sandra Cristina Simões Pereira.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual a 20 vezes o capital social, reembolsá-
veis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de restitui-
ção fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.
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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
imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do
seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos pratica-
dos pela gerência, nesse período, logo que definitivamente matricu-
lada.

Conferida, está conforme.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 2001750722

TÁBUA

PEDRA DA SÉ � SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Sede: lugar, freguesia e concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 344/971001;
identificação de pessoa colectiva n.º 503992402; data: 27062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000154329

ÉVORA
ARRAIOLOS

HERDADE OUTEIRO DA ESQUILA, VINHOS, L.DA

Sede: Herdade do Outeiro da Esquila, freguesia de Igrejinha,
concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 278/
021007; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/071002.

Certifico que Herman Christiaan Van Beuningen, viúvo, Herdade
do Outeiro da Esquila, freguesia de Igrejinha, concelho de Arraiolos,
Hendrick Adriaan Van Beuningen, solteiro, maior, Herdade do Ou-
teiro da Esquila, freguesia de Igrejinha, concelho de Arraiolos, Cornelia
Margaretha Agatha Van Beuningen, solteira, maior, residente na
Herdade do Outeiro da Esquila, freguesia de Igrejinha, concelho de
Arraiolos, e Heiltje Maria Adriana Van Beuningen, solteira, maior,
Herdade do Outeiro da Esquila, freguesia de Igrejinha, concelho de
Arraiolos, constituíram uma sociedade, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Herdade Outeiro da Esquila,
Vinhos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Herdade do Outeiro da Esquila,
freguesia de Igrejinha, concelho de Arraiolos.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção e comercialização
de vinhos e seus derivados, enoturismo e gestão de vinhas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: duas iguais, do
valor nominal de 2000 euros, pertencente uma a cada um dos sócios
Herman Christiaan Van Beuningen e Hendrick Adriaan Van
Beuningen, e duas iguais, do valor nominal de 500 euros, pertencen-
te uma a cada um dos sócios Cornelia Van Beuningen e Heiltje Maria
Adriana Van Beuningen.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual a 15 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o não sócio Reto Frank Jorg,
natural da Holanda, casado, residente na Herdade do Outeiro da
Esquila, Arraiolos.

5 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de fa-
vor, fianças, abonações nem em quaisquer actos semelhantes ou es-
tranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
§ 1.º Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
de Oliveira Marcelino. 2001448155

BORBA

MARLINO � MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 57/870818;
identificação de pessoa colectiva n.º 501863591; data de entrega:
280602.
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Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano 2001.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Joana Isabel
do Couto Duarte da Costa. 2001362293

ESTREMOZ

CABRAL & SILVEIRA (ESTREMOZ) � COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Largo de São José, Estremoz

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 342/
200592; identificação de pessoa colectiva n.º 502766298; inscrição
PC-2001; data do depósito: 03102002.

Certifico que se encontram depositados os documentos da presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício de
2001.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Maria Irene M. de Sousa
A. Fortio. 2001454554

ADÉRITO LAVADO � COMÉRCIO DE RETROSARIA
E PRONTO A VESTIR, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Victor Cordon, 9, freguesia de Santo André,
concelho de Estremoz

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 705/
111002; identificação de pessoa colectiva P 506309410; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 5/111002.

Certifico que Adérito Jorge Sousa Lavado, solteiro, maior, Ave-
nida de 9 de Abril, 75-A, Estremoz, constituiu a sociedade em epí-
grafe, a qual se rege pelo contrato do teor seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Adérito Lavado � Comércio de
Retrosaria e Pronto a Vestir, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na
Rua de Victor Cordon, 9, 7100-560 Estremoz, freguesia de Santo
André, concelho de Estremoz.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
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 comércio de retrosaria e pronto a
vestir.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde a uma única quota, pertencente ao único sócio, Adé-
rito Jorge Sousa Lavado.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a um gerente, sócio ou não,
ficando desde já nomeado gerente o sócio, Adérito Jorge Sousa La-
vado.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente único.
3 � A gerência não poderá obrigar 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 negócios
jurídicos que visem a prossecução do objecto social entre o sócio
único e a sociedade.

Conferida, está conforme.

14 de Outubro de 2002. � O Escriturário Superior, João André
R. Valente. 2001454570

TRANSPORTES SILVA & CAMÕES, L.DA

Sede: Páteo do Monte Novo,
freguesia de São Bento do Cortiço, Estremoz

Capital social: 50 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 663/
300102; identificação de pessoa colectiva n.º 505958678; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
081002.

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

Cessação das funções de gerente de Hermínio António Pereira
Avença, por renúncia, em 2 de Setembro de 2002.

Conferida, está conforme.

8 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene M. S.
A. Fortio. 2001454562

TIMOZ � TRANSFORMADORA INDUSTRIAL
DE MÁRMORES DE ESTREMOZ, L.DA

Sede: Zona Industrial, Estremoz

Capital social: 598 557,48 euros

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 162/
260281; identificação de pessoa colectiva n.º 501135871; inscrição
n.º 32; número e data da apresentação: 7/180702.

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

Nomeação de secretário.
Secretário nomeado: Marta Lopes Correia, solteira, maior.
Secretário suplente: Nuno Manuel Fernandes da Silva, casado,

ambos com domicílio profissional na Rua de Mário Dionísio, 2,
Linda-a-Velha, Oeiras.

Data da deliberação: 28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme.

7 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Felizar-
da Baptista Barradas. 2001454210

DISTRIALIMENTAR � REPRESENTAÇÕES
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Fonte Godinha, lote 3, freguesia de Santa Maria,
concelho de Estremoz

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 704/
011002; identificação de pessoa colectiva P 506266800; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/011002.

Certifico que João Fernando Almeida Conceição e mulher, Leo-
nor Célia Bonito Russo Conceição, casados na comunhão de adqui-
ridos, Fonte Godinha, lote 3, Santa Maria, Estremoz, constituíram a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato do teor seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Distrialimentar � Representa-
ções de Produtos Alimentares, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Fonte Godinha, lote 3, fre-
guesia de Estremoz (Santa Maria), concelho de Estremoz.
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3 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, assim como criar
agências, sucursais ou representação em qualquer local do País ou do
estrangeiro.

2.º

O objecto social é o comércio e distribuição e representação de
produtos alimentares.

3.º

A sociedade poderá participar em sociedades de objecto diferente
do seu, em sociedades de responsabilidade ilimitada, regidas por leis
especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma com o
valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio João Fernando
Almeida Conceição, e uma com o valor nominal de 2500 euros, per-
tencente à sócia Leonor Célia Bonito Russo Conceição.

5.º

1 � A gerência e a representação da sociedade competem aos
gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio João Fernando Al-
meida Conceição.

3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

4 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

6.º

É vedado à gerência obrigar a sociedade em fianças, abonações,
letras de favor e quaisquer actos e ou documentos alheios aos negó-
cios da sociedade.

7.º

A cessão de quotas a estranhos depende sempre do consentimen-
to da sociedade, a qual, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes,
em segundo lugar, terão direito de preferência.

8.º

A sociedade poderá amortizar quotas:
a) Com consentimento do sócio;
b) Se a quota for objecto de arresto, penhora ou apreensão judi-

cial;
c) Em caso de partilha por divórcio ou separação judicial, se a

quota deixar de pertencer ao sócio.

9.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral.

10.º

As normas dispositivas do Código das Sociedades poderão ser der-
rogadas pela assembleia geral.

Declararam ainda que a sociedade pode entrar imediatamente em
actividade e o gerente fica autorizada a proceder ao levantamento
do capital social para fazer face a despesas de constituição e registo,
aquisição de bens e equipamentos.

Conferida, está conforme.

1 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Felizar-
da Baptista Barradas. 2001454163

EXALEST � ALUMÍNIOS, L.DA

Sede: Zona Industrial, Estremoz

Capital social: 49 879,79 euros

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 251/
261087; identificação de pessoa colectiva n.º 501890394; inscrição
PC-2001; data do depósito: 02102002.

Certifico que se encontram depositados os documentos de presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício de
2001.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene M. de
Sousa A. Fortio. 2001454600

CABO DA ROCA � GUINCHO � SOCIEDADE
GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Sede: Pátio dos Solares, Santo André, Estremoz

Capital social: 798 524,75 euros

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 545/
150399; identificação de pessoa colectiva n.º 504654500; inscrição
PC-2001; data do depósito: 30092002.

Certifico que se encontram depositados os documentos de presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício de
2001.

Conferida, está conforme.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene M.
de Sousa A. Fortio. 2001454520

ÉVORA

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA SERRA DO CONDE, L.DA

Sede: Monte das Flores, Sé, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1216/
891020; identificação de pessoa colectiva n.º 502248181.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referentes ao ano 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000914454

ROSA & GONÇALVES, DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDADE E INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Largo de Luís de Camões, 33, 3.º, Santo Antão,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 991/861203;
identificação de pessoa colectiva n.º 501751335.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referentes ao ano 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000914462

CARRIÇO PEIXARIA, L.DA

Sede: Avenida da Batalha do Salado, 505, anexo F, Sé,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1977/
960730; identificação de pessoa colectiva n.º 503682071.
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Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referentes ao ano 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000914446

PUBLIDIANA � PUBLICIDADE, L.DA

Sede: Bairro da Torregela, Rua das Glicínias, 8, Sé,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2025/
961111; identificação de pessoa colectiva n.º 503771104.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referentes ao ano 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000914470

SOCIEDADE DE PERFUMARIAS, SOL E DESPORTO, L.DA

Sede: Rua da República, 75, São Pedro, 7000 Évora

Capital social: 1 500 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 631/780105;
identificação de pessoa colectiva n.º 500686149.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referentes ao ano 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000914489

URBÉVORA � CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Egas Moniz, 9, São Mamede, 7000 Évora

Capital social: 99 760 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1037/
870623; identificação de pessoa colectiva n.º 501853812.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referentes ao ano 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000914497

FARO
CASTRO MARIM

FRANCISCO PALMA DIAS � AGRICULTURA
E ACTIVIDADES CULTURAIS, L.DA

Sede: Fazenda de São Bartolomeu, freguesia de Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula n.º 133/
991018; identificação de pessoa colectiva n.º 504692429.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe depositou na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas re-
lativas ao exercício do ano 2001.

A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição Lopes de Campos.
2001558201

CAVACO & COSTA, L.DA

Sede: Rua de Eufrásia Gomes, aldeia e freguesia de Odeleite

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula n.º 142/
000518; identificação de pessoa colectiva n.º 504954105.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe depositou na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas re-
lativas ao exercício do ano 2001.

A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição Lopes de Campos.
2001558180

TRANSCASTROMARINENSE � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Sítio do Magoito, freguesia de Odeleite, concelho de
Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula n.º 116/
980423; identificação de pessoa colectiva n.º 504142836.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe depositou na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas re-
lativas ao exercício do ano 2001.

A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição Lopes de Campos.
2001558228

LAGOA (ALGARVE)

LIMALGAR � CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
IMOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Rua Direita, 24-B, povoação e freguesia de Porches,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 548/890329; identificação de pessoa colectiva n.º 502130466.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Costa da Silva Gonçalves. 1000154639

SUPERMERCADO MACHADINHO � COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Rua da Liberdade, 3-C, vila, freguesia
e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 673/900629; identificação de pessoa colectiva n.º 502373199.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Costa da Silva Gonçalves. 1000154638

BALZER & LORENZI � FÁBRICA DE GELADOS, L.DA

Sede: Urbanização da Passagem, lote 18,
freguesia de Ferragudo, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 572/070789; identificação de pessoa colectiva n.º 502184973.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Costa da Silva Gonçalves. 1000154637
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DUARTE FERNANDES & ANDREZ, L.DA

Sede: Complexo Industrial do Carmo, lote 19, vila,
freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 377/090687; identificação de pessoa colectiva n.º 501837752.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Costa da Silva Gonçalves. 1000154636

CARLOS SOARES, L.DA

Sede: Rua do Coronel Figueiredo, 17 e 19, vila,
freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 37/690901; identificação de pessoa colectiva n.º 500054819.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Costa da Silva Gonçalves. 1000154635

SAI � SOCIEDADE DE ACTIVIDADES
IMOBILIÁRIAS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Manuel de Arriaga, 1-A, vila,
freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 691/101090; identificação de pessoa colectiva n.º 502425504.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Costa da Silva Gonçalves. 1000154634

B. G. � EQUIPAMENTO NÁUTICO, L.DA

Sede: Parque Empresarial do Algarve, lote 5,
freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1227/980527; identificação de pessoa colectiva n.º 502806664.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Costa da Silva Gonçalves. 1000154633

DR. JOHN PIPER � CIRURGIA GERAL E UROLOGIA, L.DA

Sede: Urbanização Lagoa Sol, lote 2, 1.º, direito, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1018/200495; identificação de pessoa colectiva n.º 503412643.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Costa da Silva Gonçalves. 1000154632

V. MATIAS � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Farol, 23, 2.º, esquerdo, Carvoeiro

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1346/031000; identificação de pessoa colectiva n.º 504784374.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Costa da Silva Gonçalves. 1000154631

LOULÉ

OLIVERDAYS � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4120/
980731; identificação de pessoa colectiva n.º 504230638; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: 41 e 46/20020619.

Certifico que José Joaquim de Oliveira Dias renunciou ao cargo de
gerente, em 7 de Junho de 2002.

Mais certifico que Infante do Nascimento Pires foi nomeado ge-
rente, em 7 de Junho de 2002.

8 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000155134

TOP FOOD � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4437/
991124; identificação de pessoa colectiva n.º 504749099; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 3/20020905.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência, remunerada ou não, e podendo ser conferida a
pessoas estranhas à sociedade, conforme vier a ser deliberado em
assembleia geral, fica a cargo dos sócios Vítor Manuel de Almeida
Martins, que se mantém na gerência, e Maria de Fátima Borges
Rocha, sendo necessária a intervenção de dois gerentes para obrigar
a sociedade.

2 � Os poderes dos gerentes não compreendem a prestação de
garantias reais ou pessoais a dívidas de outras entidades, salvo se
houver justificado interesse da sociedade e, neste caso, com o acordo
da assembleia geral.

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

8 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000155129

VALIKANGAS, ANDERSEN & GEBHARDT � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3242/
940927; identificação de pessoa colectiva n.º 503278084; inscrição
n.º 18; número e data da apresentação: 40/20020710.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º, 2.º e 10.º do contrato
da sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Yellow Homes � Sociedade de Medi-
ação Imobiliária, L.da, e mantém a sua sede no sítio de Benfarras,
junto à Estrada Nacional n.º 125, freguesia de Boliqueime, concelho
de Loulé.

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
8000 euros, dividido nas seguintes três quotas: uma do valor nomi-
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nal de 3200 euros, pertencente ao sócio Stefan Michael Humpenoder;
outra do valor nominal de 3200 euros, pertencente ao sócio Walter
Arthur Adriaan Jozef Clement, e outra do valor nominal de 1600 eu-
ros, pertencente à sócia Helen Mamerow.

ARTIGO 10.º

A gerência da sociedade pertence aos sócios Stefan Michael
Humpenoder, que se mantém na gerência, e Walter Arthur Adriaan
Jozef Clement, com ou sem remuneração, conforme vier a ser deli-
berado em assembleia geral, obrigando-se a sociedade em todos os
seus actos e contratos com a assinatura de dois gerentes.

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

3 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000155127

ECOGOLFE, COMERCIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3371/
950502; identificação de pessoa colectiva n.º 503420654; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 20 e 22/20020808.

Certifico que Francisco José de Sousa Neto renunciou ao cargo de
gerente, em 2 de Agosto de 2002.

Mais certifico que José Alberto de Barros Horta foi nomeado para
o cargo de gerente, em 2 de Agosto de 2002.

12 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000155125

AUTO FILIANDRO � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5500/
20020826; identificação de pessoa colectiva n.º 506266036; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/20020826.

Certifico que entre Filipe Manuel da Silva Inácio e mulher, Rosa
Maria Guerreiro Coelho Inácio, casados na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Filiandro � Reparação de
Automóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Alfarrobeirinha Ama-
rela, 11, na aldeia e freguesia de Benafim, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em oficina de reparação de veí-
culos automóveis e motorizados e comércio de peças e acessórios
para automóveis. Lavagem automática de veículos automóveis. Co-
mércio de electrodomésticos e artigos para o lar. Comércio de bebi-
das alcoólicas e não alcoólicas e gelados.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante máximo de 10 vezes o valor do capital social
e estes poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta care-
cer, mediante as condições de juro e reembolso a fixar em assem-
bleia geral.

ARTIGO 4.º

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

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

necessárias as assinaturas em conjunto de dois gerentes para adquirir
ou alienar bens imóveis e veículos automóveis.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

É expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade em ac-
tos ou contratos que não digam respeito aos negócios sociais da
mesma, tais como abonações, fianças ou letras de favor.

ARTIGO 7.º

A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei e serão liquida-
tários os respectivos sócios.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000155124

RODRIGUES & CÂNDIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5511/
20020925; identificação de pessoa colectiva n.º 506245004; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020925.

Certifico que entre Carlos Maximino Valentim Rodrigues, casado
com Arlete Maria Cruz Vieira Rodrigues na comunhão de adquiridos,
e Manuel José Martins Cândido, divorciado, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede no Centro Comercial da Marina
de Vilamoura, loja 44, em Vilamoura, freguesia de Quarteira, conce-
lho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em gelataria, pastelaria e snack-
-bar.

ARTIGO 3.º

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

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com a remuneração que vier a ser
deliberada em assembleia geral, compete aos sócios, que, desde já,
ficam nomeados gerentes.

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

3 � A gerência fica autorizada a comprar, vender, locar, trocar
ou celebrar contratos de leasing, de equipamentos, de veículos auto-
móveis ou motorizados, de e para a sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000155123

EKILOULÉ � EQUIPAMENTOS DE EQUITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5510/
20020924; identificação de pessoa colectiva n.º 506313336; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 28/20020924.

Certifico que entre Paulo Jorge Guerreiro Viegas e mulher, Elisa
Rosa Rodrigues, casados na comunhão de adquiridos, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EKILOULÉ � Equipamentos de
Equitação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Portugal, 21, na cidade
e concelho de Loulé, freguesia de São Sebastião.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, co-
mércio, representação e distribuição de equipamento de equitação e
seus acessórios; prestação de serviços de ferrador de animais, no-
meadamente cavalos e actividades conexas.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 20 vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000155122

TRANSPORTES NORBERTO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5509/
20020923; identificação de pessoa colectiva n.º 506055604; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 26/20020923.

Certifico que entre José Norberto Fernandes Afonso, casado com
Viviana Maria Palma Cavaco na comunhão de adquiridos, e Ema-
nuel Cavaco Afonso, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Norberto & Fi-
lho, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio do Sobradinho, freguesia
de Benafim, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transportes, nacional e inter-
nacional por conta de outrem, serviço de máquinas e terraplana-
gens; compra e venda de materiais de construção civil por grosso.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de duas vezes o valor do capital so-
cial.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Emanuel Cavaco
Afonso.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000155121

JOÃO COELHO ESTÊVÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5513/
20020626; identificação de pessoa colectiva n.º 506184773; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 19/20020626.

Certifico que João Coelho Estêvão, casado com Maria do Carmo
Batista Cabrita na comunhão geral, constituiu a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Coelho Estêvão, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Benfarras, freguesia
de Boliqueime, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e fabrico de artefactos
de cimento.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 10 000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000155120

INTEREQUESTRE � ACTIVIDADES EQUESTRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5505/
20020917; identificação de pessoa colectiva n.º 506297764; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 21/20020917.

Certifico que entre António Carlos Machado dos Reis, divorcia-
do, e Lúcia Claire Cabrita, solteira, maior, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma INTEREQUESTRE � Activida-
des Equestres, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Cristóvão Pires Norte,
sem número, Valverde, freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na organização e promoção de
eventos culturais, desportivos e lazer. Animação turística, nomea-
damente centro hípico e actividades conexas. Comércio de cavalos
e seus acessórios. Transporte de cavalos por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 12 500 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000155119
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SUSANA SARRAGUÇA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5389/
20020430; identificação de pessoa colectiva n.º 506008053; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 21/20020913.

Certifico que Maria Edite Campina Caliço e Pereira da Silva foi
nomeada para o cargo de gerente, em 15 de Julho de 2002.

Prazo: três anos a contar de 15 de Julho de 2002.

9 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000154761

PAPELARIA E LIVRARIA ALEIXO, L.DA

Sede: Rua de Ataíde de Oliveira, 9, São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2288/
900529; identificação de pessoa colectiva n.º 502355034; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 13/20020131.

Certifico que foi reforçado o capital de 5000 euros para 30 000 eu-
ros e alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade em epígrafe, o
qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros e está dividido em duas quotas: uma do valor nominal
de 18 840 euros, pertencente à sócia Sílvia Maria Gonçalves Alei-
xo, e outra do valor nominal de 11 160 euros, pertencente ao sócio
José Eduardo Rodrigues Miguel.

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

22 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000154698

GRAHAM GOODALL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3883/
970728; identificação de pessoa colectiva n.º 503949140; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 28 e 29/20020814.

Certifico que Sílvia Christiane Else Bauer renunciou ao cargo de
gerente, em 16 de Outubro de 2001.

Mais certifico que foram alterados os artigos 4.º (n.º 1) e 6.º (cor-
po e n.º 1) do contrato da sociedade em epígrafe, os quais ficaram
com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital é de 20 000 euros, totalmente realizado em dinhei-
ro, dividido em duas quotas iguais, uma de cada sócio.

ARTIGO 6.º

A gerência e a representação da sociedade pertencerão a dois ge-
rentes que serão eleitos e designados em assembleia geral de sócios,
na qual se deliberará o prazo de duração da gerência e a remuneração
atribuída.

1 � Para obrigar a sociedade nos negócios sociais é suficiente a
assinatura de um gerente.

2 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de fa-
vor, fianças, abonações nem em outros actos ou contratos estra-
nhos ao objecto social.

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

9 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000154764

MICHAL & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4603/
20000505; identificação de pessoa colectiva n.º 504982940; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20020716.

Certifico que Michal Petricek renunciou ao cargo de gerente, em
13 de Julho de 2002.

8 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000154766

ARAGON ELECTRONICS � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ELECTRÓNICOS E EQUIPAMENTOS PARA TELECOMU-
NICAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5516/
20020913; identificação de pessoa colectiva n.º 506207293; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 12/20020913.

Certifico que por Vinedo Holdings, Ltd., foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Aragon Electronics � Comércio de
Produtos Electrónicos e Equipamentos para Telecomunicações, Uni-
pessoal, L.da

2.º

1 � A sociedade fica com a sua sede na Avenida de Duarte Pa-
checo, 145, 1.º, direito, em Almancil, freguesia de Almancil, conce-
lho de Loulé.

2 � A sua sede poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho
ou para concelho ou para concelho limítrofe por simples delibera-
ção da gerência.

3 � Por deliberação da assembleia geral a sociedade poderá cons-
tituir agências, sucursais ou qualquer outra forma legal de represen-
tação, no País ou no estrangeiro.

3.º

O seu objecto consiste no comércio de produtos electrónicos e
equipamentos para telecomunicações.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à quota da sócia única, Vinedo Holdings,
Ltd.

5.º

A sociedade pode participar no capital de outras sociedades, seja
qual for o seu tipo ou objecto, quer pela aquisição de participações
sociais, quer pela sua subscrição no acto constitutivo.

6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, activa ou passivamente, serão designadas em assembleia
geral, com ou sem remuneração, conforme a mesma decidir, fican-
do, desde já, nomeado gerente o não sócio Guy Marvin Hendrix,
casado, residente em Puerto Banus, Marbella 29660, Málaga,
Espanha, de nacionalidade britânica.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente ou de um mandatário da sociedade.

3 � A sociedade poderá nomear procuradores com poderes para
a representar na prática de certos actos ou de certas categorias de
actos.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000154768

TRANSPORTES COSTA & ARRAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4568/
20000323; identificação de pessoa colectiva n.º 504694499; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 29/20020927.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato da
sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas: uma de 35 000 euros, per-
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tencente ao sócio Januário José Viegas Pereira, e outra de 15 000 eu-
ros, pertencente à sócia Paula Isabel José Arrais Costa.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
da sócia gerente Paula Isabel José Arrais Costa e de Sérgio Furtado
Costa, sendo necessárias as assinaturas de ambos para obrigar a so-
ciedade.

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

19 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000154770

MACHADO & MONTEIRO, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Joaquim Soares, Edifício Miratlântico,
rés-do-chão, Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1305/
841114; identificação de pessoa colectiva n.º 500934657; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrições n.os 8 e 9; números e data
das apresentações: 8, 10 e 9/20020902.

Certifico que:
1 � João Pedro Reis Carvalho renunciou ao cargo de gerente, em

2 de Agosto de 2002.
2 � Carla Luísa Hilário Arez Coelho foi nomeada para o cargo

de gerente, em 2 de Agosto de 2002.
3 � Foi alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade em epí-

grafe, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
149 639 euros e 37 cêntimos e corresponde à soma de quatro quo-
tas: uma do valor nominal de 32 920 euros e 66 cêntimos, perten-
cente à própria sociedade Machado & Monteiro, L.da; uma do valor
nominal de 44 891 euros e 81 cêntimos, pertencente ao sócio Agos-
tinho José Cristina Diogo; uma do valor nominal de 44 891 euros e
81 cêntimos, pertencente às sócias Paula Cristina Hilário Semião Arez
e Carla Luísa Hilário Arez, na proporção de um sexto para cada uma
delas e de quatro sextos em comum e sem determinação de parte ou
direito, e uma do valor nominal de 26 935 euros e 9 cêntimos, per-
tencente, em comum e partes iguais, aos sócios Agostinho José
Cristina Diogo, Paula Cristina Hilário Semião Arez e Carla Luísa
Hilário Arez.

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

19 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000154772

N. FÉLIX & D. GOMES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5512/
20020130; identificação de pessoa colectiva n.º 505862255; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 43/20020130.

Certifico que entre Vítor Paulo Nunes Félix, divorciado, e Alberto
Dias Gomes, casado com Nídia de Fátima Espírito Santo Martins
Gomes na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma N. Félix & D. Gomes � Cons-
truções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio da Goncinha, freguesia
de São Clemente, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas, manutenção, compra e venda de propriedades, e revenda dos
adquiridos para esse fim; comércio de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Vítor Paulo Nunes
Félix.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000155100

CARLOS SOARES & GOUVEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5514/
20020605; identificação de pessoa colectiva n.º 506089878; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020605.

Certifico que entre Carlos Alberto dos Santos Soares e mulher,
Fernanda de Gouveia da Silva, casados na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes
estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos Soares & Gouveia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Quinta de Betunes,
43-A, 2.º, na cidade e concelho de Loulé, freguesia de São Clemente.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas. Transporte de terras, terraplenagens e demolições.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma
de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000155095
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ANTÓNIO SIMÕES DE JESUS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5506/
20020327; identificação de pessoa colectiva n.º 506056554; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 48/20020327.

Certifico que António Simões de Jesus, casado com Susana Ma-
nuela Vieira da Silva Jesus na comunhão de adquiridos, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Simões de Jesus, Uni-
pessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Quinta do Romão,
lote E-12, apartamento 203, 2.º, na cidade e freguesia de Quarteira,
concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000155103

TORPEDO � ACTIVIDADES SUBAQUÁTICAS, L.DA

Sede: Aldeia do Mar, Vilamoura, Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3175/
940608; identificação de pessoa colectiva n.º 503218928; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 57/20020201.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros, e alterado o artigo 3.º do contrato
da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 3750 euros, pertencente ao sócio Carlos Alberto Garcia
da Silva, e outra do valor nominal de 1250 euros, pertencente à sócia
Evelyn Margaret Dow da Silva.

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

19 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000155106

FREEPRESS � SOCIEDADE JORNALÍSTICA
E EDITORIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5504/
20020129; identificação de pessoa colectiva n.º 505596431; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 24/20020129.

Certifico que entre Mamede Nunes Coelho e José Carlos Guerrei-
ro Forte, solteiros, maiores, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FREEPRESS � Sociedade Jorna-
lística e Editorial, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Infante D. Henrique,
47, na cidade e concelho de Loulé, freguesia de São Sebastião.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comunicação social, publicida-
de, marketing, criação de páginas e conteúdos para a Internet e afins.
Edição de jornais e revistas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 4500 euros, pertencente ao sócio Mamede Nunes
Coelho, e uma do valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio
José Carlos Guerreiro Forte.

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.
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3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

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

ARTIGO 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.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000155109

EUDENTAL II TÉCNICA � EQUIPAMENTOS
DENTÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5507/
20020410; identificação de pessoa colectiva n.º 506079597; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/20020410.

Certifico que entre EUDENTAL � Produtos e Serviços Dentários,
L.da, e Didier do Carmo Correia, casado com Isabel Maria Alexandre
Pinto na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Eudental II Técnica � Equipa-
mentos Dentários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Vale do Garrão,
lote 57, freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria, comércio, manuten-
ção e assistência de equipamentos dentários e produtos conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes o sócio Didier do Carmo
Correia e o não sócio Carsten Richard Lutz, já identificado.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000155112

ERACIL, PROJECTOS E GESTÃO
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3261/
941102; identificação de pessoa colectiva n.º 503295493; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 42/20020115.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º, n.º 1, do contrato da socie-
dade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na promoção, planeamento,
fiscalização e gestão de obras; construção civil e obras públicas; pro-
moção, comercialização, conservação e reparação de imóveis; for-
mação profissional; representação e comercialização de produtos para
a construção civil; realização de estudos e projectos de arquitectura,
engenharia e urbanismo.

2 � (Mantém-se.)

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

12 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000155113

HUMBERTO ROMBINHA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5515/
20020204; identificação de pessoa colectiva n.º 505966557; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 37/20020204.

Certifico que Humberto José Cardeira Rombinha, solteiro, maior,
constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Humberto Rombinha, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Vale de Éguas, fregue-
sia de Almancil, concelho de Loulé.

3 � A gerência poderá livremente deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, bem assim, criar
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de limpezas
e manutenção de piscinas, edifícios e espaços verdes. Serviços de
jardinagem. Comércio, representação, manutenção e assistência de
produtos e equipamentos para a construção civil, piscinas, limpeza
e jardins. Construção civil. Electromecânica.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

2 � O sócio poderá efectuar à sociedade prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 20 vezes o valor do capital
social.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade terá um ou mais gerentes, a eleger em assem-
bleia geral, com ou sem remuneração, conforme o sócio único deci-
dir.

2 � A gerência poderá nomear procuradores da sociedade, a quem
delegue poderes para determinados actos ou categorias de actos.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000155114
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TÁXIS A. J. PEREIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3858/
970701; identificação de pessoa colectiva n.º 503918547; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 33 e 37/20020717.

Certifico que Fernando José Magalhães Pereira renunciou ao car-
go de gerente, em 16 de Julho de 2002.

Mais certifico que foi reforçado o capital de 1995,20 euros para
5001 euros e alterados os artigos 1.º, 3.º e 4.º do contrato da socie-
dade em epígrafe, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Táxis A. J. Pereira & Filho, L.da

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículo automóvel ligeiro de passageiros com condutor.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5001 euros e corresponde à soma de três quotas iguais, uma de
cada sócio.

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

19 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000155118

ANSELMO & ROSA, CONSULTORES, L.DA

Sede: Rua da República, 62, Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4109/
980720; identificação de pessoa colectiva n.º 504202537; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 25/20020923.

Certifico que foi redenominado o capital de 400 000$ para
1995,20 euros e posteriormente reforçado com 5000 euros, e alte-
rado o artigo 5.º do contrato da sociedade em epígrafe, o qual ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

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

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

8 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000155117

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

MODAVILIS � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1043/20000419; inscrição: P. C.; data da apresenta-
ção: 270602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativa ao ano de exercício de 2001.

14 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2001841744

CÉSAR PALMA COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1087/010131; identificação de pessoa colectiva
n.º 505328321; inscrição: P. C.; data da apresentação: 270602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativa ao ano de exercício de 2001.

14 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2001841752

CONSTRUGOLD � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1038/20000320; inscrição: P. C.; data da apresenta-
ção: 270602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativa ao ano de exercício de 2001.

14 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2001841760

INTERVALAS � TRANSPORTES
E TERRAPLENAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1194/011213; identificação de pessoa colectiva
n.º 505510103; inscrição: P. C.; data da apresentação: 270602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativa ao ano de exercício de 2001.

14 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2001841779

CORTIPLANTA � COMÉRCIO DE PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1096/010322; identificação de pessoa colectiva
n.º 505386577; inscrição: P. C.; data da apresentação: 270602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativa ao ano de exercício de 2001.

14 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2001841787

MEULAR � EMPRESA GERAL DE CONSTRUÇÕES
E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 675/911126; identificação de pessoa colectiva
n.º 502653280; inscrição: P. C.; data da apresentação: 270602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativa aos anos de exercício de 2001 e 2000.

14 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2001841795

ROMBINHA & SERRANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1101/010403; identificação de pessoa colectiva
n.º 505406683; inscrição: P. C.; data da apresentação: 270602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativa ao ano de exercício de 2001.

14 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2001841809
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GUADICONSTRÓI � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1132/010531; identificação de pessoa colectiva
n.º 505452081; inscrição: P. C.; data da apresentação: 270602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativa ao ano de exercício de 2001.

14 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2001841817

SULPROGRAMA � GABINETE DE ESTUDOS
E PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 350/860305; identificação de pessoa colectiva
n.º 501540687; inscrição: P. C.; data da apresentação: 270602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativa ao ano de exercício de 2001.

14 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2001841825

BALTAZAR & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 194/760316; identificação de pessoa colectiva
n.º 500321213; inscrição: P. C.; data da apresentação: 270602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativa ao ano de exercício de 2001.

14 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2001841833

ACÁCIAS � SOCIEDADE AGRÍCOLA,
IMOBILIÁRIA E COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 442/880407; identificação de pessoa colectiva
n.º 501962263; inscrição: P. C.; data da apresentação: 270602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativa ao ano de exercício de 2001.

14 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2001841841

GUARDA
GUARDA

PADARIA, PASTELARIA EUROLATINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1880; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505941171; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20020930.

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

Cessação de funções do gerente Claudino Manuel Gomes de Al-
meida.

Data: 23 de Agosto de 2002.
Causa: renúncia.

Conferida, está conforme.

17 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001663331

JOSÉ MANUEL SARAIVA DOMINGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 545; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501631283; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 2/20020919.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social e foram alterados os artigos 3.º e 5.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 5000 euros, dividido em cinco quotas,
sendo: uma do valor nominal de 1246 euros e 99 cêntimos, perten-
cente ao sócio José Manuel Saraiva Domingos; uma do valor nomi-
nal de 1253 euros e 1 cêntimo, pertencente ao sócio José Manuel
Saraiva Domingos; uma do valor nominal de 498 euros e 80 cênti-
mos, pertencente à sócia Maria do Céu Saraiva Domingos; uma do
valor nominal de 501 euros e 20 cêntimos, pertencente à sócia Maria
do Céu Saraiva Domingos, e uma do valor nominal de 1500 euros,
pertencente à sócia Maria do Céu Saraiva Domingos.

ARTIGO 5.º

A gerência fica afecta aos sócios José Manuel Saraiva Domingos
e Maria do Céu Saraiva Domingos, sendo bastante a assinatura de
qualquer um deles, quer nos serviços de mero expediente e nos actos
de constituição de simples mandato judicial, quer nos outros actos
que envolverem responsabilidade para a sociedade.

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

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001663196

EGICANDEEIROS � COMÉRCIO DE MATERIAL
DE ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1541; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504744860; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/
20020910.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

a) Cessação de funções do gerente Ricardo Manuel Ladeiro Mon-
teiro da Silva.

Data: 17 de Julho de 2002.
Causa: renúncia.
b) Alteração do contrato.
Artigo alterado: 4.º
O qual ficou com a seguinte redacção:

4.º

A gerência fica afecta ao sócio Manuel Martins de Carvalho, sen-
do bastante a sua assinatura, quer nos serviços de mero expediente e
nos actos de constituição de simples mandato judicial, quer nos ou-
tros actos que envolverem responsabilidade para a sociedade.

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

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001663013

SEIA

DECORSERRA � FÁBRICA DE CORTINADOS
E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 468/950510;
identificação de pessoa colectiva n.º 503411388.
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Certifico que, em 26 de Junho de 2002, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2001 relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Figueiredo Aires. 2000536158

CORREIA & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 82/700525;
identificação de pessoa colectiva n.º 500517134.

Certifico que, em 19 de Junho de 2002, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2001 relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Figueiredo Aires. 2000536395

GRÁFICA DE SEIA � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 614/980514;
identificação de pessoa colectiva n.º 504173839.

Certifico que, em 19 de Junho de 2002, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2001 relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Figueiredo Aires. 2000536344

LEIRIA
ANSIÃO

ANASTÁCIO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 612/
000203; identificação de pessoa colectiva n.º 504810855; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 1 e 2/021010.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pelo averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1, Lurdes da Conceição Santos cessou
funções de gerente, por renúncia, em 18 de Maio de 2001.

Mais certifico que, pela inscrição n.º 2, foi alterado parcialmente
o pacto social quanto ao artigo 4.º, que ficou com a seguinte nova
redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de um ou mais gerentes,
a nomear em assembleia geral.

2 � Mantêm-se nomeados gerentes os sócios Almerinda Anastá-
cio, esta com capacidade profissional, e Fernando João Ferreira.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
activa e passivamente, incluindo os de tomar de trespasse estabele-
cimentos e de arrendamento, quaisquer locais com destino às activi-
dades da sociedade, bem como os de compra e venda, para e da so-
ciedade, de veículos automóveis, é necessária a intervenção de dois
gerentes, sendo sempre obrigatória a assinatura da gerente Almerinda
Anastácio.

Conferida, está conforme.

21 de Outubro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2001516193

MIRANVIAS, PINTURA E SINALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 624/
000406; identificação de pessoa colectiva n.º 504079638; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 4/021010.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, a mesma au-
mentou o seu capital social, alterando parcialmente o pacto social
quanto ao seu artigo 3.º, que ficou com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens constantes da escrita social, é de 200 000 euros e corresponde
à soma de duas quotas dos valores nominais e titulares seguintes:
uma de 150 050 euros, pertencente à sócia Georgina Fernandes Go-
dinho Moreira, e uma de 49 050 euros, pertencente em comum aos
sócios Laetícia Godinho Moreira, Micael Godinho Moreira e Jorge
Godinho Moreira.

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

Conferida, está conforme.

21 de Outubro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2001516207

BOMBARRAL

PADARIA-PASTELARIA POENSE, SOCIEDADE
DE FABRICO E VENDA DE PÃO E BOLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 418/
940930; identificação de pessoa colectiva n.º 503286109; data:
18102002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

18 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000154311

V. N. TOMÁS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 614/
20010426; identificação de pessoa colectiva n.º 505443937; data:
19062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

24 de Junho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000154477

LEIRIA

RODINIS � DESATERROS E TERRAPLANAGENS, L.DA

Sede: Rua da Cruz, 56, Coucenheira, Amor, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6541/
990709; identificação de pessoa colectiva n.º 504322990; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 12/20020103.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital e alte-
rou o contrato quanto aos artigos 2.º, 3.º e 8.º, n.º 1, cujo teor passa
a ser o seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto social passa a consitir na seguinte actividade: comércio
por grosso de materiais de construção, desaterros e terraplanagens,
prestação de serviços com retroescavadoras e camiões e transporte
público ocasional de mercadorias, nacional e internacional, constru-
ção civil, compra e venda de propriedades.

§ único. A sociedade poderá participar no capital social de outras
sociedades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e outros bens constantes da escrita social, é de 77 000 euros, dividi-
do em duas quotas iguais, do valor nominal de 38 500 euros cada,
pertencentes uma a cada sócio.
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ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vie-
rem a ser designados em assembleia geral, mantendo as suas funções
de gerente a não sócia Brigite Catarino Pedro, e sendo nomeado
gerente o sócio Rogério Dinis Pedro.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

16 de Julho de 2002. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
1000154538

ELEVA � INDÚSTRIA E COMERCIALIZAÇÃO
DE MADEIRAS, S. A.

Sede: Rua da Carreira de Tiro, Gândara dos Olivais,
Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8036/
20011221; identificação de pessoa colectiva n.º 502973200; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 1/20020110.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o artigo 1.º, que passa
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ELEVA � Indústria e Comer-
cialização de Madeiras, S. A., e reger-se-á pelas disposições neste
contrato e pela legislação aplicável.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Carreira de Tiro,
Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, po-
dendo aquela ser transferida, por simples decisão do conselho de
administração, dentro do concelho ou concelhos limítrofes.

3 � Mediante deliberação do conselho de administração, a socie-
dade pode estabelecer sucursais, escritórios, agências ou qualquer forma
de representação temporária ou permanente em Portugal ou no es-
trangeiro.

4 � A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

Está conforme o original.

O pacto actual está arquivado na respectiva pasta.

29 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de Olivei-
ra Moniz. 1000154386

LUSICLER II � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua dos Guilhermes, 4-C, Maceirinha, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6342/
990324; identificação de pessoa colectiva n.º 504502999; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 37/20020110.

Certifico que a sociedade em epígrafe reforçou o capital social,
tendo em consequência alterado o artigo 4.º, que passa a ter a se-
guinte redacção:

4.º

1 � O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é
de 75 000 euros, e representa-se por duas quotas, sendo uma quota
de 52 500 euros, do sócio Luciano Gonçalves Sabino, e uma quota
de 22 500 euros, da sócia LUSICLER � Materiais de Construção de
Maceirinha, L.da

Está conforme o original.

A redacção actual do contrato encontra-se arquivada na respecti-
va pasta.

26 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de Olivei-
ra Moniz. 1000154384

IMOROMA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Estrada Nacional, 356, rés-do-chão, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6217/
981127; identificação de pessoa colectiva n.º 504294997; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 27/20020111.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe, tendo as contas
sido aprovadas em 17 de Dezembro de 2001.

Conferida, está conforme.

30 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de Olivei-
ra Moniz. 1000154382

ISOLTÉRMICO � TRABALHOS COMPLEMENTARES
DA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua da Amieira, Figueiras, Milagres, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3992/
920921; identificação de pessoa colectiva n.º 502838175; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 45/20020111.

Certifico que a sociedade em epígrafe reforçou o capital social e
alterou o contrato em relação ao artigo 7.º, que passa a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 7.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e reservas,
é de 5000 euros e corresponde às seguintes quotas:

a) Uma quota de 3750 euros, do sócio António Trezentos Bap-
tista;

b) Uma quota de 1250 euros, da sócia Saudade Estrela Marques
Conde Baptista.

Está conforme o original.

A redacção actual do contrato encontra-se arquivada na respecti-
va pasta.

29 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de Olivei-
ra Moniz. 1000154380

SOCIEDADE AGRÍCOLA PINHAL DA TORRE, L.DA

Sede: Rua do Professor Portela, 22, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5398/
970128; identificação de pessoa colectiva n.º 502989912; averba-
mentos n.os 1 Of. e 2 Of. à inscrição n.º 10; números e data das apre-
sentações: 16 e 17/20020925.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessaram
funções de gerente Diamantino Marques de Carvalho e Fernando José
da Fonseca Real, por terem renunciado em 2 de Julho de 2002.

Conferida, está conforme.

9 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2000848648

HORÁCIO JESUS FAUSTINO, L.DA

Sede: Rua da Imaculada Conceição, 31, Telheiro,
Barreira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6753/
991230; identificação de pessoa colectiva n.º 504759728; averba-
mento n.º 1 Of. à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 27 e 28/20021002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente Horácio de Jesus Faustino, por ter falecido em 9 de
Outubro de 2001, e foi designado gerente, com capacidade profis-
sional, Carlos Luís Veloso Cardoso, por deliberação de 20 de Outu-
bro de 2001.

Conferida, está conforme.

9 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2000848907
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CONSTRUÇÕES SONHO REAL, L.DA

Sede: Rua de Leiria, 36, Monte Real, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8554/
020924; identificação de pessoa colectiva n.º 506224368; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 3/20020924.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato segue, entre Luís Manuel de Jesus Lopes e mulher, Maria da
Graça de Jesus Pereira Sebastião, casados sob o regime da comunhão
de adquiridos, naturais da freguesia de Monte Real, concelho de Lei-
ria, onde residem na Rua de Leiria, 36-A, contribuintes fiscais n.os

124135606 e 174618298, respectivamente:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções Sonho Real, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Leiria, 36, na vila e
freguesia de Monte Real, concelho de Leiria.

2 � Por deliberação da gerência a sociedade poderá transferir a
sua sede para outro local, dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou outra
forma de representação social, em qualquer parte do território na-
cional ou no estrangeiro.

3.º

O objecto social consiste na seguinte actividade: construção, com-
pra e venda de imóveis.

4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
125 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
62 500 euros cada, pertencentes uma a cada sócio.

2 � Cada uma das entradas já se encontra realizada em 50 %,
com a obrigação de os restantes 50 % de cada entrada ser realizada
no prazo de um ano, a contar de hoje.

5.º

1 � Por decisão da assembleia geral, poderão ser exigidas presta-
ções suplementares de capital até ao montante máximo global cor-
respondente ao décuplo do capital social, ficando todos os sócios a
elas obrigados na proporção das respectivas quotas.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nas condições a estabelecer em assembleia geral.

6.º

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

7.º

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

8.º

1 � A administração e a gerência da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado, serão confiadas a quem vier a
ser designado em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
3 � A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e

contratos, com a intervenção de um gerente.

9.º

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

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

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

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

gitimários;

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

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

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

10.º

Em caso de morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio, a
sociedade continuará com os herdeiros do falecido, ou o represen-
tante do interdito ou inabilitado, devendo aqueles escolher de entre
si um que a todos represente na sociedade, enquanto a quota estiver
indivisa.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2000845509

LEIRIFRAN � COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Avenida de 22 de Maio, lote 35, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8565/
021002; identificação de pessoa colectiva n.º 506277100; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 41/20021002.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato segue, entre Francisco Fernandes Rodrigues e Dr.ª Maria Cecí-
lia Paraíso Faria Lopes Rodrigues, casados sob o regime da separa-
ção de bens, naturais ele da freguesia de Barosa, concelho de Leiria,
e ela da freguesia de Pousos, concelho de Leiria, residentes na Ave-
nida de 22 de Maio, lote 35, em Leiria:

1.º

A sociedade adopta a firma LEIRIFRAN � Comércio e Adminis-
tração de Propriedades, L.da

2.º

1 � A sua sede está instalada na Avenida de 22 de Maio, lote 35,
freguesia de Marrazes, concelho de Leiria.

2 � A gerência pode deslocar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe e abrir ou criar sucursais, filiais ou outras
formas de representação em qualquer localidade do País ou do es-
trangeiro.

3.º

Tem por objecto a compra, venda e administração de proprieda-
des e postos de abastecimento de combustíveis, comércio por grosso
e a retalho de combustíveis e lubrificantes, importação e exporta-
ção de combustíveis e lubrificantes, representações, compra de pro-
priedades para revenda.

§ único. A sociedade pode participar, por qualquer forma, noutras
sociedades, mesmo com objecto diferente, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas do valor nominal
individual de 25 000 euros, uma de cada um dos sócios Francisco
Fernandes Rodrigues e Maria Cecília Paraíso Faria Lopes Rodrigues.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao dobro do capital social, mediante deliberação
unânime dos sócios.

3 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade, nas condições a
estabelecer em assembleia geral.
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5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios, seus descendentes ou ascen-
dentes, é livre.

2 � A cessão a quaisquer outros carece do consentimento da so-
ciedade, gozando esta do direito de preferência na sua aquisição, di-
ferido aos sócios caso a sociedade o não exerça no prazo de 10 dias.

6.º

1 � São nomeados gerentes os sócios.
2 � A sociedade vincula-se pela assinatura de um gerente.
3 � A gerência não pode obrigar a sociedade em actos estranhos

aos negócios sociais, nomeadamente em letras de favor, abonações,
fianças, cauções ou outros documentos semelhantes.

4 � Consideram-se incluídos nos poderes de gerência o arrenda-
mento de quaisquer locais para a sociedade, a compra para a socie-
dade de quaisquer viaturas automóveis e a venda das que dela sejam
propriedade.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas de quaisquer sócios, desde
que totalmente liberadas, independentemente do seu consentimen-
to, nos seguintes casos:

a) Dissolução, falência ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou outra forma de apreensão

judicial;
c) Venda ou adjudicação judicial.
2 � A contrapartida da amortização é a estabelecida no ar-

tigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais.

8.º

Para fazer face às despesas com esta escritura e respectivo regis-
to e publicações, à aquisição de mobiliário, máquinas e equipamento
necessário à instalação dos serviços da sociedade, a gerência fica desde
já autorizada a proceder aos levantamentos necessários da conta
aberta em nome da sociedade.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2000848915

PARTISA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.
Sede: Olivais, Santa Catarina da Serra, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4521/
940707; identificação de pessoa colectiva n.º 503232718; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 205/20011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, a mesma alte-
rou o contrato quanto ao n.º 1 do artigo 3.º, cujo teor passa a ser o
seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros, a que correspondem 10 000 acções no valor nominal
de 5 euros cada uma, nominativas ou ao portador, livremente con-
vertíveis.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

23 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Alzira Marques de Oli-
veira. 2000847498

TRANSPORTES VALE MARTINHO, L.DA

Sede: Rua da Filarmónica, 10, Arrabal, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6999/
20000620; identificação de pessoa colectiva n.º 505028522; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 42/
20020828.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente António Matias Bernardino, por ter renunciado em
11 de Julho de 2002.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2000844456

SUINIGRUPO � RAÇÕES PARA ANIMAIS, L.DA

Sede: Areias, Colmeias, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4669/
950111; identificação de pessoa colectiva n.º 503336963; inscrição
n.º 18; número e data da apresentação: 40/20020823.

Certifico que foram designados gerentes da sociedade em epígrafe
Manuel Rodrigues Ferreira, em representação de Manuel Rodrigues
Ferreira & Venda, L.da, e Vítor Manuel Lagoa da Venda, por delibe-
ração de 20 de Abril de 2002, pelo prazo de dois anos, a contar de
20 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2000847382

PAPELARIA TAKILOTO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Largo do Padre António Faria, 16, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8532/
20020827; identificação de pessoa colectiva n.º P 506069559; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20020827.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe
por Carminda de Jesus Pereira, casada com Francisco da Costa Pe-
reira na comunhão geral, residente no Largo do Padre António Fa-
ria, 16, Pousos, Leiria, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Papelaria Takiloto, Unipessoal,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo do Padre António Fa-
ria, 16, Pousos, freguesia de Pousos, concelho de Leiria.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é o seguinte: papelaria, tabacaria e totobola.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, pertencente à sócia Carminda de Jesus Pereira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado, ficará a cargo da sócia, desde já nomeada gerente, obri-
gando-se a sociedade em todos os seus actos e contratos com a sua
assinatura.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Diná César de Bas-
tos. 2000845789

NOVA GENTE � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de Sá Carneiro, 63, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6209/
981120; identificação de pessoa colectiva n.º 504295047; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 11/20020612.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o contrato em rela-
ção aos artigos 1.º, 2.º e 3.º, que passam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade passa a ter a firma Nova Gente � Mediação Imobi-
liária, L.da

2.º

A sede social passa a ser na Avenida de Sá Carneiro, 261, lote 53,
loja 1.º B, freguesia de Marrazes, na cidade e concelho de Leiria.
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3.º

A sociedade passa a ter por objecto a mediação imobiliária.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 2000845894

ERMOQUE � EMPREITEIROS, S. A.

Sede: Quinta da Sardinha, Santa Catarina da Serra, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6804/
20000201; identificação de pessoa colectiva n.º 501214291; inscri-
ção n.º 21; número e data da apresentação: 88/20020109.

Certifico que a sociedade em epígrafe reforçou o capital social e
alterou o contrato em relação ao artigo 5.º, que passa a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito, é de 1 500 000 euros,
dividido em 1 500 000 acções no valor nominal de 1 euro cada.

§ único. O capital social encontra-se realizado no montante de
1 466 818 euros e 8 cêntimos, devendo os restantes 33 181 euros e
92 cêntimos ser realizados até ao final do ano de 2002.

Está conforme o original.

A redacção actual do contrato encontra-se arquivada na respecti-
va pasta.

26 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de Olivei-
ra Moniz. 1000154431

NOVALEC � ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
DE PROTECÇÃO E COMANDO, L.DA

Sede: Rua do Casal Novo, 1, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3010/
891124; identificação de pessoa colectiva n.º 502249919; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 45/20020307.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi mudada
a sede e reforçado o capital social, pelo que os artigos 2.º e 4.º do
contrato passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Vale de Lobos, lote 4, 65,
Guimarota, Leiria.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 100 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de
72 000 euros, de que é titular a sócia INFOCONTROL � Electróni-
ca e Automatismo, L.da, e uma do valor nominal de 28 000 euros,
de que é titular o sócio José Rato Vendeirinho.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

9 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 1000154433

SOUSA & GAGO � ESTRATÉGIAS E PROJECTOS
DE INVESTIMENTO, L.DA

Sede: Urbanização das Pimenteiras, Rua de 25 de Abril, lote 1,
1.º, B, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6668/
991022; identificação de pessoa colectiva n.º 504699032; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20020510.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente Sandra Isabel Pinto de Sousa Matos Gago, por ter
sido destituída em 5 de Maio de 2001.

Conferida, está conforme.

8 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 1000154434

RURALPEC � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora das Dores, 164,
Boavista, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8385/
020529; identificação de pessoa colectiva n.º 506177203; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 54/20020529.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato segue, entre:

1.º David Carvalheiro das Neves, casado na comunhão de adquiri-
dos com Élia Marina Lopes Cordeiro das Neves, natural da freguesia
dos Milagres, concelho de Leiria, residente na Avenida do Marquês
de Pombal, lote 22, 3.º, esquerdo, em Leiria, contribuinte fiscal
n.º 105774782;

2.º Gonçalo Nuno da Costa Melchior Dinis, casado na comunhão
de adquiridos com Eva Manuela dos Santos Ferreira Dinis, natural da
freguesia de Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande, residente
na Rua de Nossa Senhora das Dores, 164, em Boavista, Leiria, con-
tribuinte fiscal n.º 207413711.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RURALPEC � Sociedade Agro-
-Pecuária, L.da, e tem a sua sede social na Rua de Nossa Senhora das
Dores, 164, lugar e freguesia da Boavista, concelho de Leiria.

2 � Por simples deliberação dos sócios em assembleia geral, pode
a sociedade deslocar a sua sede para outro local no concelho de Leiria.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a suinicultura intensiva e extensiva,
exploração agrícola, silvicultura e pecuária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a duas quotas de 2500 euros cada, sendo
uma do sócio Gonçalo Nuno da Costa Melchior Dinis e outra do
sócio David Carvalheiro das Neves.

ARTIGO 4.º

1 � Poderá haver prestações suplementares de capital até ao li-
mite de 10 000 euros.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade dentro dos
limites e nas condições de juro e reembolso determinados em assem-
bleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade terá direito de preferência nas cessões de quo-
tas, quer a estranhos, quer entre sócios.

2 � O sócio que pretender ceder a sua quota deverá solicitar à
sociedade, por intermédio da gerência, consentimento para o efeito,
identificando logo o interessado na aquisição e indicando o preço e
a forma de pagamento ajustados.

3 � Dentro de 30 dias a contar do recebimento da comunicação,
a sociedade deverá deliberar se pretende adquirir para si a quota nas
condições propostas.

4 � Se à sociedade não convier a aquisição, será a quota ofereci-
da nas mesmas condições, aos demais sócios, individualmente, aos
quais é conferido o direito de preferência em segundo lugar.

5 � Estes terão o prazo de 15 dias para exercer o seu direito.
6 � Se dois ou mais sócios o pretenderem usar, ajustarão entre si

o modo de divisão da quota oferecida à sua opção. Na falta de acordo,
será a quota dividida na proporção do valor das quotas dos sócios
interessados na aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios nos se-
guintes casos:

a) Se não quiserem continuar na sociedade e assim o declararem à
gerência mediante carta registada com aviso de recepção;
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b) Se as quotas forem objecto de qualquer forma de apreensão
judicial, fiscal ou administrativa com a falta de solvência do seu ti-
tular;

c) Nos demais casos previstos na lei.
2 � A decisão sobre a amortização da quota será tomada nos

seguintes prazos:
a) No caso da alínea a) do número anterior, 30 dias a contar da

data da recepção da carta;
b) Nos casos das alíneas b) e c) do número anterior, 60 dias a

contar do conhecimento do facto.
3 � A contrapartida da amortização e o respectivo pagamento

serão:
a) No caso da alínea a) do n.º 1, de acordo com o disposto nas

alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 235.º do Código das Sociedades
Comerciais;

b) No caso da alínea c) do n.º 1, o valor nominal da quota, sendo
o pagamento efectuado nos termos da alínea anterior.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral,
pertence a ambos os sócios, que ficam desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade são necessárias as assi-
naturas de dois gerentes, salvo se a assembleia deliberar o contrário.

3 � Fica rigorosamente vedado aos gerentes ou a quem os repre-
sentar obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos ao seu
objecto, designadamente em letras de favor, fianças ou abonações,
sob pena de incorrerem em responsabilidade pessoal e solidária pe-
los prejuízos que decorrerem da infracção ao que se dispõe na pre-
sente cláusula.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da expedida com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 1000154435

FINIM � REPRESENTAÇÕES, S. A.

Sede: Bairro dos Capuchos, lote 19-B, 3, 2.º, esquerdo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1447/
801010; identificação de pessoa colectiva n.º 501075658; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 36/20011227.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital e alte-
rou o contrato quanto ao artigo 4.º, cujo teor passa a ser o seguinte:

ARTIGO 4.º

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

2 � As acções são ao portador ou nominativas e reciprocamente
convertíveis, nos termos que forem deliberados em assembleia geral.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

9 de Maio de 2002. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
1000154436

FERNANDO LOPES CARVALHO, L.DA

Sede: Pinhal Verde, Barreira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4401/
940222; identificação de pessoa colectiva n.º 503163821; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 22/20020108.

Certifico que a sociedade em epígrafe reforçou o capital social e
alterou o contrato em relação aos artigos 1.º e 4.º, que passam a ter
a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Fernando Lopes Carvalho,
L.da, com sede na Estrada Nacional n.º 356-2, 452, no lugar de
Lourais, freguesia de Cortes, concelho de Leiria.

4.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
5000 euros e representa-se por duas quotas, sendo uma quota de
3750 euros, do sócio Fernando Lopes de Carvalho, e uma quota de
1250 euros, da sócia Maria Noémia Sousa Frazão.

Está conforme o original.

A redacção actual do contrato encontra-se arquivada na respecti-
va pasta.

18 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de Olivei-
ra Moniz. 1000154437

ANTÓNIO ARANTES � AQUECIMENTOS, L.DA

Sede: Rua de Gastão Aires das Neves, 1,
Praia do Pedrógão, Coimbrão, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5936/
980417; identificação de pessoa colectiva n.º 504145541; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 26/20020108.

Certifico que a sociedade em epígrafe reforçou o capital social e
alterou o contrato em relação ao artigo 4.º, que passa a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 4.º

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

Está conforme o original.

A redacção actual do contrato encontra-se arquivada na respecti-
va pasta.

17 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de Olivei-
ra Moniz. 1000154438

STK37 � COMÉRCIO DE AÇOS CALIBRADOS, L.DA

Sede: Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5712/
971104; identificação de pessoa colectiva n.º 503996874; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 41/20020118.

Certifico que a sociedade em epígrafe reforçou o capital social e
alterou o contrato em relação ao artigo 3.º, que passa a ter a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e representa-se por duas quotas: uma de 4750 euros, perten-
cente a António Manuel Branquinho Caseiro, e outra de 250 euros,
pertencente a Ângela Maria de Oliveira da Silva Salada.

Está conforme o original.

A redacção actual do contrato encontra-se arquivada na respecti-
va pasta.

17 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de Olivei-
ra Moniz. 1000154439

AUTO REPARADORA DA BOAVISTA, L.DA

Sede: Boavista, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2318/
870401; identificação de pessoa colectiva n.º 501802053; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 42/20020108.

Certifico que a sociedade em epígrafe reforçou o capital social e
alterou o contrato em relação ao artigo 3.º, que passa a ter a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros e representa-se por duas quotas
de 2500 euros, uma de cada um dos sócios Manuel Sousa da Silva e
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Maria Laurinda de Jesus Carreira Roda Silva, e encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro.

Está conforme o original.

A redacção actual do contrato encontra-se arquivada na respecti-
va pasta.

26 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de Olivei-
ra Moniz. 1000154440

RAVELIS � REPARAÇÕES DE ÁUDIO,
VÍDEO E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora do Amparo, lote 4,
rés-do-chão, direito, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4676/
950116; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 21/20020108.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe.
Certifico ainda que foi efectuado o encerramento da liquidação,

tendo as contas sido aprovadas em 20 de Dezembro de 2001.

Conferida, está conforme.

17 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de Olivei-
ra Moniz. 1000154441

ENARFI � ENGENHARIA, ARQUITECTURA
E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, L.DA

Sede: Urbanização São Bartolomeu, lote 1-A, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4590/
941011; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 20/20020108.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe, tendo sido
efectuado o encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 20 de Dezembro de 2001.

Conferida, está conforme.

17 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de Olivei-
ra Moniz. 1000154442

TOMÁS & ADELINO, L.DA

Sede: Rua da Cova, sem número, Gândara dos Olivais,
Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7194/
20001121; identificação de pessoa colectiva n.º 505237881; inscri-
ções n.os 6 e 9; números e data das apresentações: 10 e 13/20020108.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o contrato em rela-
ção aos artigos 1.º e 3.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CÔREXACTA � Comércio de
Tintas, L.da

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 8250 euros, da sócia Rosalina da Conceição Rodrigues
Felizardo, e outra do valor nominal de 6750 euros, do sócio Manuel
Martins Inês.

Está conforme o original.

A redacção actual do contrato encontra-se arquivada na respecti-
va pasta.

24 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de Olivei-
ra Moniz. 1000154443

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

Sede: Quinta da Sardinha, Santa Catarina da Serra, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6108/
980825; identificação de pessoa colectiva n.º 504225138; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 218/20011228.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital e alte-
rou o contrato quanto ao artigo 5.º, n.º 1, cujo teor passa a ser o
seguinte:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros, dividido por 5000 acções com o valor
nominal de 10 euros cada uma.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

5 de Julho de 2002. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
1000154444

PAULO VITORINO � CONSTRUTORES, L.DA

Sede: Rua de Santa Marta, 15, Souto do Meio,
Caranguejeira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8063/
20020109; identificação de pessoa colectiva P 505634040; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 21/20020109.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
entre Paulo Jorge de Oliveira Vitorino e mulher, Cecília Maria de
Jesus Ferreira, casados na comunhão de adquiridos, residentes na Rua
de Santa Marta, 15, Souto do Meio, Caranguejeira, Leiria, cujo con-
trato é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação Paulo Vitorino � Construto-
res, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Santa Marta, 15, no
lugar de Souto do Meio, freguesia de Caranguejeira, concelho de
Leiria.

2 � A sede poderá ser deslocada, quer no próprio concelho onde
fica estabelecida, quer para qualquer concelho limítrofe, por delibe-
ração da gerência.

3.º

O objecto social consiste na actividade de indústria da construção
civil.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, equivalente a 1 002 410$, dividido em duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros cada, uma de cada sócio.

5.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante máximo global correspondente ao décuplo do capital
social, ficando todos os sócios a elas obrigados na proporção das
respectivas quotas.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nas condições a estabelecer em assembleia geral.

6.º

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

7.º

1 � A administração e a gerência da sociedade, dispensada de
caução, com ou sem remuneração, conforme for deliberado, serão
confiadas aos sócios ou não sócios, nomeados em assembleia geral.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Paulo Jorge de Oli-
veira Vitorino.
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3 � A sociedade obriga-se validamente com a intervenção de um
gerente.

8.º

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

9.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

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

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

Está conforme o original.

A Escriturária Superior, Adelina Maria Marques Carriça Marques.
1000154445

AUTOCHÃS � REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, L.DA

Sede: Rua da Fé, 92, Chãs, Regueira de Pontes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8074/
20020110; identificação de pessoa colectiva P 505933900; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 56/20020110.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato segue, por Carlos Manuel Carvalho da Fonseca e mu-
lher, Maria da Luz Feijoeira Lopes da Fonseca, casados segundo o
regime da comunhão geral de bens, ele natural da freguesia de Re-
gueira de Pontes, ela da freguesia de Milagres, ambas deste conce-
lho, residentes na Rua da Fé, 92, Chãs, dita freguesia de Regueira de
Pontes, contribuintes fiscais n.os 128443111 e 128801778, respec-
tivamente:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Autochãs � Reparação Automó-
vel, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede está instalada na Rua da Fé, 92, lugar de Chãs, na
freguesia de Regueira de Pontes, concelho de Leiria.

2 � A gerência pode deslocar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, e abrir ou criar sucursais, filiais ou ou-
tras formas de representação em qualquer localidade do País ou do
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio e reparação de veículos
automóveis, comércio de peças para veículos automóveis.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 euros, equi-
valente a 2 004 820$, e corresponde à soma de duas quotas iguais
com o valor nominal de 5000 euros cada, pertencentes a cada um
dos sócios Carlos Manuel Carvalho da Fonseca e Maria da Luz
Feijoeira Lopes da Fonseca.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre. A cessão a estranhos carece
sempre do consentimento da sociedade, gozando esta, em primeiro
lugar, e depois os sócios não cedentes, de direito de preferência na
sua aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me vier a ser deliberado em assembleia geral, ficará a cargo do sócio
Carlos Manuel Carvalho da Fonseca, nomeado gerente a partir de
hoje.

2 � A assembleia geral da sociedade, em deliberação aprovada por
todos os sócios, poderá nomear como gerente quem não seja sócio.

3 � A sociedade vincula-se pela assinatura de um gerente.
4 � A gerência não pode vincular a sociedade em actos estra-

nhos aos negócios sociais, nomeadamente em letras de favor, abo-
nações, fianças, cauções ou outros documentos semelhantes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas de quaisquer sócios, desde
que totalmente liberadas, independentemente do seu consentimen-
to, nos seguintes casos:

a) Dissolução, falência ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou outra forma de apreensão

judicial;
c) Se o sócio for vencido em processo judicial entre ele e a socie-

dade, seja qualquer a parte que mova a acção;
d) Anúncio da venda da quota em qualquer execução judicial, fis-

cal ou administrativa.
2 � A contrapartida da amortização será a que resultar do balan-

ço a efectuar para o efeito e será paga através de depósito na Caixa
Geral de Depósitos em duas prestações a efectuar dentro de seis meses
e um ano, respectivamente, após a deliberação de amortização.

ARTIGO 8.º

1 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao décuplo do capital social.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nos termos deliberados em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

No caso de dissolução, todos os sócios serão liquidatários.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 11.º

A gerência fica desde já autorizada a:
a) Criar ou encerrar sucursais, agências, filiais ou outras formas

de representação social;
b) Efectuar levantamento do depósito de capital social deposi-

tado, para suportar as despesas com a constituição da sociedade,
designadamente as desta escritura, registos e despesas inerentes, bem
como para a aquisição de quaisquer bens necessários à prossecução
dos fins sociais.

Está conforme o original.

A Escriturária Superior, Adelina Maria Marques Carriça Marques.
1000154446

FUNERÁRIA DOMINGUES, L.DA

Sede: Rua da Aldeia, 20, Souto da Carpalhosa, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8067/
20020110; identificação de pessoa colectiva P 505939088; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/20020110.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato segue, entre:

1.º João Alberto Moita Domingues, casado com Maria Teresa
Bento Jorge Domingues sob o regime da comunhão de adquiridos,
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natural da freguesia de Souto da Carpalhosa, concelho de Leiria, onde
reside habitualmente na Rua da Aldeia, 40, contribuinte fiscal
n.º 114127565;

2.º Rui Manuel Moita Domingues, casado com Maria da Concei-
ção Ramos Sobreira sob o regime da comunhão de adquiridos, natu-
ral da freguesia de Souto da Carpalhosa, concelho de Leiria, onde
reside habitualmente na Rua da Aldeia, 52, contribuinte fiscal
n.º 101774885;

3.º Maria Margarida Moita Domingues, casada com Júlio José
Almeida Oliveira sob o regime da comunhão de adquiridos, natural
da freguesia de Souto da Carpalhosa, concelho de Leiria, residente
habitualmente na Rua de Florentino Pedro Lopes, 19, rés-do-chão,
freguesia de Pousos, concelho de Leiria, contribuinte fiscal
n.º 145298043;

4.º Maria da Luz Rodrigues Moita, casada com Américo da
Ascenção Domingues sob o regime da comunhão geral de bens, na-
tural da freguesia de Souto da Carpalhosa, concelho de Leiria, onde
reside habitualmente na Rua de D. Maria José Fernandes, contribuinte
fiscal n.º 145298108.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Funerária Domingues,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede e estabelecimento na Rua da
Aldeia, 20, lugar e freguesia de Souto da Carpalhosa, concelho de
Leiria.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para outro concelho limítrofe, podendo ainda criar sucursais, fi-
liais, agências ou outras formas locais de representação, no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços relati-
vos à organização e realização de funerais, transporte de cadáveres
para exéquias fúnebres, inumação, cremação ou expatriamento e
transladação de restos mortais já inumados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais, de
5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Maria da Luz
Rodrigues Moita, João Alberto Moita Domingues, Rui Manuel Moi-
ta Domingues e Maria Margarida Moita Domingues.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos, são sempre necessárias as assinaturas de dois
gerentes, indiscriminadamente.

3 � Para os actos de mero expediente basta a assinatura de um
gerente.

4 � Fica vedado aos gerentes, sob cominação de responderem por
perdas e danos, obrigarem a sociedade em actos alheios aos negócios
sociais, designadamente em abonações, fianças e letras de favor.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livre-
mente consentida; na cessão a estranhos a sociedade terá sempre o
direito de preferência com eficácia real, em primeiro lugar, e os
restantes sócios, em segundo lugar.

2 � O preço ou valor da cessão à sociedade ou aos sócios que
tenham preferido será o que resultar de um balanço especialmente
organizado para o efeito; e, na falta de acordo, o preço ou valor
será fixado por árbitros nos termos dos artigos 1513.º e seguintes do
Código de Processo Civil.

ARTIGO 6.º

Quando a lei não exigir outras formalidades especiais, as assem-
bleias gerais serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota pelo seu valor no-
minal, acrescida da parte correspondente aos fundos sociais cons-

tantes do último balanço aprovado, em qualquer dos casos seguintes:
a) Insolvência ou falência do respectivo titular, judicialmente

decretada e não suspensa; e
b) Anúncio da venda da quota em qualquer execução judicial, fis-

cal ou administrativa.
ARTIGO 8.º

No caso de morte ou interdição ou inabilitação de um sócio, a
sociedade continuará com os herdeiros do falecido ou representan-
tes do interdito ou inabilitado, devendo aqueles escolher entre si um
que a todos represente na sociedade enquanto a quota estiver indi-
visa.

ARTIGO 9.º

1 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 100 000 euros.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nos termos acordados em assembleia geral.

Está conforme o original.

A Escriturária Superior, Adelina Maria Marques Carriça Marques.
1000154447

LUÍS JOÃO � CARPINTARIA E MÓVEIS, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 109, 290, Várzeas,
Souto da Carpalhosa, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8068/
20020110; identificação de pessoa colectiva P 505939061; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/20020110.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato segue, entre:

1.º Luís Ferreira João, casado com a segunda outorgante sob o
regime da comunhão geral de bens, natural da freguesia de Souto da
Carpalhosa, concelho de Leiria, onde habitualmente reside na Estra-
da Nacional n.º 109, 290, lugar de Várzea, contribuinte fiscal
n.º 117868027;

2.º Maria Fernanda Pedrosa Gomes João, casada com o primeiro
outorgante, com ele habitualmente residente e natural da freguesia e
concelho de Leiria, contribuinte fiscal n.º 141613866.

1.º

1 � Pela presente escritura deliberam constituir entre si uma
sociedade comercial por quotas com a firma Luís João � Carpinta-
ria e Móveis, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 109,
290, lugar de Várzeas, freguesia de Souto da Carpalhosa, concelho
de Leiria.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
e serem criadas sucursais, agências ou outras formas de representa-
ção social.

2.º

O objecto social consiste na fabricação de móveis e carpintaria
para a construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e está
dividido em duas quotas do valor nominal de 2500 euros cada uma,
pertencendo uma a cada um dos sócios Luís Ferreira João e Maria
Fernanda Pedrosa Gomes João.

4.º

1 � A administração e a representação da sociedade ficam a car-
go de quem vier a ser designado em assembleia geral, ficando desde
já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um ge-
rente.

5.º

A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser deliberado
em assembleia geral, no entanto, se for remunerada poderá consti-
tuir, total ou parcialmente, em participação nos lucros da sociedade
depois de retiradas as percentagens e conforme deliberado em as-
sembleia geral.
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6.º

1 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res até ao montante global correspondente ao décuplo do capital
social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a
forma de restituição fixadas em assembleia geral.

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

7.º

A sociedade poderá adquirir participações em outras sociedades,
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

Os gerentes ora designados ficam desde já autorizados a proceder
ao levantamento do capital depositado para fazer face às despesas
com a presente escritura, com o registo e publicações, com a aqui-
sição de equipamento e mercadorias para a sociedade, para a cele-
bração de contratos de arrendamento e para aquisição de bens mó-
veis e imóveis para a sociedade.

Está conforme o original.

A Escriturária Superior, Adelina Maria Marques Carriça Marques.
1000154448

VIMADER � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MADEIRAS, L.DA

Sede: Casal dos Ferreiros, Arrabal, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8070/
20020110; identificação de pessoa colectiva P 505272237; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 24/20020110.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato segue, entre:

1.º Manuel Virgulino Dias Pereira, solteiro, maior, natural de
Arrabal, Leiria, onde reside na Rua da Fonte, Casal dos Ferreiros;

2.º Dinis Marques Carreira, solteiro, maior, natural de França,
residente na Rua de São Bento, 15, Várzea, Arrabal, Leiria.

1.º

A sociedade adopta a firma VIMADER � Indústria e Comércio
de Madeiras, L.da, e tem a sua sede no lugar do Casal dos Ferreiros,
freguesia de Arrabal, concelho de Leiria.

2.º

O seu objecto é a exploração florestal, serração de madeiras e
comércio por grosso e a retalho de madeiras e seus derivados.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$, dividido em duas quotas: uma de 300 000$, do sócio
Manuel Virgulino Dias Pereira, e uma de 100 000$, do sócio Dinis
Marques Carreira.

4.º

Todos os sócios ficam desde já nomeados gerentes e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, sendo
sempre necessárias as assinaturas de dois gerentes para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

5.º

A sociedade assume desde já todos os actos e contratos praticados
pela gerência antes do registo, desde que destinados à sua actividade,
ficando igualmente a gerência autorizada a levantar imediatamente
o depósito efectuado na agência em Tomar, no Montepio Geral, nos
termos do artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

A Escriturária Superior, Adelina Maria Marques Carriça Marques.
1000154450

FERNANDO FARIA LOPES � COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Professor Abílio Alves de Brito, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8231/
020306; identificação de pessoa colectiva n.º 505569728; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 15/20020306.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato segue, entre Fernando Faria Lopes, solteiro, maior, residente
na Rua do Professor Abílio Alves de Brito, freguesia de Pousos,
concelho de Leiria, e Maria Isabel da Silva Ruivo, solteira, maior,
residente na Rua de Paulo VI, freguesia e concelho de Leiria:

1.º

A sociedade adopta a firma Fernando Faria Lopes � Comércio
de Materiais de Construção e Decoração, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Abílio Alves
Brito, Pousos, freguesia de Pousos, concelho de Leiria.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho límitrofe.

3 � A sociedade poderá criar sucursais, agências ou outras for-
mas legais de representação, mediante as condições que forem fixa-
das em assembleia geral.

3.º

O objecto social consiste na actividade de comércio por grosso de
materiais de construção; equipamentos sanitários e decoração; cons-
trução civil.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e representa-se por duas quotas: uma de 24 750 euros,
pertencente ao sócio Fernando Faria Lopes, e outra de 250 euros,
pertencente à sócia Maria Isabel da Silva Ruivo.

5.º

A sociedade poderá participar, por qualquer forma, no capital de
outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades coincida
ou não, no todo ou em parte, com o da mesma, nos termos em que
for deliberado em assembleia geral.

6.º

Por deliberação da assembleia geral, podem ser exigidas presta-
ções suplementares de capital, até ao montante global de 50 000 euros
e fazer à caixa social suprimentos mediante as condições que por
esta forem fixadas.

7.º

É livre a cessão, total ou parcial, de quotas entre os sócios. Po-
rém, a cessão a estranhos, depende do prévio consentimento da
sociedade em primeiro lugar e os restantes sócios depois, terão di-
reito de preferência.

8.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota,
nas seguintes condições:

a) Quando em qualquer processo, a quota do sócio seja penhora-
da, arrestada ou objecto de outra providência judicial;

b) Por morte da sócia Maria Isabel da Silva Ruivo, a sua quota
será amortizada pelo valor nominal.

2 � A amortização considera-se efectuada com o depósito à or-
dem de quem de direito, do valor nominal da quota.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço podendo,
porém, os sócios deliberar nos termos legais à correspondente redu-
ção do capital ou o aumento do valor das restantes quotas, ou ainda,
a criação de uma ou mais quotas para alienação a terceiros.

9.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remune-
ração, conforme for deliberado em assembleia geral, e a sua repre-
sentação em juízo e fora dele, activa e passivamente, serão exerci-
das por um ou mais gerentes a designar em assembleia geral.
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2 � Fica desde já designado gerente o sócio Fernando Faria Lo-
pes.

3 � Para obrigar a sociedade é bastante a assinatura de um geren-
te.

4 � O gerente não poderá obrigar a sociedade em fianças, abona-
ções, letras de favor ou em quaisquer outros actos e documentos
estranhos aos negócios sociais.

10.º

Deduzidos os valores que por lei sejam aplicados na reserva legal,
os resultados líquidos apurados anualmente, terão a aplicação decidi-
da em assembleia geral.

11.º

Para fazer face às despesas com esta escritura e respectivo regis-
to e publicações e efectuar pagamentos de quaisquer despesas ine-
rentes aos negócios da empresa, nomeadamente despesas, aquisições
de equipamentos e mercadorias, a gerência fica autorizada a proce-
der ao levantamento da conta aberta em nome da sociedade, das
importâncias em dinheiro que para o efeito forem necessárias.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 1000154452

ELECTRO LIS � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Rua de João de Deus, 5, 1.º, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2010/
850215; identificação de pessoa colectiva n.º 501139850; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 64/20020319.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram alte-
rados os artigos 1.º, 4.º, 6.º e 8.º do contrato, os quais passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma NOVAELECTROLIS � Comércio de
Equipamentos Industriais, L.da, e tem a sua sede na Avenida de 22 de
Maio, 24, 1.º, escritório 12, na cidade de Leiria.

ARTIGO 4.º

Por deliberação unânime dos sócios podem ser exigidas presta-
ções suplementares de capital até ao montante de 50 000 euros e se
a sociedade carecer de suprimentos podem os mesmos ser prestados
nos termos e condições que forem acordados.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência, sem caução e com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Joa-
quim da Costa Seiça, já nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � A gerência poderá constituir um ou mais mandatários da

sociedade, desde que escolhidos de comum acordo, para a prática de
determinados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 8.º

Quando a lei não exigir formalidades especiais as assembleias ge-
rais serão convocadas por cartas registadas, expedidas com a ante-
cedência preconizada por lei.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 1000154454

SOUTOFERRO � SOCIEDADE DE DOBRAGENS
E MONTAGENS DE FERRO, L.DA

Sede: Souto de Cima, Caranguejeira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4904/
950927; identificação de pessoa colectiva n.º 503509680; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 13/20011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi reforçado
o capital social e alterados os artigos 1.º, 3.º e 4.º do contrato, os
quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade com a denominação de SOUTOFERRO � Sociedade
de Dobragens e Montagens de Ferro, L.da, tem a sua sede na Rua do
Paul, 8, Souto de Cima, Caranguejeira, Leiria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 25 000 euros cada
uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Agostinho do Rosário
Rodrigues Barroca e Lénia Sofia Gameiro Rodrigues.

§ 1.º A sociedade poderá exigir dos sócios, desde que deliberado
por unanimidade em assembleia geral, a realização de prestações su-
plementares de capital até ao décuplo do capital.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios Lénia So-
fia Gameiro Rodrigues e Agostinho do Rosário Rodrigues Barroca e,
ainda, à não sócia Maria Amélia Pereira Gaspar.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária e suficiente a assinatura de dois gerentes ou de quem,
para o efeito, for designado por assembleia geral.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

7 de Junho de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000154455

TELEDOMÉSTICA � TELECOMUNICAÇÕES,
ELECTRÓNICA E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Sede: Quinta da Marinha, lote 54, cave, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5157/
960605; identificação de pessoa colectiva n.º 503661961; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 176/20011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, a mesma alte-
rou o contrato quanto ao artigo 3.º, cujo teor passa a ser o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita, é de 5000 euros e representa-se por duas quo-
tas iguais de 2500 euros cada uma, pertencentes aos sócios José
Miguel Ferreira Vitório e Paula Cristina Ferreira Vitório.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

16 de Maio de 2002. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
1000154457

MALÍCIA & AMÍLCAR, L.DA

Sede: Avenida de 17 de Dezembro, 595, Memória, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7298/
010207; identificação de pessoa colectiva n.º 505299372; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 25/20011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 1.º do contrato, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a ter a firma Malícia & Filha, L.da

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000154458
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GUI � COMBUSTÍVEIS GUILHERMINOS, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora de Fátima, 22, Caldelas,
Caranguejeira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4075/
930107; identificação de pessoa colectiva n.º 502911930; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 15/20011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi reforçado
o capital social e alterado o artigo 4.º do contrato, o qual passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
500 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do
valor nominal de 4988 euros, pertencente ao sócio Custódio Fer-
reira Francisco; uma do valor nominal de 95 012 euros e duas do
valor nominal de 50 000 euros cada, pertencentes à sócia Fernanda
Ferreira Francisco; duas do valor nominal de 50 000 euros cada, per-
tencentes à sócia Maria Alice Ferreira Francisco; duas do valor no-
minal de 50 000 euros cada, pertencentes à sócia Almerinda Ferreira
Francisco, e duas do valor nominal de 50 000 euros cada, perten-
centes à sócia Maria de Fátima Ferreira Francisco.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000154461

JOSÉ CARLOS LOPES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua das Lavadeiras, 4, Marinheiros, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8546/
020913; identificação de pessoa colectiva n.º 506299449; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 66/20020913.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato segue, por José Carlos da Silva Lopes, contribuinte fiscal
n.º 203021100, casado com Carla Alexandra Simôa Henriques Lo-
pes sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de
Marrazes, concelho de Leiria, onde reside no lugar de Vale Sepal,
Rua de Vale Colmeia, 105, 3.º, H:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Carlos Lopes, Unipessoal,
L.da, e tem a sua sede na Rua das Lavadeiras, 4, lugar de Marinhei-
ros, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação em qualquer pon-
to do País e no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área de
instalações eléctricas e comércio de artigos relacionados com a ac-
tividade mencionada.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
13 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ele sócio José Carlos da Silva Lopes.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo dele sócio José Carlos da Silva Lopes,
desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estranhas à
sociedade, que venham a ser por ele sócio designadas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
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 socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas e desde que em sociedades por quotas não fique na si-
tuação de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2000847390

RODRIGUES & SOUSA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Correia Mateus, 32 e 34, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 992/750906;
identificação de pessoa colectiva n.º 500404194; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 25/20020111.

Certifico que foram designados gerentes da sociedade em epígrafe
Ana Cristina Alves Rodrigues Marto, José Manuel Alves Rodrigues,
Manuel António Alves Rodrigues, Carlos Alberto Alves Rodrigues e
Ana Paula Alves Rodrigues.

Data: 10 de Janeiro de 2002.

Conferida, está conforme.

29 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de Olivei-
ra Moniz. 1000154373

SOROCABA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Setúbal, Edifício Porto Moiz, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7213/
20001207; identificação de pessoa colectiva n.º 5042863754; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 28/20020314.

Certifico que foi designado gerente da sociedade em epígrafe Al-
fredo de Sousa Dionísio, casado.

Data da deliberação: 5 de Março de 2002.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 1000154460

MALHAS E MODAS ALCOA, L.DA

Sede: Travessa do Dr. Américo Cortês Pinto, 7, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6336/
990318; identificação de pessoa colectiva n.º 504501097; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 100/20011228.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi reforça-
do o capital social e alterado o corpo do artigo 3.º do contrato, o
qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma de
2500 euros, pertencente ao sócio António Manuel Fernandes Ache-
ga, e outra de 2500 euros, pertencente à sócia Maria Manuela Chico
Raposo Achega.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

14 de Junho de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000154459
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RODRIGUES, L.DA

Sede: Caranguejeira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 595/670814;
identificação de pessoa colectiva n.º 500549583; averbamento
n.º 1 Of. à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apre-
sentações: 96 e 97/20011228.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente Henrique Pereira Rodrigues, por ter falecido em 12 de
Abril de 1990, e foi reforçado o capital social, tendo sido alterado
o artigo 3.º do contrato, o qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencentes em comum e sem determinação de parte ou direi-
to a Maria da Encarnação Carreira Rodrigues, Carlos Henrique Car-
reira Rodrigues e Maria Irene Carreira Rodrigues de Oliveira
Bernardino.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

14 de Junho de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000154456

NELVISOM � COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS
E MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Rua da Escola, Vale Sepal, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4688/
950127; identificação de pessoa colectiva n.º 503355380; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 89/20011228.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi reforça-
do o capital social e alterado o corpo do artigo 6.º do contrato, o
qual passa a ter a seguinte redacção:

6.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores contabilísticos, é de 5000 euros e é formado por duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios Nelson Manuel Gonçalves Ferreira Lagoa e Pedro Jorge
Gonçalves Ferreira Lagoa.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

14 de Junho de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000154453

EXPORTEMBAL � FABRICAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE EMBALAGENS, L.DA

Sede: Moinhos de Carvide, Carvide, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5158/
960612; identificação de pessoa colectiva n.º 503662020; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 64/20011228.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi reforça-
do o capital social e alterado o artigo 3.º do contrato, o qual passa
a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde ao somatório de cinco quotas: uma do valor
nominal de 1875 euros, pertencente à sócia Maria de Fátima Ama-
do Estrada; uma do valor nominal de 1031 euros e 25 cêntimos,
pertencente ao sócio Jorge Gabriel Santos Estrada Grumete; uma do
valor nominal de 843 euros e 75 cêntimos, pertencente à sócia Carla
Sofia Santos Estrada Grumete; uma do valor nominal de 562 euros e

50 cêntimos, pertencente à sócia Ana Patrícia Jerónimo Estrada, e
outra do valor nominal de 687 euros e 50 cêntimos, pertencente à
sócia Dina Teresa Jerónimo Estrada.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000154451

PEREIRAS & INÁCIO, L.DA

Sede: Boavista, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2479/
880119; identificação de pessoa colectiva n.º 501921320; inscrições
n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 67 e 68/20011228.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi reforça-
do o capital social e alterado o artigo 4.º do contrato, o qual passa
a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 21 000 000$ e
representa-se por três quotas iguais de 7 000 000$, cada uma das
quais pertencente a cada um dos sócios Manuel da Silva Pereira, Vasco
Martins Inácio e Carlos Manuel Azoia Pereira.

Mais certifico que a mesma reforçou novamente o capital social
e alterou o artigo 4.º do contrato, o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 104 748 euros e
representa-se por três quotas iguais de 34 916 euros, cada uma das
quais pertencente a cada um dos sócios Manuel da Silva Pereira, Vasco
Martins Inácio e Carlos Manuel Azoia Pereira.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000154449

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO
DE LEIRIA, C. R. L.

Sede: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 33, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3/830705;
identificação de pessoa colectiva n.º 500978921; inscrição n.º 9; nú-
mero e data da apresentação: 124/20011228.

Certifico que, em relação à cooperativa em epígrafe, foram alte-
rados os estatutos quanto ao n.º 1 do artigo 4.º, n.º 1 do artigo 5.º,
n.º 5 do artigo 6.º, n.º 3 do artigo 32.º e aditado o n.º 1 ao artigo 34.º,
passando o corpo deste artigo a ser o n.º 2, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social da Caixa Agrícola é variável e ilimitado,
nunca podendo ser inferior a 20 000 000 de euros, dividido e repre-
sentado por títulos de capital, integralmente subscrito e realizado.

ARTIGO 5.º

Títulos de capital

1 � Os títulos de capital são nominativos e no valor de 5 euros
cada.

ARTIGO 6.º

Requisitos de admissão

......................................................................................................
5 � A decisão de admissão fica condicionada à imediata subscri-

ção e realização de, pelo menos, 100 títulos de capital.
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ARTIGO 32.º

Distribuição de excedentes

......................................................................................................
3 � Aprovada a distribuição de resultados sob a forma de remu-

neração de títulos de capital na proporção do capital subscrito, ape-
nas serão remunerados os títulos que forem além dos primeiros 25 de-
tidos por cada associado.

ARTIGO 34.º

Beneficiários das operações activas

1 � A Caixa Agrícola pratica operações activas com os seus asso-
ciados e, desde que autorizada pelo Banco de Portugal, cumpridas as
regras prudenciais fixadas pela lei e observados os limites que o Banco
de Portugal estabelecer, com terceiros não associados.

2 � [�]

Os estatutos actualizados foram arquivados na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

19 de Junho de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000154496

AGRICORTES � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Sede: Cortes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 753/700714;
identificação de pessoa colectiva n.º 500011460; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 12/20020607.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, a mesma re-
modelou todo o contrato em consequência da sua transformação em
sociedade anónima, cujo teor passa a ser o seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede social e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de AGRICORTES � Comér-
cio de Máquinas e Equipamentos, S. A., e reger-se-á pelos presentes
estatutos, pela lei aplicável às sociedades anónimas e pela lei co-
mercial.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Cortes, freguesia de Cortes,
concelho de Leiria.

2 � Por deliberação do conselho de administração, a sociedade
poderá transferir a sede social para qualquer outro local dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar, trans-
ferir ou encerrar sucursais, agências, delegações ou qualquer outra
forma de representação social da sociedade, em território nacional
ou no estrangeiro, onde e quando entender por conveniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social o comércio de máquinas agrí-
colas e industriais, bem como dos seus complementos e peças.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir e alienar participações em sociedades,
de direito nacional ou estrangeiro, ainda que com objecto diferente,
bem como associar-se com outras pessoas jurídicas, para, nomeada-
mente, formar novas sociedades ou agrupamentos complementares
de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de
3 000 000 de euros, representado por 600 000 acções, cada uma com
o valor nominal de 5 euros.

2 � As acções serão nominativas e não convertíveis.
3 � As acções podem ser incorporadas em títulos de 1, 5, 10,

50, 100, 500 e 1000 acções, bem como revestir a forma
desmaterializada.

4 � Os títulos poderão ser agrupados ou desdobrados por algumas
das quantidades referidas no número anterior a pedido e à custa do
accionista.

ARTIGO 6.º

1 � O conselho de administração fica desde já autorizado, após
parecer favorável do conselho fiscal ou fiscal único, a aumentar o
capital social, uma ou mais vezes, até ao limite de 5 000 000 de euros.

2 � A autorização para o aumento de capital constante do nú-
mero anterior, é válida pelo prazo máximo legalmente permitido e
pode ser prorrogada uma ou mais vezes, por deliberação da assem-
bleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � Na subscrição em dinheiro de novas acções, resultantes do
aumento de capital social, têm preferência os accionistas, na pro-
porção das respectivas posições.

2 � Sempre que num aumento de capital hajam accionistas que
renunciem à subscrição de acções que lhes competiria, poderão as
mesmas ser subscritas pelos demais accionistas, na proporção das
suas participações, os quais manterão a preferência de subscrição,
quanto à totalidade das acções a emitir.

CAPÍTULO III

Transmissão de acções

ARTIGO 8.º

1 � As transmissões de acções da sociedade, bem como a consti-
tuição de quaisquer ónus ou encargos sobre as mesmas, carecem do
prévio consentimento da sociedade, nos termos dos artigos 328.º e
329.º do Código das Sociedades Comerciais.

a) A sociedade deverá pronunciar-se sobre o pedido de consenti-
mento no prazo máximo de 60 dias.

b) A sociedade fica obrigada a, no caso de recusar licitamente o
consentimento, fazer adquirir as acções por outra pessoa nas condi-
ções de preço e pagamento do negócio para o que foi solicitado o
consentimento; no caso de transmissão a título gratuito ou provan-
do a sociedade que naquele negócio houve simulação de preço, a
aquisição será feita pelo valor real, determinado nos termos previs-
tos no n.º 2 do artigo 105.º do Código das Sociedades Comerciais.

2 � Os accionistas da sociedade gozam do direito de preferência,
em igualdade de circunstâncias, na transmissão inter vivos de acções
para terceiros, qualquer que seja o título pelo que a mesma se opere,
o qual será exercido nas seguintes condições:

a) O accionista que desejar ceder as suas acções deve informar o
conselho de administração dessa intenção, por carta registada, indi-
cando o cessionário proposto, o número de acções que tem inten-
ção de ceder, o preço e condições de pagamento;

b) Nos 30 dias que se seguirem à notificação ao conselho de ad-
ministração, este deverá informar todos os accionistas, por carta
registada com aviso de recepção, a fim de que estes, dentro do prazo
de 20 dias a contar do envio dessas cartas, possam declarar se pre-
tender exercer o direito de preferência;

c) Para a hipótese de mais de um accionista exercer o direito de
preferência, cada um deles terá direito de preferência na aquisição
de um número de acções proporcional ao das que detém, proceden-
do-se de igual modo na hipótese de se tornar necessário proceder a
um ou mais rateios subsequentes.

CAPÍTULO IV

Órgãos sociais e representação da sociedade

ARTIGO 9.º

1 � São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de
administração e o fiscal único.

2 � Os membros dos órgãos sociais são designados por um perí-
odo de dois anos, reconduzíveis por uma ou mais vezes.

3 � Os membros designados ou eleitos só terminam as suas fun-
ções com o início das funções dos designados para os substituírem.
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Assembleia geral

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direi-
to a voto, possuidores de acções que as tenham averbado em seu
nome, nos registos da sociedade, até oito dias antes da realização da
assembleia.

2 � A participação e o exercício de voto nas assembleias gerais
dependem do averbamento de acções, correspondentes a, pelo me-
nos, 100 euros do capital social.

3 � Para efeitos de participação na assembleia geral só são con-
siderados os averbamentos solicitados e os depósitos realizados até
oito dias antes da data prevista para a mesma.

4 � A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 11.º

1 � Os accionistas que sejam pessoas singulares poderão fazer-se
representar nas assembleias gerais pelo respectivo cônjuge, qualquer
ascendente ou descendente, por outro accionista, ou por um mem-
bro do conselho de administração, mediante carta dirigida ao presi-
dente da mesa.

2 � Os incapazes e as pessoas colectivas serão representadas pela
pessoa a quem, legal ou voluntariamente, couber a respectiva repre-
sentação.

ARTIGO 12.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presi-
dente, um vice-presidente e um secretário, eleitos pela assembleia
geral entre accionistas ou não accionistas.

2 � A assembleia geral reunirá, ordinariamente, pelo menos, uma
vez por ano e no 1.º trimestre e, extraordinariamente, sempre que
o conselho de administração ou o fiscal único o julgarem necessário,
ou ainda quando requerida por accionistas que representem, pelo
menos, 10 % do capital social.

3 � Enquanto a sociedade for constituída por acções nominati-
vas poderá a assembleia geral ser convocada por carta registada,
dirigida a cada um dos accionistas, nos termos e prazo previsto na
lei.

CAPÍTULO V

Administração e fiscalização da sociedade

ARTIGO 13.º

A administração da sociedade será exercida por um conselho de
administração, composto por três membros, incluindo um presiden-
te, eleitos pela assembleia geral, por um período de dois anos.

ARTIGO 14.º

1 � Compete ao conselho de administração gerir os negócios
sociais e representar a sociedade, praticando todos os actos que cai-
bam no objecto social e que não sejam da competência própria de
outros órgãos da sociedade e, ainda:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente;

b) Efectuar todas as operações relativas ao desenvolvimento do
objecto da sociedade;

c) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como
comprometer-se em arbitragens;

d) Contratar pessoal e estabelecer a respectiva remuneração;
e) Designar as pessoas que entender, para o exercício de cargos

sociais noutras sociedades;
f) Adquirir participações sociais em quaisquer outras sociedades, já

constituídas ou a constituir;
g) Tomar ou dar de arrendamento ou alugar quaisquer bens ou parte

dos mesmos;
h) Constituir mandatários nos termos legais.
2 � O conselho de administração poderá delegar a gestão corren-

te da sociedade num administrador-delegado ou numa comissão exe-
cutiva.

ARTIGO 15.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pela assinatura conjunta de dois dos restantes administradores;
c) Pela assinatura conjunta de um administrador e de um procura-

dor;

d) Pela assinatura de um mandatário a quem tenham sido confe-
ridos os necessários poderes nos termos da procuração.

2 � No caso de morte, substituição, destituição ou renúncia do
actual presidente do conselho de administração Manuel Ribeiro
Vieira, a sociedade passará a obrigar-se pela assinatura de dois admi-
nistradores.

§ único. Para os actos de mero expediente é suficiente a assina-
tura de um dos membros do conselho de administração.

CAPÍTULO VI

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 17.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único.

CAPÍTULO VII

Apreciação anual da sociedade e aplicação
de resultados

ARTIGO 18.º

Os lucros líquidos da sociedade, apurados em cada exercício, de-
pois de deduzidas ou reforçadas as provisões e reservas, impostas
por lei, terão a aplicação, para reservas ou dividendos, que a assem-
bleia geral deliberar, aprovada a atribuição de dividendos aos accio-
nistas, aqueles ser-lhes-ão entregues nos 30 dias seguintes à delibera-
ção da assembleia geral.

CAPÍTULO VIII

Dissolução e liquidação

ARTIGO 19.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos previstos na
lei.

2 � Salvo deliberação em contrário, tomada nos termos do
n.º 1 do artigo 151.º do Código das Sociedades Comerciais, serão li-
quidatários os membros do conselho de administração que estiverem
em exercício quando a dissolução se operar.

ARTIGO 20.º

Ficam desde já nomeados para os anos de 2002 e 2003 os seguin-
tes órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral:
Presidente: Benvinda da Encarnação Henriques Cunha Ribeiro

Vieira;
Vice-presidente: Isabel Maria da Cunha Vieira;
Secretário: Pedro Manuel da Cunha Vieira.
Conselho de administração:
Presidente: Manuel Ribeiro Vieira;
Vogal: Ana Sofia da Cunha Vieira Bernhard;
Vogal: Susana Maria da Cunha Vieira.
Fiscal único:
Efectivo: Matos Soares & Vaz, Sociedade de Revisores Oficiais de

Contas n.º 103;
Suplente: Francisco Adriano Batista de Castro Torres, revisor

oficial de contas n.º 1019.
Data da deliberação: 29 de Maio de 2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Alzira Marques de Oli-
veira. 1000154493

WOLF � UTENSÍLIOS PARA JARDIM, L.DA

Sede: Rua da Mata Nacional, armazém n.º 5,
Vinagreiro, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4996/
960110; identificação de pessoa colectiva n.º 501985310; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 102/20020614.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi reforça-
do o capital social e alterados os artigos 1.º, 4.º, 10.º e 12.º do con-
trato, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

A sociedade adopta a denominação Wolf Jardim � Utensílios para
Jardim, L.da, e tem a sua sede na Rua da Mata Nacional, armazém 5,
freguesia de Vinagreiro-Pousos, concelho de Leiria.

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social é de 10 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e nos demais bens e valores da sociedade, e corresponde
à soma de três quotas: uma de 5000 euros e outra de 4900 euros,
pertencentes à sócia Société Elmar Wolf, SARL, e uma de 100 eu-
ros, pertencente ao sócio Elmar Wolf.

ARTIGO 10.º

Assembleias gerais

Pelo menos uma vez em cada ano e nos três meses seguintes à
data do encerramento do exercício, deverá reunir-se a assembleia
geral anual da sociedade.

Nesta assembleia deverão sempre que possível tomar-se todas as
deliberações necessárias à sociedade ou que previsivelmente venham
a ser necessárias ao funcionamento da sociedade no ano em curso,
quer se trate de deliberações a tomar por maioria simples, quer de
deliberações a tomar por três quartos do capital social.

As assembleias gerais deverão normalmente ser convocadas por
um gerente.

Deverão igualmente ter lugar assembleias gerais quando sócios que
representem metade do capital social ou uma quota-parte dos sócios
da sociedade que representem igualmente um quarto do capital so-
cial o pretenderem.

A ordem do dia deverá ser estabelecida pela pessoa que assina a
convocatória, tendo em conta as solicitações feitas pelos sócios.

A representação de um sócio por outro sócio só é válida para
uma reunião da assembleia geral incluindo as suas várias sessões se as
houver.

O gerente presidirá à assembleia geral e no caso de existirem vários
gerentes presidirá o de mais idade dentre eles.

ARTIGO 12.º

Ano social

O exercício anual inicia-se em 1 de Agosto e termina em 31 de
Julho de cada ano civil.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

2 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 1000154489

ILUMINÓPTICA � ILUMINAÇÃO POR FIBRAS
ÓPTICAS, L.DA

Sede: Rua de Manuel Pereira Patrício, loja D, Sismaria,
Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5252/
960912; identificação de pessoa colectiva n.º 503714186; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 257/20011228.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital e alte-
rou o contrato quanto ao artigo 4.º, cujo teor passa a ser o seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 3750 euros, do
sócio João Alberto Pereira Barreiros, e uma de 1250 euros, do sócio
João José Luciano Barreiros.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

11 de Julho de 2002. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
1000154481

CTV � CONTROLE TÉCNICO DE VEÍCULOS, S. A.

Sede: Quinta da Sardinha, Santa Catarina da Serra, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4398/
940214; identificação de pessoa colectiva n.º 503164160; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 222/20011228.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital e alte-
rou o contrato quanto ao artigo 5.º, n.º 1, cujo teor passa a ser o
seguinte:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros, dividido por 10 000 acções com o valor nominal de
5 euros cada uma.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
1000154479

EMISSORA REGIONAL DE LEIRIA � RÁDIO LIZ, C. R. L.

Sede: Quinta de Santo António, lote 9, 5.º, letra R, Marrazes,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 19/871102;
identificação de pessoa colectiva n.º 501894063; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7; números e data das apresentações:
39 e 40/20020110.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de secretário da direcção José da Ressurreição Santos Andrade, por
ter sido destituído em 31 de Outubro de 2001, tendo sido designado
para o mesmo cargo António Joaquim Rodrigues dos Santos, casado,
por deliberação de 31 de Outubro de 2001, para o período em falta
do biénio de 2001-2002.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 1000154368

MARINHA GRANDE

ELECTROVERDASCA � INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2283; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020909.

Certifico que entre Luís Manuel Jacinto Verdasca e Sandra Regina
Cardoso Martinho Verdasca, casados na comunhão de adquiridos,
Avenida da Liberdade, bloco R, 1.º, direito, Marinha Grande, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma Electroverdasca � Instalações Eléc-
tricas, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Liberdade, bloco
R, 1.º, direito, na cidade, freguesia e concelho da Marinha Grande.

2 � Por deliberação da gerência, a sociedade poderá transferir a
sua sede para outro local dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou outra
forma de representação social, em qualquer parte do território na-
cional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto instalações eléctricas, em baixa e
média tensão, para indústria e construção civil.

4.º

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

1 � Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas
prestações suplementares de capital até ao décuplo do capital social,
ficando todos os sócios a elas obrigados na proporção das respecti-
vas quotas.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer nas condições a estabelecer em assembleia geral.

6.º

1 � A administração e a gerência da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado, serão confiadas a quem vier a
ser designado em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
3 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e

contratos com a intervenção de um gerente.
4 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-

cialmente, na participação nos lucros da sociedade.
5 � Incluem-se no âmbito dos poderes da gerência dar ou tomar

de arrendamento quaisquer imóveis, dar ou tomar de trespasse, bem
como dar ou ceder a exploração de quaisquer estabelecimentos e
desistir ou transigir em juízo.

7.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas
a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
do direito de preferência, o qual, de seguida, se defere aos sócios não
cedentes, quando permitido por lei.

 8.º

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

9.º

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

10.º

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

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

penhor sem o consentimento prévio da sociedade;
c) Em caso de insolvência ou falência do sócio titular;
d) Quando a quota tenha sido transmitida sem prévio consenti-

mento da sociedade;
e) No caso de separação de pessoas e bens, separação de facto ou

divórcio de qualquer dos sócios, se a quota, por via desses factos, for
adjudicada ao cônjuge não sócio;

2 � Em caso de amortização, o preço da quota será o que resul-
tar do último balanço aprovado ou do balanço aprovado a que se
proceda para o efeito, devendo a amortização ser paga em duas
prestações anuais e iguais.

Conferido, está conforme.

15 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 2001651180

PENICHE

FRANCISCO SARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 25; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500120390; inscrição n.º 4 e aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 4; números e datas das apresentações:
13/020327 e 1/021004.

Certifico, que foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe
de 420 000$ para 1 002 414$01, tendo, em consequência, sido al-
terado o pacto social quanto ao artigo 3.º, o qual ficou com a se-
guinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e entrado na
caixa social, é de 5000 euros e 2 cêntimos e corresponde à soma de

seis quotas, sendo uma de 1428 euros e 57 cêntimos, subscrita, em
comum e sem determinação de parte ou direito, a favor de Celeste
Amorim Matos Leitão e Cecília Maria Matos Leitão, e as restantes
cinco, de 714 euros e 29 cêntimos, subscritas cada uma por cada um
dos restantes sócios, Adelino José Barradas Leitão, Carlos José Ca-
nha Monteiro, Francisco Dias Sarreira Pereira, Joaquim Barradas
Leitão e José Maria Henriques da Silva.

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

Está conforme.

14 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000154321

LAURINDO GOMES � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1149;
identificação de pessoa colectiva n.º 505824973; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 3/021008.

Certifico, que foi alterado o pacto social da sociedade em epí-
grafe, tendo, em consequência, sido alterados os artigos 3.º e 4.º, os
quais ficaram com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, no qual o sócio Abílio José da Fonseca subscreve
uma quota de 2500 euros e a sócia Maria da Conceição Lourdes Faria
subscreve uma quota igual de 2500 euros.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade pertence aos não sócios Laurindo José
Fonseca Gomes e Maria Clara Ferreira Jesus Gomes, desde já nomea-
dos gerentes, sendo suficiente a assinatura de qualquer um deles pata
validamente obrigar a sociedade.

Está conforme.

O texto completo do contrato de sociedade encontra-se arquiva-
do na pasta respectiva.

14 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000154320

HISTO-CONTA � CONSULTORIA E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 858; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503860972; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/021009.

Certifico, que Sónia Isabel Ferreira Belasco renunciou à gerência
da sociedade em epígrafe em 30 de Setembro de 2002.

Está conforme.

14 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000154318

TERESA AZEVEDO COUTINHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1244;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/021008.

Certifico, que Ana Teresa Ferreira Maurício Vitória de Azevedo
Coutinho, casada na comunhão geral com António José Cheu de
Azevedo Coutinho, constituiu a sociedade em epígrafe, nos termos
dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Teresa Azevedo Coutinho, Unipes-
soal, L.da

2.º

1 � A sede fica instalada na Avenida das Escolas, 18, 3.º, direito,
freguesia da Ajuda, desta cidade e concelho de Peniche.

2 � A gerência poderá, por simples deliberação, deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
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3.º

Tem por objecto o comércio de produtos de charcutaria, mercea-
ria e demais géneros alimentícios. Comércio de utilidades, artigos de
conforto do lar, de limpeza e de higiene e de artigos de e para deco-
ração.

4.º

O capital social é de 5000 euros, correspondendo a uma quota do
mesmo valor, que pertence à sócia única e se encontra integralmen-
te realizada em dinheiro.

5.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, remuneradas ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, serão designadas
por decisão da única sócia.

2 � Fica desde já nomeada gerente a sócia única.
3 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
4 � A sociedade poderá constituir mandatário ou procuradores

da sociedade para a prática de determinados actos.

6.º

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

7.º

Em caso de falecimento do sócio, a sociedade continuará com os
seus herdeiros, que nomearão entre si um que a todos represente
enquanto se mantiver a contitularidade.

Mais declara a outorgante que:

a) Não é sócia de nenhuma outra sociedade unipessoal;
b) A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamen-

to do capital social depositado para custear as despesas inerentes ao
início da actividade social, bem como a celebrar quaisquer contratos
ou negócios jurídicos, antes do registo definitivo da constituição.

Está conforme.

14 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000154316

OPCENTRO � COOPERATIVA DA PESCA GERAL
DO CENTRO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 41; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501924205; inscrição n.º 7 e aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e datas das apresentações:
11/020828 e 020923.

Certifico, que foi nomeada a direcção, para o triénio de 2002-
-2004, em 1 de Junho de 2002, da Cooperativa em epígrafe, com a
seguinte composição:

Presidente, Humberto Manuel Batista Jorge; vice-presidentes: José
da Silva Rodrigues Santana, José Maria da Silva Pereira, Manuel
Cândido Grilo Balau e Joaquim Paulo Felismina Leitão.

Está conforme.

30 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000154314

PORTO DE MÓS

CONVEFA � CONSULTÓRIO VETERINÁRIO
DE FÁTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 1731/
020531; identificação de pessoa colectiva n.º 502618086.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se encon-
tram depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes às
prestações de 2001.

Conferida, está conforme.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Susana Maria Mar-
ques Tomás. 2001274700

LISBOA
AMADORA

JOSÉ DOMINGOS VAZ � MEDICINA E CIRURGIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 241;
identificação de pessoa colectiva n.º 505827786; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/020318.

Certifico que por José Domingos de Sousa Lopes Vaz foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes
artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma José Domingos Vaz � Medicina e
Cirurgia, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Quirino Rosa,
1, freguesia da Reboleira, concelho da Amadora.

§ único. A gerência da sociedade fica autorizada a transferir, den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, a sede social,
criar, transferir ou encerrar delegações, agências, filiais, sucursais ou
outras formas de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de medicina
humana e cirurgia.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio, José Domingos de Sousa Lopes Vaz.

4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, serão de-
sempenhadas pelo sócio, José Domingos de Sousa Lopes Vaz, desde
já nomeado gerente, sendo suficiente a intervenção de um gerente
para obrigar a sociedade.

5.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até ao montante de 50 000 euros.

6.º

O sócio e a sociedade ficam autorizados a celebrar entre si quais-
quer negócios jurídicos que sirvam a prossecução do objecto social.

7.º

A sociedade poderá participar em sociedades com objecto e natu-
reza diferentes e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conferido e conforme o original.

2 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 1000151928

SURRADOR & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1008/
670916; identificação de pessoa colectiva n.º 500277958; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 4/020318.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato, com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O capital foi reforçado com 4700,72 euros em dinheiro e o seu
artigo 2.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

2.º

O capital social é de 5000 euros, realizado em dinheiro, e é divi-
dido por duas quotas de 2500 euros cada, pertencendo uma ao sócio
José Ramos Alves e outra a Hélder Roma Moreira.
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O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Conferido e conforme.

2 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 1000151932

AZAMBUJA

L. O. S. � SOCIEDADE DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 556;
identificação de pessoa colectiva n.º 504463284; data da apresenta-
ção: 03102002.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe com referência ao exercício de 2001, tendo ficado deposi-
tados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Eugénia Maria
VieiraTAmaral. 2001557124

LUÍS OLIVEIRA DE SOUSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 243;
identificação de pessoa colectiva n.º 502278684; data da apresenta-
ção: 03102002.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe com referência ao exercício de 2001, tendo ficado deposi-
tados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Eugénia Maria Vi-
eira Amaral. 2001557132

SOCIEDADE AGRÍCOLA JOAQUIM VIDAL
E ORTIGÃO COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 59;
identificação de pessoa colectiva n.º 500253196; data da apresenta-
ção: 031002.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe com referência ao exercício de 2001, tendo ficado deposi-
tados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Eugénia Maria Vi-
eira Amaral. 2001557116

JORGE & FILHOS � OFICINA DE REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 515;
identificação de pessoa colectiva n.º 504074679; data da apresenta-
ção: 09102002.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe com referência ao exercício de 2001, tendo ficado deposi-
tados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Eugénia Maria Vi-
eira Amaral. 2001557140

SOCIEDADE IDEAL DE VINHOS DE AVEIRAS
DE CIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 57;
identificação de pessoa colectiva n.º 500258570; data da apresenta-
ção: 09102002.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe com referência ao exercício de 2001, tendo ficado deposi-
tados em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Eugénia Maria Vi-
eira Amaral. 2001557159

ARRISEQUE � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 766;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20021002.

Certifico que Patrícia Alexandra Lopes Sequeira, solteira, maior,
e Rui Miguel Lopes Sequeira, solteiro, menor, constituíram a socie-
dade com a denominação em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de ARRISEQUE � Constru-
ção Civil, L.da, e tem a sua sede na freguesia de Manique do
Intendente, concelho da Azambuja, à Rua do Rato, 17, lugar de
Arrifana, e durará por tempo indeterminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede da so-
ciedade ser mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, assim como proceder à criação de sucursais, filiais, delega-
ções ou quaisquer outras formas de representação social .

2.º

O seu objecto consiste na indústria de construção civil, compra e
venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim e obras
públicas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos só-
cios, Patrícia Alexandra Lopes Sequeira e Rui Miguel Lopes Sequeira.

4.º

1 � A gerência e a administração da sociedade e a sua represen-
tação em juízo e fora dele, activa e passivamente, ficam a cargo de
um ou dois gerentes, estranhos ou não à sociedade, remunerados ou
não, consoante for deliberado em assembleia geral, que decidirá se o
cargo fica ou não pendente de prestação de caução.

2 � Fica desde já nomeado gerente António José dos Santos Se-
queira.

3 � A sociedade fica validamente obrigada nos actos e contratos
e na execução das deliberações da assembleia geral com a assinatura
de um gerente.

4 � Em caso algum os gerentes ou seus mandatários poderão
obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios
sociais, designadamente em letras de favor, fianças ou abonações.

5.º

1 � Nem os gerentes nem qualquer um dos sócios podem, sem
consentimento da sociedade, exercer por conta própria ou alheia
actividade concorrente com a sociedade.

2 � No exercício por conta própria inclui-se a participação, por
si ou por interposta pessoa, em sociedade, qualquer que seja a frac-
ção do capital social na mesma subscrita.

6.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando os sócios
não cedentes, nas cessões onerosas, do direito de preferência.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota ou parte dela a ter-
ceiros dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por es-
crito, 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
exercício do 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.
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7.º

Para além das demais situações previstas na lei, a sociedade pode-
rá deliberar a amortização das quotas nos seguintes casos:

a) Por arresto, arrolamento ou penhora da quota;
b) Por venda ou adjudicação judiciais de qualquer quota;
c) Por acordo com o respectivo titular;
d) Se, por quaisquer actos ou factos, o sócio seu titular fizer perigar

o bom nome da sociedade ou lhe venha a causar prejuízo, nomeada-
mente se com a sociedade entrar, directa ou indirectamente, em
concorrência de qualquer espécie;

e) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-
cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral;

f) Se o titular a ceder em infracção ao disposto no artigo 6.º
2 � A contrapartida da amortização, no caso previsto na alínea f)

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 substituição,
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a serem alienadas a um
ou a alguns sócios ou a terceiros.

8.º

Ocorrendo a morte ou interdição de qualquer sócio, os respecti-
vos direitos sociais serão exercidos pelos herdeiros, que designarão,
no prazo de 30 dias após o óbito, um de entre eles que a todos re-
presente na sociedade, enquanto a quota permanecer indivisa; no
segundo caso, os direitos do interdito serão exercidos na sociedade
pelo seu representante legal.

9.º

A sociedade fica autorizada a participar em agrupamentos com-
plementares de empresas, no capital de outras sociedades com ob-
jecto e natureza diferentes, reguladas ou não por leis especiais, criar
novas empresas ou comparticipar na sua criação, podendo ainda a
sociedade associar-se, pela forma que entender mais conveniente, a
quaisquer entidades singulares ou colectivas, colaborar com elas atra-
vés da sua direcção ou fiscalização ou nelas tomar interesses sob
qualquer forma.

10.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, de harmonia com as condições que forem deliberadas em
assembleia geral.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao quíntuplo do capital social e na proporção das suas
quotas, desde que os sócios o deliberem por unanimidade de votos
representativos da totalidade do capital social.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Eugénia Maria Vi-
eira Amaral. 2001557094

CASCAIS

MATOSO BAIÃO & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7830-
-Sintra; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 95/011204.

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

Alteração parcial do contrato, alterando o artigo 1.º, que passa a
ser o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Matoso Baião & Filha, L.da, e tem a
sua sede na Rua de Mira-Sol, lote 142, no lugar do Zambujeiro Qua-
drado, freguesia de São Domingos de Rana, do concelho de Cascais.

27 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 3000078557

TELSIRIUS PROJECTOS DE ELECTRICIDADE
E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Averbamentos n.os 2 e
4; números e data das apresentações: 26 e 27/011227.

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

Inscrição n.º 3, averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 26/
011228.

Cessação das funções de gerente de António Luís Lourenço Tei-
xeira, por renúncia, em 29 de Outubro de 1999.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma de 1250 eu-
ros, do sócio Rui Carlos Moreira Fernandes da Fonseca; uma de
1250 euros, do sócio António Luís Lourenço Teixeira; outra de
1250 euros, do sócio Tito Jorge de Sousa Seixas, e outra de 1250 eu-
ros, da sócia Sandra Carla Ferreira Simões Jau.

Esta certidão está conforme o original.

19 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 3000078556

GESBO � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 149/
011120-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503462926;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 83/011120.

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 1.º do contrato social, que passa a ter a se-

guinte redacção:
ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de GESBO � Sociedade
Gestora de Participações, S. A., e tem a sua sede em Sintra, na Es-
trada da Barrosa, Quinta de São Francisco, 94, Algueirão-Mem Mar-
tins, freguesia Algueirão-Mem Martins.

2 � Por deliberação do conselho de administração, a sede social
pode ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou
para outro concelho limítrofe, devendo os accionistas ser avisados
dessa mudança.

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

Esta certidão está conforme o original.

21 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000078554

FRASAC � CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5095/
860409-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501656790;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 77/011120.

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

Facto: nomeação dos órgãos sociais para o triénio de 2001-2003.
Conselho de administração: Luís Miguel Mendes André, solteiro,

maior, São Domingos de Rana, Cascais; Olívia da Cunha Pereira,
solteira, maior, Parede, Cascais; Maria Alice Fonseca Lourenço Oli-
veira, casada, Vela, Guarda.

Conselho fiscal: Henrique de Sá Pereira (revisor oficial de con-
tas), casado, Rua do Outeiro, lote 3, 1.º, direito, Alto Castelhana,
Cascais; Fernando Marques de Oliveira, solteiro, maior, Rua de Manuel
de Almeida Vasconcelos, lote 41, 2.º, frente, Carcavelos; Anabela
Oliveira Pinheiro Fernandes, casada, Quinta da Barroca, lote 6-A,
5.º, esquerdo, Rua de Mel Quiades, Cacém; suplente, J. Bastos & C.
Sousa Góis, representada por Carlos Pedro Machado Sousa Góis (re-
visor oficial de contas), Rua de São Domingos de Benfica, 33, 3.º,
Lisboa.

Esta certidão está conforme o original.

21 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000078552
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ECU NOVENTA E DOIS � CONSULTORIA
INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 697/
970321; identificação de pessoa colectiva n.º 502443740; inscrição
n.º 13; número e data da apresentação: 39/011120.

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a se-

guinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios,
Helena da Conceição Raposo Gaspar e José Francisco Simão Jorge.

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

Esta certidão está conforme o original.

21 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000078550

LUSOLETTERING � LETTERING E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6726-
-Cascais; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 35/011120.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital, tendo sido alterado o artigo 3.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Ramiro de Sousa Gon-
çalves Costa e Maria Fernanda Rodrigues de Sousa Costa.

19 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 3000078549

CASCAISLIMPA � LIMPEZAS DOMÉSTICAS
E INDUSTRIAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 263-
-Cascais; averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: 22 e 23/011120.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções de gerente e mudança de sede.

Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1-Of. � Apresentação n.º 22/
011120.

Cessação das funções de gerente de José Carlos Correia Borges,
por renúncia, em 28 de Setembro de 2001.

ARTIGO 1.º

......................................................................................................
2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da República, Viven-

da Paraíso, loja, Alcoitão, Alcabideche, Cascais.

24 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 3000078545

GIL GRAÇA ARQUITECTOS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1703-
-Cascais; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 6/011120.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital, tendo sido alterado o artigo 3.º como segue:

3.º

O capital social é de 125 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor

nominal de 112 500 euros, do sócio Manuel Gil Seguro Graça, e outra
do valor nominal de 12 500 euros, da sócia Birgit Brun Christensen
Seguro Graça.

19 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 3000078543

QTEL QUALIDADE TOTAL E LOGÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9240-
-Cascais; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/011120.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital, com alteração, tendo sido alterado o artigo 3.º
como segue:

3.º

O capital social é de 12 500 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e nos diversos valores do activo constantes da escritu-
ração e corresponde à soma das quotas seguintes: uma no valor de
9375 euros, pertencente ao sócio António Luís de Carvalho Moitinho
de Almeida, e uma no valor de 3125 euros, pertencente à sócia Maria
Madalena Cordeiro Bettencourt.

24 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 3000078541

MÁRMORES FERREIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5387-
-Sintra; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 125/011119.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital, tendo sido alterado o artigo 3.º como segue:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, uma de cada sócio.

19 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 3000078538

N. P. F. PESQUISA E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 141/
011119-Sintra; inscrições n.os 13 e 14; números e data das apresen-
tações: 40 e 41/011119.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital, alterando o artigo 4.º, e a mudança de sede, al-
terando o artigo 2.º, tudo como segue:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores, é de 220 000 euros, dividido em três quotas,
uma de 66 000 euros, pertencente ao sócio António Ricardo Espíri-
to Santo Bustorff, e duas iguais de 77 000 euros, pertencentes ao
sócio Nuno Miguel Cabral da Silva Nunes.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Beloura Office Park, edifício
7, piso 1, freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho de Sintra.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

19 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 3000078535

MARQUES & GRILO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 191-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503753823.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício
do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000078532

MINI MERCADO AS IRMÃS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 145-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503739430.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício
do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000078529

AUTO TÁXIS VAZ & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9778-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 500503583.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício
do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000078525

CONTA AO QUADRADO � GABINETE TÉCNICO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9628-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503391191.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício
do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000078524

AZUL COBALTO � AZULEJOS, CERÂMICA
E ARTESANATO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8598-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 501959718.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício
do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000078520

FERNANDA CARVALHO & ASSOCIADOS
CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7095-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502734051.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício
do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000078518

AUTO TÁXIS FARINHA & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 743-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504631926.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício
do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000078517

LUSOQUITANIA � ACTIVIDADES HÍPICAS
E TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9132-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503797073.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício
do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000078516

LUSITECA � TRANSFORMAÇÃO E EMBALAGEM
DE PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1002-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 500171092.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício
do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000078515

TRANSPORTES FONTES DAS EIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1065-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 500906211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício
do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000078514

CONSTRUÇÕES VALE DO GENCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7195-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502767022.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício
do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000078513

MEDENFER � SERVIÇOS MÉDICOS E ENFERMAGEM,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6968-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502714433.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício
do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000078512

JOAQUIM PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 571-Sintra;
identificação de pessoa colectiva n.º 500825793.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício
do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000078511

AUTO TÁXIS MARMELEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 740-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504740695.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício
do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000078510

ALONBER � CONSULTA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9085-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503783862.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício
do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000078509

FLORISTA O JARDINZINHO EM FLOR DE ALGUEIRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 047-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504788779.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício
do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000078505

AUTO TÁXIS VIDUALENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 772-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504628461.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício
do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000078504

VERDIPRIM � URBANIZAÇÃO DE TERRENOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 609-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504366610.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício
do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000078503

ERGOTRANS � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 418-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504993119.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício
do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000078500

COMA CONNOSCO � CATERING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 574-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504531700.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício
do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000078498

ADALMAN � CARPINTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 959-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504135600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício
do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000078496

AMEIXEIRA VIEIRA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4600-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 501438343.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício
do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000078495

CONSTRUÇÕES DA LABRUSCA UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 544-
-Cascais.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relati-
vos ao exercício do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Agosto de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Elisabe-
te de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000078494
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CESTLE CENTRO ESTUDOS DA LINHA UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 101-
-Cascais.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relati-
vos ao exercício do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Agosto de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Elisabe-
te de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000078481

METALFONTE CONSTRUÇÕES METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4572-
-Cascais.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relati-
vos ao exercício do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Agosto de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Elisabe-
te de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000078480

GRUPO 5 FLORES E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3132-
-Cascais.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relati-
vos ao exercício do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Agosto de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Elisabe-
te de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000078477

ANTÓNIO PENA CONSULTORIA E DIVULGAÇÃO
DOS RECURSOS NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8764-
-Oeiras.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relati-
vos ao exercício do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Agosto de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Elisabe-
te de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000078474

MODELEVA MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 510-
-Oeiras.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relati-
vos ao exercício do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Agosto de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Elisabe-
te de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000078472

MANUEL & MÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9609 Sintra;
identificação de pessoa colectiva n.º 503383376.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000078469

PALINJOFLAS � PLÁSTICOS INJECÇÃO
INSUFLAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4139-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 501688803.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000078465

CONFELINHAS � COMÉRCIO DE FECHOS
E LINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5666-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502289333.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000078464

MANUEL FRANCISCO RAMILO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7355-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502813822.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000078463

O CASTANHEIRO DA EUGARIA � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E ENERGÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 673-
-Sintra.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000078459

J. J. S. MOREIRA � INDÚSTRIA DE MOLDES
PARA PLÁSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 847-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504585282.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000078457

AUTO ACESSÓRIOS ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5951-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502379057.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000078455

JORGE B. DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 765-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504287834.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000078453

SILVA & CACHAPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 932-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504113356.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000078452

PURATOS � PRODUTOS E ARTIGOS 
PARA A INDÚSTRIA ALIMENTAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3183-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 500224765.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000078450

PELZE � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MALAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2901-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 501168003.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000078449

PRINTIMAGEM, IMAGEM DIGITAL, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 052-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504159860.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000078447

RAMALHO & MARCELINOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4413-
-Sintra.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000078445

SISLECTRON � ELECTRÓNICA DE POTÊNCIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 103-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503520500.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000078443

FUTURMÁTICA � SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5895-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502043997.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000078440

ALDA & VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4519-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501385282.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000078438

IMO 2000 � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 758-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503813095.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000078433

AUTO TÁXIS URGEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 104-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500435138.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000078432

KUN & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4322-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501496572.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000078430

O TRAPO � SOCIEDADE COMERCIAL
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 767-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501527427.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000078427

ILSA LUSITANA � EQUIPAMENTOS HOTELEIROS
E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 775-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504205765.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000078426

JUDITE GAMITO � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7412-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502717556.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000078417

CASTRO CALDAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7549-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500513341.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000078415

AGUDAL 4 � SOCIEDADE CONSTRUÇÕES
URBANIZAÇÕES E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9189-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503343897.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício
do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000078413

O TRINITÁ CAFÉ E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9885/
960118-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503597830;
número e data da apresentação: 1081/250501.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000078410

AGRI CONSTRÓI PROJECTOS E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 276-
-Oeiras.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relati-
vos ao exercício do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Agosto de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Elisabe-
te de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000078408

ZÉLIA BARATA TURISMO E CULTURA UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 401-
-Sintra.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relati-
vos ao exercício do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Agosto de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Elisabe-
te de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000078407

MAGRATEX MÁRMORES E GRANITOS
PARA EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5696-
-Cascais.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Foram depositados os documentos de prestação de contas relati-
vos ao exercício do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Agosto de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Elisabe-
te de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000078406

DESCRI DESIGNERS E CRIATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3353-
-Cascais.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relati-
vos ao exercício do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Agosto de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Elisabe-
te de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000078405

TRIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
A CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7099-
-Cascais.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relati-
vos ao exercício do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Agosto de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Elisabe-
te de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000078404

ICORR INVESTIGAÇÃO E CONSULTORIA
EM CORROSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9954-
-Sintra.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relati-
vos ao exercício do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Agosto de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Elisabe-
te de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000078403

GARAGE CAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 685-
-Sintra.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relati-
vos ao exercício dos anos de 1998 e 1999.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Agosto de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Elisabe-
te de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000078402

REGIESTÚDIO GRAVAÇÃO EDIÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 601-
-Cascais.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relati-
vos ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Agosto de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Elisabe-
te de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000078400

INSTITUTO PENSAR FÓRUM MÉDICO DE DOCÊNCIA
E PESQUISA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8119-
-Cascais.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relati-
vos ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Agosto de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Elisabe-
te de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000078399

CLÍNICA DO DR. ROBSON F. DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9142-
-Cascais.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relati-
vos ao exercício do ano de 1999.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Agosto de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Elisabe-
te de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000078397

OMNI AVIAÇÃO E TECNOLOGIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 206-
-Cascais.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relati-
vos ao exercício do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Agosto de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Elisabe-
te de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000078396

COZINHA INTERNACIONAL SOCIEDADE
DE EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES E BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8046-
-Cascais.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relati-
vos ao exercício do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Agosto de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Elisabe-
te de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000078391

JESUS E NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 954-
-Sintra.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Foram depositados os documentos de prestação de contas relati-
vos ao exercício do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Agosto de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Elisabe-
te de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000078390

CARVALHO & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4936-
-Sintra.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relati-
vos ao exercício do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Agosto de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Elisabe-
te de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000078388

TRADEMBAL COMÉRCIO INDÚSTRIA EXPORTAÇÃO
E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS SINTÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6245-
-Oeiras.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relati-
vos ao exercício do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Agosto de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Elisabe-
te de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000078387

AMEIXA, COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 955-
-Oeiras.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000078385

LISBOA � 3.A SECÇÃO

SEBOP INTERNACIONAL � SOCIEDADE EXTRACÇÃO,
BRITAGENS E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 842/020925; identificação de pessoa colectiva n.º 506289800;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 46/020925.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Sebop Internacional � Sociedade
Extracção, Britagens e Obras Públicas, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Praça de Nuno Rodrigues dos San-
tos, 7, sala 212, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de
Lisboa.

§ único. A gerência poderá transferir a sua sede dentro do mesmo
concelho ou para outro qualquer concelho do território nacional,

podendo ainda criar, transferir e encerrar sucursais, agências, delega-
ções ou outras formas de representação em qualquer parte do terri-
tório nacional ou estrangeiro.

3.º

O objecto da sociedade consiste na promoção, exploração e
desenvolvimento de acções no âmbito das indústrias extractivas,
nomeadamente: extracção e preparação de calcário e outras pedras
similares para a construção; extracção de areias e argila; extracção
de saibro, areia e pedra britada; extracção de minerais para a indús-
tria química e para a fabricação de adubos; extracção e preparação
de quartzo, feldspato, diatomito e outros minerais; extracção e refi-
nação do sal; extracção e preparação de minérios metálicos; explo-
ração e planeamento de unidades industriais de corte e tratamento
de rochas; exploração e planeamento de unidades industriais de tra-
tamento e transformação de produtos alimentares; exploração e
planeamento de unidades industriais de serração e de transformação
de madeiras e seus derivados; exploração e planeamento de activida-
des agrícolas silvícolas, piscícolas e pecuárias incluindo espécies
cinegéticas em propriedades próprias ou alheias; exploração de uni-
dades industriais de reciclagem de lixos, embalagens e desperdícios;
prestações de serviços e aconselhamento de prospecção, de projecto
e de implementação, relacionados com as tecnologias relativas a
todas as actividades já mencionadas; prestação de serviços de análi-
se, planeamento e projectos urbanísticos, ambientais e paisagísticos;
construção geral de edifícios e engenharia civil; obras públicas e
privadas; preparação dos locais de construção, demolições, terrapla-
nagens, perfurações e sondagens; construção de coberturas; constru-
ção de estradas, vias férreas, aeroportos e de instalações desporti-
vas; instalações eléctrica e de climatização, canalizações e outras
não especificadas; actividades de acabamento, estucagem, montagem
de trabalhos de carpintaria e de caixilharia, revestimento de pavi-
mentos e de paredes; e ainda, a actividade de carácter comercial que
a seguir se indica:

Actividades comerciais de exportação e de importação; activida-
des comerciais no domínio dos materiais de construção civil; activi-
dades comerciais no domínio dos produtos alimentares; distribuição
e representação; comercialização de todas as matérias-primas desti-
nadas à indústria alimentar e também de todas as que são ou sejam
cotadas em bolsas internacionais; comercialização de combustíveis e
outras fontes de energia; prestação de serviços de transportes ter-
restres, fluviais, marítimos e aéreos; prestação de serviços de alu-
guer de viaturas; exploração de serviços logísticos, ferroviários,
portuários e exploração de serviços logísticos de natureza diversa,
incluindo a armazenagem e transporte de produtos sólidos, líquidos
e gasosos embalados ou a granel; prestação de serviços de gestão,
controlo e exploração de áreas e de unidades comerciais destinadas
a funções de comércio por grosso e de comércio a retalho; explora-
ção de serviços de negociação de patentes e licenças respectivas;
prestação de serviços de contabilidade, de gestão de controlo; pres-
tação de serviços no domínio de fusões e de aquisições de empresas,
serviços de análise financeira e de risco, de projectos de investimen-
to, prestação de serviços de aconselhamento fiscal; prestação de
serviços não jurídicos, de planeamento e de exploração às autarquias
e instituições públicas e privadas, actuando, também como
subcontratações nos domínios das tecnologias de informação, comu-
nicação, abastecimento, tratamento e distribuição de águas, energi-
as, transportes, higiene e limpeza e conservação; prestação de ser-
viços de publicidade, de promoção, de relações públicas e de estudos
de mercado e de opinião; prestação de serviços de cedência de espa-
ços para utilização de serviços administrativos e de serviços de co-
municação, de processamento de dados e de secretariado; explora-
ção da actividade de comissões e consignações de produtos e de
serviços nos sectores primário, secundário e terciário; exploração
de serviços de expedição de informação e de entregas de amostras
em encomendas urgentes; actividades imobiliárias tais como, com-
pra, venda e revenda de bens imobiliários, arrendamento de bens
imobiliários e administração de imóveis.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se representado por duas quotas, uma da só-
cia Maria da Conceição Ribeiro Batista, no valor de 2550 euros, e
outra do sócio Jorge Manuel Ribeiro Batista, no valor de 2450 eu-
ros.

5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por um ou mais geren-
tes a nomear em assembleia geral, a qual deliberará sobre a existên-
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cia ou não de remuneração, ficando, contudo, desde já nomeados
gerentes os sócios, Maria da Conceição Ribeiro Batista e Jorge
Manuel Ribeiro Batista.

2 � Para vincular a firma basta a assinatura de um gerente.
3 � A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da

mesma para a prática de determinados actos ou categorias de actos,
atribuindo tais poderes através de procuração.

6.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes ou estra-
nhos aos negócios sociais.

7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras empre-
sas, com o mesmo objecto social ou diferente do seu, adquiri-las no
todo ou em parte ou fundir-se com elas. Tanto em território nacio-
nal como no estrangeiro.

8.º

Poderão ser exigíveis prestações suplementares até 10 vezes o
valor do capital social e qualquer sócio poderá fazer à sociedade os
suprimentos de que ela carecer, nas condições a acordar em assem-
bleia geral, para o efeito reunida.

9.º

A transmissão de quotas a título gratuito ou arenoso é livre entre
os sócios ou entre estes e a sociedade, no todo ou em parte.

10.º

A transmissão de quotas inter vivos, a título gratuito ou oneroso,
total ou parcial, a estranhos, depende do consentimento prévio da
sociedade, à qual, em primeiro lugar, e aos sócios, em segundo, fica
reservado o direito de preferência nas transmissões a título oneroso.

11.º

O sócio que desejar transmitir a estranhos a sua quota, no todo
em parte, assim o comunicará à sociedade e a cada um dos restantes
sócios, por carta registada com aviso de recepção, indicando a pes-
soa ou pessoas às quais pretende fazer a transmissão, o preço e as
demais cláusulas do respectivo contrato.

12.º

A declaração de opção ou a autorização para transmitir a quota
terá que ser feita, por carta registada com aviso de recepção, no
prazo de 30 dias a contar da recepção da carta referida na cláusu-
la 11.ª

13.º

A falta de resposta no prazo referido na cláusula 12.ª entende-se
como autorização para a cedência.

14.º

A aquisição da quota deve ser completada no prazo de 30 dias após
ser tomada a decisão de exercer a opção, sob pena de ficar sem efei-
to tal opção.

15.º

A sociedade não se dissolve por falecimento ou interdição de qual-
quer dos sócios, continuando com os herdeiros ou representantes do
falecido ou interdito. Sendo vários os herdeiros, deverão estes no-
mear, um entre si, que a todos represente na sociedade.

16.º

A sociedade tem direito de amortizar as quotas que: sejam penho-
radas, arrestadas ou por qualquer meio dadas em garantia das dívidas
de qualquer sócio ou de terceiros.

Pertençam a sócio declarado insolvente ou falido, contra quem
tenha sido instaurada execução.

17.º

1 � O preço da quota no caso previsto na cláusula anterior será
o preço médio entre três avaliações efectuadas separadamente para
o efeito.

2 � O sócio cuja quota se pretenda amortizar nomeará um ava-
liador, a sociedade outro e o terceiro será nomeado por mútuo
acordo.

3 � A contrapartida da amortização, na falta de acordo, é a que
resultar do balanço especial elaborado para o efeito.

4 � O respectivo pagamento deverá ser feito no prazo de um
ano após fixação do seu valor, no máximo, em duas prestações.

18.º

As assembleias gerais são convocadas por meio de cartas regista-
das dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, sal-
vo qualquer outra exigência legal.

19.º

As assembleias extraordinárias reunirão sempre que qualquer dos
sócios assim o entenda, devendo ser convocadas da mesma forma,
sempre que a lei não exija outras formalidades.

20.º

Para todos os litígios que surjam entre os sócios ou entre estes e
a sociedade, relacionados com a actividade societária ou com a exe-
cução e interpretação do presente pacto fica estipulado o foro da
comarca de Lisboa.

21.º

Qualquer dos gerentes fica desde já autorizado a levantar o capital
realizado e a utilizar o mesmo para suportar as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade e ainda para a aquisição de quaisquer
bens, móveis e imóveis.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2001128320

TAPEÇARIA REGIONAL DE COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 680/441020; identificação de pessoa colectiva n.º 500278741;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 158/020104.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 2 500 000 euros para 4 000 000 de euros e foi
transformada em sociedade anónima, passando a reger-se pelo se-
guinte contrato:

1.º

Denominação

A sociedade é uma sociedade comercial do tipo de sociedade anó-
nima e a sua firma é constituída pela denominação Tapeçaria Re-
gional de Coimbra, S. A.

2.º

Sede

1 � A sede da sociedade é em Lisboa, na Avenida da Praia da
Vitória, 48-A.

2 � A administração pode deslocar a sede social para outro local
do mesmo concelho ou de concelho limítrofe.

3.º

Objecto social

1 � A sociedade tem por objecto a comercialização, industriali-
zação, importação e exportação de tapeçarias, tapetes, alcatifas e
demais revestimentos para o chão, paredes e tectos, de matéria têx-
til ou não, respectivos materiais e acessórios de artigos de decora-
ção para o lar designadamente, mobiliário, artesanato e pedras or-
namentais, bem como na prestação de serviços relacionados com o
discriminado objecto e ainda o retalho de ourivesaria.

2 � Por decisão da administração, a sociedade pode participar
no capital social de outras sociedades, mesmo com objecto diferente
do seu, em sociedades reguladas por leis especiais, em agrupamentos
complementares de empresas ou agrupamentos complementares de
interesse europeu.
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4.º

Duração

A sociedade tem duração indeterminada.

5.º

Capital social

1 � O capital social é de 4 000 000 de euros, encontrando-se
integralmente subscrito e realizado.

2 � O capital é representado por 800 000 acções ao portador
com o valor nominal de 5 euros, podendo haver títulos de 1, 10,
50, 100, 1000 e 5000 acções.

3 � O lapso verificado no n.º 3 do artigo 9.º quanto à forma de
obrigar a sociedade, o que se rectifica, passando a ter a seguinte nova
redacção:

6.º

Obrigações

A sociedade pode emitir obrigações e outros títulos de dívida nos
termos da legislação em vigor.

7.º

Órgãos sociais

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

8.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direi-
to a voto.

2 � A cada acção corresponde um voto.
3 � Só podem participar nas assembleias gerais os accionistas que

tiverem averbadas em seu nome no livro de registos da sociedade ou
comprovarem tê-las depositadas em instituição de crédito.

4 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, eleitos entre os accionistas ou outras pessoas para
mandatos de quatro anos.

5 � Para além do disposto na lei e nos presentes estatutos, com-
pete à assembleia geral:

a) Apreciar o relatório da administração, discutir e votar o balan-
ço, as contas e o parecer do órgão de fiscalização e decidir sobre a
aplicação dos resultados de exercício;

b) Eleger os membros da mesa da assembleia geral, a administra-
ção e os membros do órgão de fiscalização;

c) Deliberar sobre a alteração dos estatutos e aumentos do capital
social;

d) Tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido convo-
cada.

9.º

Conselho de administração

1 � A administração da sociedade é exercida pelo conselho de
administração, composto por um presidente e por dois vogais.

2 � À administração compete, designadamente:
a) Gerir a sociedade, praticando todos os actos compreendidos no

seu objecto social;
b) Adquirir, onerar e alienar quaisquer bens e direitos, móveis ou

imóveis, incluindo participações da sociedade em outras;
c) Contratar os empregados da sociedade, fixar a sua remunera-

ção, regalias sociais e outras prestações pecuniárias e exercer o cor-
respondente poder directivo e disciplinar;

d) Constituir mandatários para o exercício de actos determina-
dos;

e) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente.

3 � A sociedade obriga-se em todos e quaisquer actos ou contra-
tos pela assinatura do presidente do conselho de administração ou
pela assinatura conjunta de dois administradores.

10.º

Fiscal único

A fiscalização da actividade social compete a um fiscal único,
obedecendo a sua composição às disposições legais aplicáveis.

11.º

Aplicação de resultados

1 � Os resultados positivos do exercício terão a seguinte aplica-
ção:

a) 5 %, pelo menos, para a reserva legal, até atingir o montante
legal exigível;

b) Uma percentagem a distribuir pelos accionistas, a título de
dividendo, a definir pela assembleia geral, que, no caso de não atin-
gir o valor fixado no n.º 1 do artigo 294.º do Código das Sociedades
Comerciais, deve ser deliberado pela maioria de três quartos dos votos
dos accionistas presentes.

c) O restante, conforme for deliberado pela assembleia geral.

12.º

Dispensa de caução

Os membros dos órgãos sociais são dispensados de caução pelo
exercício dos seus cargos.

13.º

Dissolução da sociedade

A sociedade só se dissolve nos casos previstos na lei ou mediante
deliberação tomada em assembleia geral por maioria representativa
de 75 % do capital social, observados que sejam os condicionalismos
legais.

14.º

Liquidação

Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquidação
do património, em consequência da dissolução da sociedade, é feita
extrajudicialmente através do administrador que então assumir as
funções de administrador liquidatário.

Designação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2002-2004:
Conselho de administração: presidente, Milton Alves Baeta, casa-

do, Rua das Picoas, 2-A, Lisboa; vogais: Rui Miguel Fortes Baeta,
casado, residente com o anterior; Maria de La Concepcion Felisa
Fortes Gonzalez Baeta, casada, residente com os anteriores.

Fiscal único: Carlos José, Victor José e Valente, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Avenida de António Augusto de Aguiar,
19, 4.º, esquerdo, Lisboa; suplente, Manuel José Farinha Valente,
Largo de Costa Pinto, 19, 1.º, direito, Almada, revisor oficial de
contas.

Certifico ainda que o texto seguinte é a transcrição integrad do
relatório do revisor oficial de contas, relativo às entradas em espé-
cie.

Relatório no âmbito do artigo 28.º
do Código das Sociedades Comerciais

O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao artigo 28.º
do Código das Sociedades Comerciais relativamente à realização em
espécie, por parte de Milton Alves Baeta, da quantia de
269 789 200$80, de Rui Miguel Fortes Baeta, da quantia de
15 346 127$25, de Teresa Filomena Fortes Baeta, da quantia de
15 346 129$25, de Baetas & Irmãos, L.da, da quantia de 201 446$30,
de Maria de La Conception Felisa Fortes Baeta, da quantia de
40 096$40, referentes ao reforço das quotas por aqueles detidas, no
capital social da sociedade TRICANA � Tapeçaria Regional de
Coimbra, L.da, número de identificação de pessoa colectiva
500278741, com sede na Avenida da Praia da Vitória, 48, letra A,
em Lisboa.

1 � Descrição do bem:
1.1 � A realização em espécie consiste na utilização de créditos

titulados pelos sócios com referência a 31 de Julho de 2001.
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2 � Identificação dos titulares do bem:
2.1 � De acordo com os registos contabilísticos, os créditos descritos no ponto 1.1 acima, são titulados pelos sócios conforme se discri-

mina:
(Escudos)

Sócios # 22 # 25 sócios # 26 outros
Fornecedores (Empréstimos) credores

Total

Milton Alves Baeta .............................. 329 694 360,50 329 694 360,50
Baetas & Irmãos, L.da .......................... 49 970 505,00 49 970 505,00
Rui Miguel Fortes Baeta ....................... 15 347 000,00 15 347 000,00
Teresa Filomena Fortes Baeta ............. 15 347 000,00 15 347 000,00
Maria de La Concéption F. F. Baeta ... 41 000,00 41 000,00

Totais ........................... 49 970 505,00 360 388 360,50 41 000,00 410 399 865,50

3 � Avaliação do bem descrito e critério utilizado.
3.1 � Critério(s) de valorização:
A verificação dos créditos referidos em 2.1, foi efectuada medi-

ante análise do suporte documental dos principais movimentos re-
gistados nas contas # 2211.20077 � Baetas & Irmãos, L.da, #
255122 � Milton Alves Baeta, # 255123 � Rui Miguel Fortes Baeta,
# 25124 � Teresa Filomena Fortes Baeta, e # 26829 � Maria de
Lá Concéption F. F. Baeta.

Assim, de acordo com os testes por nós realizados, o saldo apre-
sentado na conta #2551 � Empréstimos de Sócios, no total de
360 388 360$50; resulta da amortização de dívidas bancárias e de
pagamentos efectuados pelos sócios a diversos fornecedores relacio-
nados com a aquisição de bens e serviços, bem como da cedência de
créditos, pelo valor nominal, do sócio Milton Alves Baeta para Maria
de La Concéption Feliza Fortes Gonzalez Baeta, na quantia de
41 000$, para Rui Miguel Fortes Baeta, na quantia de 15 347 000$,
e para Teresa Filomena Fortes Baeta, na quantia de 15 347 000$,
num total de 30 735 000$.

4 � Conclusão:
4.1 � Face ao exposto e para os devidos efeitos, após a análise

dos créditos, declaramos que os valores encontrados atingem o va-
lor do reforço das quotas a efectuar pelos sócios da TRICANA �
Tapeçaria Regional de Coimbra, L.da, Milton Alves Baeta, na quan-
tia de 269 789 200$80, Rui Miguel Fortes Baeta, na quantia de
15 346 127$25, Teresa Filomena Fortes Baeta, na quantia de
15 346 129$25, Baetas & Irmãos, L.da, na quantia de 201 446$30,
e Maria de La Concéption Felisa Fortes Baeta, na quantia de
40 096$40, num total de 300 723 000$.

Lisboa, 28 de Novembro de 2001. � Braga & Costa � Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas representada por Franklin da Costa
Braga, revisor oficial de contas n.º 487.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000144082

TPT � TELECOMUNICAÇÕES PÚBLICAS DE TIMOR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 855/020930; identificação de pessoa colectiva n.º 506232417;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/020930.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Forma, denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

Tipo e firma da sociedade

A sociedade é constituída sob a forma de sociedade anónima, adopta
a firma TPT � Telecomunicações Públicas de Timor, S. A., e du-
rará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede social

1 � A sociedade tem sede social na Rua de Entrecampos, 28,
freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa.

2 � Por deliberação do conselho de administração, a sociedade
pode criar e manter em qualquer ponto do território nacional, ou
fora dele, agências, delegações ou qualquer outra forma de represen-
tação local, bem como deslocar a sua sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços e a
compra e venda de produtos de telecomunicações, multimédia e tec-
nologias de informação, bem como o desenvolvimento e consulto-
ria, a gestão e assistência técnica e comercial a pessoas singulares ou
colectivas e, ainda, quaisquer outras actividades não exceptuadas por
lei que a assembleia geral delibere prosseguir.

2 � A sociedade pode, no território nacional ou fora dele, adqui-
rir e alienar participações em sociedades com objecto social igual ou
diferente do descrito no número anterior, em sociedades reguladas
por leis especiais, em sociedades de responsabilidade limitada ou ili-
mitada, bem como associar-se com outras pessoas jurídicas para,
nomeadamente, formar agrupamentos complementares de empresas,
agrupamentos europeus de interesse económico, novas sociedades,
consórcios e associações em participação e, bem assim, constituir
ou participar em quaisquer outras formas de associação, temporária
ou permanente, entre sociedades e ou entidades de direito público ou
privado.

CAPÍTULO II

Capital social, acções, obrigações
e preferência dos accionistas

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social é de 2 305 000 euros e encontra-se integral-
mente realizado.

2 � O capital social está representado por 2 305 000 acções
nominativas com o valor nominal de 1 euro cada.

ARTIGO 5.º

Espécies de acções

As acções da sociedade são nominativas e assumem a forma escri-
tural, sem prejuízo de ficar autorizada a conversão de acções escri-
turais em acções tituladas, bem como a respectiva reconversão, por
simples deliberação da assembleia geral e sem necessidade de altera-
ção dos estatutos, nos casos e com o âmbito em que tal conversão
ou reconversão forem admitidas por lei.

ARTIGO 6.º

Preferência em aumentos de capital

Os accionistas terão direito de preferência na subscrição das ac-
ções representativas dos aumentos de capital por entradas em di-
nheiro, salvo se tal direito for limitado ou suprimido por delibera-
ção da assembleia geral que delibere o aumento de capital pela maioria
exigida por lei e com fundamento no interesse social.
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ARTIGO 7.º

Prestações suplementares

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital aos ac-
cionistas cujas acções excedam 20 % do capital social da sociedade,
por uma ou mais vezes e proporcionalmente às acções que cada
accionista detiver no capital social no momento da deliberação que
as exigir, até ao montante global de 10 000 000 de euros

ARTIGO 8.º

Obrigações e outros valores mobiliários

1 � A sociedade poderá emitir obrigações ou outros valores re-
presentativos de dívida nos termos da legislação em vigor e, bem
assim, efectuar sobre eles as operações que forem legalmente permi-
tidas.

2 � A deliberação de emissão de obrigações e outros valores
mobiliários cabe ao conselho de administração quando o respectivo
montante não exceder o valor fixado anualmente pela assembleia
geral.

ARTIGO 9.º

Acções e obrigações próprias

1 � A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias e
fazer sobre elas as operações que entender convenientes, nos ter-
mos permitidos por lei, podendo o conselho de administração reali-
zar sobre as mesmas todas as operações legalmente permitidas, uma
vez obtidas as autorizações para tanto necessárias.

2 � Enquanto permanecerem na titularidade da sociedade ficarão
suspensos todos os direitos sociais inerentes às acções próprias, ex-
cepto o direito a receber novas acções no caso de aumento de capi-
tal por incorporação de reservas.

ARTIGO 10.º

Limitação à transmissão e à oneração de acções

1 � A transmissão de acções da sociedade, bem como a consti-
tuição de ónus ou encargos sobre as mesmas, carecem do prévio
consentimento da sociedade, a ser prestado pelo conselho de admi-
nistração, gozando os accionistas não alienantes de direito de prefe-
rência relativamente à totalidade ou parte das acções a transmitir.

2 � O accionista que pretender transmitir, por título gratuito ou
oneroso ou por qualquer outra forma onerar parte ou a totalidade
das suas acções, deverá comunicar, por carta registada com aviso de
recepção, aos accionistas não transmitentes e ao presidente do con-
selho de administração da sociedade essa sua intenção, identificando
logo o transmissário ou o beneficiário do direito a constituir, o nú-
mero de acções a transmitir e respectiva categoria, o preço preten-
dido e condições de pagamento ou o valor atribuído, tratando-se de
transmissão a título gratuito.

3 � O accionista não transmitente que desejar exercer o respec-
tivo direito de preferência deverá fazê-lo no prazo de 15 dias con-
tado da recepção da acima mencionada notificação, através de carta
registada dirigida ao conselho de administração da sociedade e ao
accionista transmitente, indicando o número de acções que pretende
adquirir.

4 � Pretendendo mais de um accionista preferir, as acções a trans-
mitir serão entre eles divididas na proporção das acções de que fo-
rem detentores, independentemente da respectiva categoria.

5 � Se não forem exercidos direitos de preferência sobre a tota-
lidade das acções a transmitir, ou tendo-o sido, se o preço de trans-
missão não vier a ser liquidado dentro do prazo notificado, o conse-
lho de administração da sociedade pronunciar-se-á sobre o pedido de
consentimento, no prazo de 30 dias, contado da data de recepção da
carta a que se faz referência no antecedente n.º 2 ou de 15 dias con-
tados da notificação do não pagamento do preço, e comunicará a
sua decisão ao transmitente, sendo livre a transmissão de acções ou
a constituição de direitos, se o conselho de administração não se
pronunciar dentro dos referidos prazos.

6 � No caso de a transmissão ou a constituição de direitos não
ser autorizada pelo conselho de administração da sociedade, deverá
este fazer adquirir as acções ou o direito em causa por outra pessoa,
nas condições de preço e pagamento do negócio para que foi solici-
tado o consentimento. Tratando-se de transmissão a título gratuito
ou provando a sociedade que, em qualquer dos casos antes mencio-
nados, houve simulação de preço ou de condições, serão as ditas acções
adquiridas pelo valor real, conforme o apurado nos termos legais.

7 � O consentimento pode ser recusado, além de outros motivos
de interesse relevante da sociedade, por ser o transmissário das ac-
ções considerado inconveniente para esta.

8 � Todas as comunicações previstas neste artigo serão obriga-
toriamente feitas por carta registada expedida com aviso de recep-
ção, respectivamente para a sede da sociedade e para a morada in-
dicada pelo accionista transmitente na carta referida no n.º 2 da
presente cláusula, sob pena de se terem por não efectuadas.

9 � A sociedade não reconhece, para efeito algum, as transmis-
sões de acções efectuadas sem observância do disposto no presente
artigo.

10 � O disposto nos números anteriores do presente artigo não
é aplicável à transmissão nem à oneração de acções da sociedade a
favor de sociedade em que o transmitente detenha, directa ou indi-
rectamente, uma participação superior a 50 % do capital social ou
sobre a qual, por qualquer forma juridicamente válida, exerça uma
influência dominante, bem como a favor de sociedade que detenha,
directa ou indirectamente, uma participação superior a 50 % do ca-
pital social do transmitente ou que sobre ele, por qualquer forma
juridicamente válida, exerça uma influência dominante.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

Órgãos sociais

1 � São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O fiscal único.
2 � A sociedade poderá ter um secretário e um secretário suplen-

te, que terão as competências e atribuições conferidas por lei.
3 � Os titulares dos órgãos sociais são eleitos por períodos de

três anos, sendo sempre permitida a sua reeleição.
4 � Os eleitos consideram-se empossados logo após a eleição e

permanecerão no exercício das suas funções até à eleição de quem
deva substituí-los.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

Participação e direito de voto

1 � Têm direito de participar na assembleia geral, sem prejuízo
do disposto na lei, aqueles que comprovarem pela forma ou formas
legalmente admitidas, que são titulares ou representam titulares de
acções da sociedade desde, pelo menos, o quinto dia útil anterior à
data da assembleia geral e que confiram direito, incluindo a hipótese
de agrupamento, a pelo menos um voto.

2 � A participação de accionistas que sejam pessoas colectivas
depende de designação, mediante carta dirigida ao presidente da mesa
da assembleia geral, de uma ou mais pessoas singulares que tenham
poderes para obrigar o accionista, com indicação da respectiva qua-
lidade.

3 � Em caso de suspensão da assembleia geral e sempre que o
intervalo entre a sessão inicial e a nova sessão seja superior a 40 dias,
só poderão participar e votar na nova sessão os accionistas que,
relativamente à data desta última, satisfizerem os requisitos fixados
no número anterior.

4 � A cada 100 acções corresponde um voto.

ARTIGO 13.º

Da mesa e da convocação da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é constituída pelo respectivo
presidente e por um secretário.

2 � A assembleia geral reúne, pelo menos, uma vez por ano e
sempre que requerida a sua convocação ao respectivo presidente, pelo
conselho de administração, pelo fiscal único ou por accionistas titu-
lares de acções correspondentes ao número mínimo imposto por lei
imperativa e que lho requeiram em carta, com as assinaturas com
reconhecimento notarial ou certificadas pela sociedade, em que se-
jam indicados, com precisão, os assuntos que deverão constituir a
ordem do dia e seja justificada a necessidade de reunir a assembleia
geral.

3 � A assembleia geral é dirigida pelo presidente da mesa e por
este convocada, por carta registada dirigida aos accionistas com a
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antecedência mínima de 30 dias, com a indicação expressa dos as-
suntos a tratar e os restantes elementos legalmente exigidos.

ARTIGO 14.º

Competência da assembleia geral

1 � A assembleia geral delibera sobre todos os assuntos para os
quais a lei e estes estatutos lhe atribuam competência.

2 � Compete, designadamente, à assembleia geral:
a) Eleger a mesa da assembleia geral, os membros do conselho de

administração e o fiscal único;
b) Deliberar sobre o relatório do conselho de administração, dis-

cutir e votar o balanço, as contas, o parecer do fiscal único e a
aplicação dos resultados do exercício;

c) Deliberar sobre quaisquer alterações dos estatutos e aumentos
de capital;

d) Deliberar sobre a emissão de obrigações ou outros valores
mobiliários e fixar o valor daqueles que o conselho de administração
pode autorizar, nos termos do artigo 7.º, n.º 2;

e) Deliberar sobre a eventual remuneração dos membros dos ór-
gãos sociais, podendo, para o efeito, designar uma comissão de ven-
cimentos;

f) Aprovar os objectivos gerais e os princípios fundamentais das
políticas e opções estratégicas da sociedade;

g) Aprovar o plano anual de actividade;
h) Deliberar sobre transmissão de acções;
i) Tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido convo-

cada.
ARTIGO 15.º

Maioria deliberativa

A assembleia geral delibera, em primeira convocação ou em con-
vocação subsequente, pela maioria dos votos emitidos, sem prejuízo
da exigência de maioria qualificada nos casos previstos na lei.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 16.º

Do conselho de administração

1 � O conselho de administração é composto por três membros
eleitos pela assembleia geral.

2 � De entre os membros do conselho de administração a assem-
bleia geral elegerá o presidente.

3 � O conselho de administração fixará as datas ou a periodici-
dade das suas reuniões ordinárias e reunirá extraordinariamente sem-
pre que convocado pelo presidente, por dois administradores ou pelo
fiscal único.

4 � O conselho de administração não pode funcionar sem a pre-
sença ou representação da maioria dos seus membros em exercício e
desde que todos os seus membros tenham sido regularmente convo-
cados.

5 � Sem prejuízo do disposto no número anterior é permitido o
voto por correspondência, bem como é permitido a qualquer dos
administradores fazer-se representar por outro, tudo com os mais
amplos limites permitidos por lei.

ARTIGO 17.º

Competências do conselho de administração

1 � Compete ao conselho de administração prosseguir os inte-
resses gerais da sociedade e assegurar a gestão dos seus negócios,
designadamente:

a) Constituição ou dissolução de sociedades subsidiárias;
b) Aquisição ou alienação de participações sociais, nos termos do

artigo 3.º, n.º 2, dos estatutos;
c) Criação ou encerramento, em qualquer ponto do território

nacional ou fora dele, de estabelecimentos, agências, delegações ou
quaisquer outras formas de representação da sociedade;

d) Aquisição, alienação, arrendamento ou oneração de bens imó-
veis da sociedade;

e) Emissão de obrigações ou de outros valores representativos de
dívida quando o respectivo valor não exceda o valor anualmente
fixado para o efeito pela assembleia geral;

f) Celebração de contratos de financiamento e de empréstimo,
incluindo os de médio e longo prazo, internos ou externos, bem
como a prestação das garantias respectivas;

g) Aprovação para proposta à assembleia geral de planos de acti-
vidade, envolvendo, nomeadamente, as principais acções e projec-
tos, o plano de investimentos e recursos humanos e o orçamento
anual;

h) Negociação, constituição ou pagamento de créditos dos accio-
nistas;

i) Designação de um administrador-delegado;
j) Adopção ou alteração de qualquer plano de negócios ou orça-

mento proposto pelo administrador-delegado;
k) Estabelecer a organização técnico-administrativa da sociedade

e as suas normas de funcionamento interno;
l) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente, podendo desistir, transigir e confessar em quaisquer pleitos,
e, bem assim, celebrar convenções de arbitragem;

m) Constituir mandatários, judiciais ou outros, com os poderes
que julgue convenientes, incluindo os de substabelecer;

n) Aprovar o plano anual de actividades a submeter à apreciação
da assembleia geral;

o) Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas pela
assembleia geral.

2 � Quando um administrador que falte definitivamente seja o
presidente, este será substituído por eleição em assembleia geral.

3 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria dos votos expressos, tendo o presidente voto de quali-
dade.

ARTIGO 18.º

Delegação de poderes de gestão

O conselho de administração poderá delegar num dos seus mem-
bros alguns dos seus poderes, designadamente de gestão corrente da
sociedade, definindo em acta os limites e condições de tal delegação.

ARTIGO 19.º

Relações com a assembleia geral

Na gestão das actividades da sociedade, o conselho de administra-
ção deve respeitar, nos termos e com os limites fixados na lei, as
directrizes gerais dimanadas da assembleia geral.

ARTIGO 20.º

Competências do presidente do conselho
de administração

1 � Compete especialmente ao presidente do conselho de admi-
nistração:

a) Coordenar a actividade do conselho de administração;
b) Dirigir as reuniões do conselho;
c) Zelar pela correcta execução das deliberações do conselho de

administração.
2 � Na sua falta ou impedimento o presidente será substituído

pelo vogal do conselho de administração por si indicado para o efeito.

ARTIGO 21.º

Actas

1 � As deliberações tomadas nas reuniões do conselho de admi-
nistração, bem como as declarações de voto, são registadas em acta.

2 � As actas são assinadas por todos os membros do conselho de
administração que participem na reunião.

3 � Os participantes na reunião podem ditar para a acta a súmula
das suas intervenções.

ARTIGO 22.º

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois membros do conselho de administração;
b) Pela assinatura de um só membro do conselho de administra-

ção em quem tenham sido delegados poderes para o fazer;
c) Pela assinatura de mandatário constituído no âmbito e nos ter-

mos do correspondente mandato.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 23.º

Do fiscal único

1 � A fiscalização da actividade social compete a um fiscal úni-
co eleito pela assembleia geral.
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2 � O fiscal único será obrigatoriamente revisor oficial de con-
tas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

3 � O fiscal único pode ser coadjuvado por técnicos especial-
mente designados ou contratados para esse efeito e, ainda, por em-
presas especializadas em trabalhos de auditoria.

ARTIGO 24.º

Competências

1 � O fiscal único tem as competências estabelecidas na lei e
nestes estatutos.

2 � Compete, especialmente, ao fiscal único:
a) Examinar, sempre que o julgue conveniente, a escrituração da

sociedade;
b) Acompanhar o funcionamento da sociedade, o cumprimento

das leis, dos estatutos e dos regulamentos que lhe são aplicáveis;
c) Comparecer nas reuniões do conselho de administração sempre

que o entenda conveniente ou que, para o efeito, seja solicitado;
d) Pedir a convocação da assembleia geral sempre que o entenda

conveniente;
e) Examinar as situações periódicas apresentadas pelo conselho

de administração;
f) Emitir parecer acerca do orçamento, do balanço, do inventário

e das contas anuais;
g) Chamar a atenção do conselho de administração para qualquer

assunto que deva ser ponderado e pronunciar-se sobre qualquer ma-
téria que lhe seja submetida por aquele órgão.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 25.º

Aplicação de resultados

Os lucros líquidos anuais devidamente aprovados terão a seguinte
aplicação:

a) Uma percentagem não inferior a 5 % será destinada à consti-
tuição da reserva legal, até atingir o montante exigível por lei;

b) Uma percentagem não inferior a 40 % dos lucros distribuíveis
será distribuída pelos accionistas, a título de dividendo, sem prejuízo
da assembleia geral poder deliberar no sentido da redução do divi-
dendo ou mesmo da sua não distribuição;

c) O remanescente será afecto aos fins definidos pela assembleia
geral.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 26.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e termos legais.
2 � A liquidação da sociedade reger-se-á pelas disposições da lei

e pelas deliberações da assembleia geral.

CAPÍTULO VI

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 27.º

Dispensa de caução

Os membros dos órgãos sociais são dispensados de prestar caução
pelo exercício dos seus cargos.

ARTIGO 28.º

Autorização de despesas

O conselho de administração, através de dois dos seus membros,
fica desde já autorizado a levantar a importância depositada a título
de capital social. A referida autorização é dada nos termos da alínea b)
do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 29.º

Ratificação de actos

1 � Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Socie-
dades Comerciais, consideram-se adquiridos e ratificados pela socie-
dade os direitos e obrigações emergentes de todos os negócios jurí-
dicos em seu nome celebrados pelos administradores nos termos dos
presentes estatutos, a partir da data de constituição e antes de efec-
tuado o registo definitivo da sociedade, ficando para tal conferida
desde já a necessária autorização.

2 � A sociedade assume desde já a responsabilidade pelas obriga-
ções inerentes e decorrentes da execução das actividades referidas
no número anterior e assume os respectivos custos de constituição.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2001105380

REFISERVE � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
DE REFEITÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 839/020923; identificação de pessoa colectiva n.º 501529578;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 30/020923.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto as cláusulas 2.ª, n.º 1, e 4.ª, que
passaram a ter a seguinte redacção:

CLÁUSULA 2.ª

1 � A sede é na Avenida do Brasil, 33, 1.º B, freguesia de Campo
Grande, concelho de Lisboa.

CLÁUSULA 4.ª

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é do mon-
tante de 29 927 euros e 88 cêntimos e corresponde à soma de três
quotas do valor nominal de 9975 euros e 96 cêntimos cada uma,
pertencentes à sócia SERUNION, S. A.

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

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 � apresentação n.º 31/
020923.

Com relação à sociedade em epígrafe foi registada a aprovação
do projecto de fusão, por deliberação de 20 de Agosto de 2002.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2001128339

SAGIES � SOCIEDADE DE ANÁLISE E GESTÃO
DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3429/920513; identificação de pessoa colectiva n.º 502768118;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 23/020916.

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

Fusão.
Modalidade: transferência global do património.
Sociedade incorporante: SAGIES � Sociedade de Análise e Ges-

tão de Instalações e Equipamentos Sociais, S. A.
Sociedade incorporada: JFA � Serviços Médicos, L.da

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2000974252

SERUNION � RESTAURANTES DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5107/950314; identificação de pessoa colectiva n.º 503378321;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 38/021001.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 273 � 26 de Novembro de 200225 548-(104)

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

Fusão.
Modalidade: transferência global do património.
Sociedade incorporante: SERUNION � Restaurantes de Portugal,

S. A.
Sociedade incorporada: REFISERVE � Sociedade de Exploração

de Refeitórios, L.da

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2001101287

S. L. IMOBILIÁRIO � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 424/020404; identificação de pessoa colectiva n.º 505142627;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
19/020719.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções dos administradores António de Sousa Lima
e Pedro Augusto Ribeiro Estácio Marques, por renúncia, em 30 de
Abril de 2002.

15 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2001128380

ST. QUENTIN � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3446/920508; identificação de pessoa colectiva n.º 502773405;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 27/020909.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação ST. Quentin Portugal �
Sociedade de Mediação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede em Lisboa,
na Avenida de Fontes Pereira de Melo, Edifício Aviz, 35, 19.º, B,
freguesia de São Sebastião da Pedreira.

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

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2000972560

LOURINHÃ

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DO CABEÇO
DO MOINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 788/
080796; identificação de pessoa colectiva n.º 503683680; data:
260902.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 10 e os demais documentos de
prestação de contas respeitantes ao ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Caste-
lo Peixoto Cerqueira Reis. 2001494688

SARREIRA & MARTA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1000/
290999; identificação de pessoa colectiva n.º 504527320; data:
260902.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 6 e os demais documentos de
prestação de contas respeitantes ao ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Caste-
lo Peixoto Cerqueira Reis. 2001782357

CHORNELA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 907/
220598; identificação de pessoa colectiva n.º 504156586; data:
260902.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 4 e os demais documentos de
prestação de contas respeitantes ao ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Caste-
lo Peixoto Cerqueira Reis. 2001782349

DIONÍSIOS � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1002/
121099; identificação de pessoa colectiva n.º 504335375; data:
260902.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 3 e os demais documentos de
prestação de contas respeitantes ao ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Caste-
lo Peixoto Cerqueira Reis. 2000429394

J. F. M. SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1007/
201099; identificação de pessoa colectiva n.º 504669419; data:
250902.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 5 e os demais documentos de
prestação de contas respeitantes ao ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Caste-
lo Peixoto Cerqueira Reis. 2001782322

TÁXI MANUEL DELGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1114/
10042001; identificação de pessoa colectiva n.º 505132680; data:
250902.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 2 e os demais documentos de
prestação de contas respeitantes ao ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Caste-
lo Peixoto Cerqueira Reis. 2001782314

CONSTRUÇÕES MÁRIO MARCOS � CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 740/
061295; identificação de pessoa colectiva n.º 503546976; data:
240902.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 9 e os demais documentos de
prestação de contas respeitantes ao ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Caste-
lo Peixoto Cerqueira Reis. 2001782306

GOMES & GARCIA, SOCIEDADE DE ESTABELECIMENTOS
TURÍSTICOS E HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1121/
090501; identificação de pessoa colectiva n.º 502038764; data:
100902.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 22 e os demais documentos de
prestação de contas respeitantes ao ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Caste-
lo Peixoto Cerqueira Reis. 2001782284

SOCOMÉRCIO � ELECTRODOMÉSTICOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 440/
291289; identificação de pessoa colectiva n.º 502136952; data:
28082002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 20 e os demais documentos de
prestação de contas respeitantes ao ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Caste-
lo Peixoto Cerqueira Reis. 2001495455

RODRIGUES & QUERIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 923/
110898; identificação de pessoa colectiva n.º 504214942; data:
28082002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 8 e os demais documentos de
prestação de contas respeitantes ao ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Caste-
lo Peixoto Cerqueira Reis. 2001495447

PINHÔARURAL � PRODUTOS AGRÍCOLAS
E DO MUNDO RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1276;
identificação de pessoa colectiva n.º P505276976; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20021015.

Certifico que entre Carlos Manuel David Agostinho, casado com
Ana Alice Querido da Silva Agostinho no regime da comunhão de
adquiridos, residente na Estrada Principal, 47, Pinhôa, freguesia de
Moita dos Ferreiros, concelho da Lourinhã, e Ana Alice Querido da
Silva Agostinho, casada com o referido Carlos Manuel David Agos-
tinho e com ele residente, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege nos termos do contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação PINHÔARURAL � Produtos
Agrícolas e do Mundo Rural, L.da

ARTIGO 2.º

A sua sede é na Estrada Principal, 47, no lugar de Pinhôa, fregue-
sia de Moita dos Ferreiros, concelho da Lourinhã.

§ único. A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para
outro local dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe, bem
como abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas de representação em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto produção agrícola agro-alimentar,
artesanato, doçaria e gastronomia rural e outros produtos agro-ru-
rais; comercialização de produtos agrícolas, agro-alimentares, arte-
sanato, doçaria, gastronomia, bebidas espirituosas e outros produtos
do mundo rural; exportação e importação de produtos agro-alimen-
tares; fazer a gestão comercial de postos de vendas de produtos in-
seridos no mundo rural.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor de
2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Carlos
Manuel David Agostinho e Ana Alice Querido da Silva Agostinho.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante de 30 000 euros, devendo a deliberação para
tal efeito ser tomada pela totalidade dos votos correspondentes ao
capital social.

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade pertence aos sócios Carlos Manuel
David Agostinho e Ana Alice Querido da Silva Agostinho, que desde
já são nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral.

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

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas só é livre entre os sócios. Na
cessão a estranhos, a sociedade, em primeiro lugar, e os sócios não
cedentes, em segundo, ficam com o direito de preferência.

§ 1.º O direito de preferência da sociedade será exercido pelo valor
das quotas, reportado ao último balanço aprovado.

§ 2.º O direito de preferência dos sócios deverá ser exercido pelo
preço e condições constantes da carta registada a enviar à sociedade
e referida no artigo seguinte.

ARTIGO 7.º

Os direitos de preferência previstos no artigo anterior deverão ser
exercidos no prazo de 30 dias, a contar do aviso de recepção da carta
registada a enviar pelo sócio cedente à sociedade e ao outro sócio,
da qual deverá constar o preço e condições de cedência da quota e
identificação do respectivo adquirente.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá proceder à amortização de quota nos seguin-
tes casos:

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

em juízo, falência, insolvência ou cessão gratuita;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

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

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

sócio;
f) Por morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota for cedida a terceiros sem o prévio consenti-

mento da sociedade, dado por maioria, em assembleia geral.
§ 1.º Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, seja dividida em uma ou várias quo-
tas, destinadas a serem alienadas aos sócios ou a terceiros.

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

ARTIGO 9.º

Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em fianças, subfi-
anças, letras de favor ou mais actos e documentos estranhos aos
negócios sociais.
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ARTIGO 10.º

As deliberações de alteração do contrato de sociedade, no todo ou
em parte, só podem ser tomadas por todos os sócios em assembleia
geral.

ARTIGO 11.º

Quaisquer contratos de empréstimo, bem como quaisquer aplica-
ções financeiras, dependem da deliberação de todos os sócios em
assembleia geral.

ARTIGO 12.º

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado no banco, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social.

§ único. A sociedade assume desde já as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados, em seu nome, pelos gerentes, bem
como a aquisição para a sociedade de quaisquer direitos antes do
registo definitivo do contrato da sociedade.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Caste-
lo Peixoto Cerqueira Reis. 2000478018

TRANCISTERNA OESTE � TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 647;
identificação de pessoa colectiva n.º 503078603; inscrição n.º 12; nú-
mero e data da apresentação: 2/20021015.

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

Redenominação do capital social e alteração parcial do contrato,
em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respectivo contrato, o
qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da escrituração é de 249 398 euros e
95 cêntimos e corresponde à soma de cinco quotas: duas no valor
nominal de 49 879 euros e 79 cêntimos, duas no valor nominal de
24 939 euros e 89 cêntimos e uma no valor nominal de 99 759 eu-
ros e 59 cêntimos, todas pertencentes ao sócio Carlos Manuel da
Silva Bento.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Caste-
lo Peixoto Cerqueira Reis. 2001782276

ODIVELAS

A. J. B. P. ALEXANDRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 693;
identificação de pessoa colectiva n.º P973513225; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apresen-
tações: 2 e 3/20010103.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo.
Alteração ao contrato quanto aos artigos 4.º e 6.º, os quais pas-

sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios, Américo José Bagulho Pires Alexandre e
Maria Emília Veríssimo dos Santos Capitão Alexandre.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remuneradas ou não,
serão exercidas por sócios ou não sócios, tudo conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

2 � Fica, porém, desde já designado gerente o não sócio Luís
Carlos Machado Pedroso, solteiro, maior, residente na Rua de An-
tónio Luís Gomes, 4, 4.º, B, Ramada, Odivelas.

3 � A sociedade fica vinculada com a intervenção de um gerente.
4 � A sociedade poderá constituir mandatários para determina-

dos actos ou categorias de actos.
5 � É expressamente proibido aos gerentes vincular a sociedade

em cauções, avales, letras de favor, fianças ou quaisquer outros ac-
tos estranhos ao objecto social.

Declararam ainda na sua invocada qualidade de únicos sócios e sob
sua inteira responsabilidade que já se encontram inteiramente reali-
zadas as referidas entradas deste aumento de capital, não sendo exi-
gida pela lei nem pelo contrato social a realização de quaisquer ou-
tras entradas.

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

1) Cessação de funções dos gerentes Américo José Bagulho Pires
Alexandre e Maria Emília Veríssimo dos Santos Capitão Alexandre,
por renúncia, em 18 de Outubro de 2000.

2) Alteração parcial do contrato com aumento de capital de
400 000$ para 1 002 410$, mediante aumento de 602 410$ e alte-
ração da denominação do capital em euros.

Esta certidão está conforme o original.

26 de Janeiro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

1000160389

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

SANTOS & PINHAL � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço. Ma-
trícula n.º 427; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
021009.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Santos & Pinhal � Sociedade
Hoteleira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Principal, Zibreira Fetais,
freguesia de Santo Quintino, concelho de Sobral de Monte Agraço.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de restauração,
hotelaria e similares. Snack-bar e café.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada
sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remu-
nerada, conforme aí for deliberado.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cidália da Con-
ceição Henriques Pais dos Santos. 2001550324

TORRES VEDRAS

OLGA & CARLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4139; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020813.

Certifico que entre Carlos Alberto Pereira Nobre e mulher, Olga
Maria Gomes Francisco Nobre, casados na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, nos termos dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Olga & Carlos, L.da, e tem a
sua sede no Casal Torres, freguesia de Maxial, concelho de Torres
Vedras.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de comércio por grosso e
a retalho de produtos congelados. Peixaria e minimercado. Criação
e comércio de gado vivo. Actividades agrícolas e pecuária. Comér-
cio por grosso e a retalho de carnes e seus derivados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Carlos Alberto Pereira
Nobre e Olga Maria Gomes Francisco Nobre.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a
ambos os sócios, Carlos Alberto Pereira Nobre e Olga Maria Gomes
Francisco Nobre, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a assinatura de um dos gerentes.

§ 2.º Fica vedado aos gerentes intervir em nome da sociedade em
fianças, subfianças, abonações ou letras de favor ou em qualquer acto
estranho ao objecto da sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade poderá exigir prestações suplementares até ao
montante do décuplo do capital social, sendo a obrigação de cada
sócio proporcional à sua quota de capital.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que fo-
rem necessários, mediante as condições estabelecidas por delibera-
ção em assembleia geral.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires dos Santos. 1000154293

CASA AGRÍCOLA PERESTRELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2496; identificação de pessoa colectiva n.º 503703826; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 29/20011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital soci-
al foi aumentado com a quantia de 5 024 100$ e, em consequência,
alterado parcialmente o contrato da sociedade quanto ao artigo 4.º,
o qual ficou com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 euros, representado por 5000 acções
do valor nominal de 10 euros cada uma, todo integralmente subscri-
to e realizado em dinheiro.

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

Está conforme.

30 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires dos Santos. 1000154309

OCTÁVIO & ANTÓNIO PRIMOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1937; identificação de pessoa colectiva n.º 502888474; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 49/
20011220.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede para a Rua de
Alice Pedro Pronto, 28, Santa Cruz, Silveira, Torres Vedras.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2001628021

SÍLVIA COSTA � CONTABILIDADE E ESTUDOS
ECONÓMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2224; identificação de pessoa colectiva n.º 503286150; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 38/
20011220.

Certifico que foi rectificado o artigo 4.º da sociedade em epígrafe,
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas, uma de 801 928$,
pertencente à sócia Sílvia Maria Sotana da Costa, e uma de 200 482$,
pertencente ao sócio Mário Jorge da Costa Rodrigues.

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

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2001628030

RECORTE � PINTURA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4074; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20020604.

Certifico que entre Valter Manuel Pereira Gomes, solteiro, mai-
or, e Delfina dos Santos Pereira Gomes, casada com Joaquim Ma-
nuel Gomes na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
em epígrafe:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação RECORTE � Pintura de
Construção Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Joaquim Pedro Fernan-
des, 37-A, freguesia de Maceira, concelho de Torres Vedras.
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3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em pintura de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Valter Manuel Pereira
Gomes, e uma no valor de 2500 euros, pertencente à sócia Delfina
dos Santos Pereira Gomes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, que des-
de já ficam nomeados gerentes. E Joaquim Manuel Gomes, casado,
residente na Rua de Joaquim Pedro Fernandes, 37-A 2560-
-085 Maceira, Torres Vedras, que fica desde já nomeado gerente desta
sociedade.

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires dos Santos. 1000154334

HORTOMARIA � SOCIEDADE DE AGRICULTURA
DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2666; identificação de pessoa colectiva n.º 504055410; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 2/20020219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital soci-
al foi aumentado com 402 410$ e, em consequência, alterado parci-
almente o contrato da sociedade quanto ao artigo 3.º, o qual ficou
com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e 1 cêntimo, correspondente à soma de três quotas de
1666 euros e 67 cêntimos cada, uma do sócio Paulo Jorge Vieira
Maria, da sócia Susana Isabel Vieira Maria, como bem próprio e outra
da sócia Natércia Maria dos Santos José.

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

Está conforme.

4 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires dos Santos. 1000154333

O CENOURINHA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E ACESSÓRIOS PARA BEBÉS E CRIANÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4044; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20020424.

Certifico que entre Fernando António Fernandes dos Santos e
mulher, Esmeralda Maria Simões da Costa Santos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, nos termos dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de O Cenourinha � Comér-
cio de Vestuário e Acessórios para Bebés e Crianças, L.da, tem a sua

sede na Avenida de 5 de Outubro, Edifício Bacus, bloco C, loja 31,
freguesia de São Pedro e Santiago, cidade e concelho de Torres Ve-
dras.

Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sua duração é por tempo indeterminado, a contar de hoje.

3.º

A sociedade tem por objecto comércio a retalho de vestuário e
acessórios para bebés e crianças.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500 euros cada uma, pertencentes uma ao sócio Fer-
nando António Fernandes dos Santos e outra à sócia Esmeralda Maria
Simões da Costa Santos.

5.º

A cessão total ou parcial das quotas, quer entre sócios quer para
estranhos, não depende do consentimento da sociedade para se tor-
nar eficaz, mas a sociedade, em primeiro lugar, e os sócios, em se-
gundo, têm sempre direito de preferência na mesma, nas condições
e prazos legais.

6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes.

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

§ 1.º É vedado aos gerentes intervir em nome da sociedade em
fianças, abonações, letras de favor e actos semelhantes que sejam
estranhos ao negócio da sociedade.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires dos Santos. 1000154332

LUSOPOR � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2655; identificação de pessoa colectiva n.º 503873772; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 12/20011218.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital na quantia de 2410$, tendo sido alterado o con-
trato da sociedade quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por duas quotas com os seguintes valores nomi-
nais: uma quota de 500 euros, detida por Emílio Ribeiro Duarte Cláu-
dio, e uma de 4500 euros, detida por Karina Cláudia Nunes de Oliveira
Ribeiro Cláudio.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Ro-
sário Rijo Lourenço Marques. 1000154531

EUGÉNIA REIS & LAURA REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 853;
identificação de pessoa colectiva n.º 501172793; inscrição n.º 10; nú-
mero e data da apresentação: 8/20011218.

Certifico que pela inscrição n.º 10 foi registado o aumento de
capital na quantia de 2410$, tendo sido alterado parcialmente o



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 273 � 26 de Novembro de 2002 25 548-(109)

contrato da sociedade em epígrafe quanto ao artigo 3.º, que passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, inteiramente realizado em di-
nheiro, representado por duas quotas desiguais, sendo uma de 3000 eu-
ros, do sócio João Manuel Severino, e outra de 2000 euros, da sócia
Maria Rosa dos Santos Conceição Severino.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000154528

PANITUR � INDÚSTRIA PANIFICADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1765; identificação de pessoa colectiva n.º 502693029; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 16/20011218.

Certifico que foi registado o aumento de capital na quantia de
2410$, tendo sido alterado parcialmente o contrato da sociedade em
epígrafe quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros cada, uma do sócio José Domingos Santos Pereira e outra da
sócia Maria Eugénia Pedroso Esteves Pereira.

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

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000154527

FLORATORRES � ESPAÇOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2353; identificação de pessoa colectiva n.º 503485713; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 11/20011220.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital na quantia de 2410$, tendo sido alterado o con-
trato da sociedade quanto ao artigo 4.º, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e correspondente à soma de três quotas, uma no valor
nominal de 2600 euros, pertencente ao sócio Joaquim Augusto Soa-
res Batista, duas quotas de valor nominal de 1200 euros cada, per-
tencentes uma a cada uma das sócias, Ana Cristina Moedas de Car-
valho Batista e Catarina Maria da Cruz Patrão da Costa Lourenço
Paulo Sarreira.

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000154525

CONSURGER � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1443; identificação de pessoa colectiva n.º 502346280; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 11/20020322.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital na quantia de 602 410$, tendo sido alterado o

contrato da sociedade quanto ao artigo 4.º, que passa a ter a seguinte
redacção:

4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma das quotas dos sócios do seguinte modo:
Teresa Maria de Sousa Pietra Torres Mascarenhas Cabral, com
250 euros, e Nuno Maria de Sousa Pietra Torres, com 4750 euros.

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

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 1000154498

FELITEIRA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2125; identificação de pessoa colectiva n.º 503156710; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 79/20011226.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital na quantia de 5 024 100$, tendo sido alterado o
contrato da sociedade quanto ao artigo 6.º, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 6.º

Capital social, acções e obrigações

1 � O capital social é de 50 000 euros, representado por 5000 ac-
ções no valor nominal de 10 euros cada, encontrando-se integral-
mente subscrito e realizado.

2 � Todas as acções são ao portador ou nominativas e recipro-
camente convertíveis a expensas dos interessados e mediante auto-
rização da assembleia geral.

3 � Os títulos são representativos de 1, 10, 50, 100, 500 e
1000 acções.

4 � Os accionistas poderão solicitar que a empresa desdobre os
títulos de que sejam titulares, por títulos que representem menor
número de acções e vice-versa, sendo os respectivos custos por conta
dos interessados.

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

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 1000154490

ZDA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2591; identificação de pessoa colectiva n.º 503753092; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 3/20011220.

Certifico que foi registado o aumento de capital na quantia de
402 410$04, tendo sido alterado parcialmente o contrato da socie-
dade em epígrafe quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de quatro quotas, duas de 833 eu-
ros e 33 cêntimos, uma de cada sócio, duas quotas de 1666 euros e
67 cêntimos, uma de cada sócio.

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

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000154488

SILREIS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1840; identificação de pessoa colectiva n.º 502777613; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 61/20011220.
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Certifico que foi registado o aumento de capital na quantia de
2410$, tendo sido alterado parcialmente o contrato da sociedade em
epígrafe quanto ao artigo 4.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, totalmente realizado em dinhei-
ro e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada sócio.

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

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000154485

SILFESAN � SERRALHARIA CIVIL E TORNEARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1787; identificação de pessoa colectiva n.º 502722517; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 54/
20011220.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente de
Luísa Maria dos Santos, por óbito, em 2 de Setembro de 1998.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 1000154550

ANTÓNIO ANTUNES CARACOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 474;
identificação de pessoa colectiva n.º 500312346; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 56/20011220.

Certifico que foi registado o aumento de capital na quantia de
8 000 000$, tendo sido alterado parcialmente o contrato da socie-
dade em epígrafe quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 8 500 000$ e corresponde à soma de três
quotas, uma do valor nominal de 3 400 000$, pertencente ao sócio
Belchior Bogalho da Costa, outra do valor nominal de 3 400 000$,
pertencente à sócia Maria Pombo Miguel, e outra do valor nominal
de 1 700 000$, pertencente à sócia Edite Maria Pombo Agostinho.

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

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000154548

UNIVEDRAS � UNIÃO DA CONSTRUÇÃO ESTUQUES
E PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2676; identificação de pessoa colectiva n.º 503877328; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 57/20011220.

Certifico que foi registado o aumento de capital na quantia de
402 410$, tendo sido alterado parcialmente o contrato da sociedade
em epígrafe quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros cada, uma de cada sócio.

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

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 1000154546

PINTATORRES � SOCIEDADE PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1446; identificação de pessoa colectiva n.º 502283793; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 60/20011220.

Certifico que foi registado o aumento de capital na quantia de
602 410$, tendo sido alterado parcialmente o contrato da sociedade
em epígrafe quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redac-
ção:

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 cada, pertencentes uma ao sócio Martinho
dos Santos Heliodoro Caetano e outra à sócia Maria Teresa de Jesus
Caetano.

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

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000154543

A FRUTEIRA DO OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1426; identificação de pessoa colectiva n.º 502259051; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 50/20011220.

Certifico que foi registado o aumento de capital na quantia de
202 410$, tendo sido alterado parcialmente o contrato da sociedade
em epígrafe quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada,
pertencentes às sócias, Carmen da Conceição Silva Francisco Ribei-
ro e Maria de Lurdes Silva Francisco.

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

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000154533

SUINIPRIMOS � COMÉRCIO E CRIAÇÃO DE GADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2664; identificação de pessoa colectiva n.º 503873632; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 22/20011218.

Certifico que foi registado o aumento de capital na quantia de
602 410$, tendo sido alterado parcialmente o contrato da sociedade
em epígrafe quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontrando-se inteiramente
realizado em dinheiro e corresponde a duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencentes uma ao sócio João Francisco Pereira dos Santos e
outra ao sócio Luís Manuel da Silva dos Santos.

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

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000154529

GEOESTE � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1195; identificação de pessoa colectiva n.º 501906835; inscrição
n.º 16; número e data da apresentação: 31/20011218.
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Certifico que, pela inscrição n.º 16, foi registado o aumento de
capital na quantia de 28 920$, tendo sido alterado parcialmente o
contrato da sociedade em epígrafe quanto aos artigos 5.º, n.º 1, e
6.º, n.º 1, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, inteiramente subscrito e realizado em di-
nheiro e outros valores contabilísticos, é de 60 000 euros.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social será representado por 12 000 acções do valor
nominal de 5 euros cada uma.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000154526

C & P � COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1560; identificação de pessoa colectiva n.º 502424060; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 32/20011218.

Certifico que foi registado o aumento de capital na quantia de
2410$, tendo sido alterado parcialmente o contrato da sociedade em
epígrafe quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores de escrita, é de 5000 euros e correspondente à soma de
três quotas:

a) Uma quota no valor nominal de 2500 euros, pertencente ao
sócio Fernando Gregório da Silva Alves;

b) Uma quota no valor nominal de 1250 euros, pertencente à sócia
CONSTRUTORRES � Construções Civis e Industriais de Torres
Vedras, S. A.;

c) Uma quota no valor nominal de 1250 euros, pertencente à sócia
OESTCAR � Aluguer de Veículos, L.da

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

Está conforme o original.

13 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000154522

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA DA CAPA ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2600; identificação de pessoa colectiva n.º 503763721; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 30/20011218.

Certifico que, pela inscrição n.º 3, foi registado o aumento de
capital na quantia de 126$, tendo sido alterado parcialmente o con-
trato da sociedade em epígrafe quanto ao artigo 3.º, que passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores contabilísticos, é de 149 640 euros, divididos em três quotas
desiguais, pertencentes aos seguintes sócios:

a) Uma quota no valor nominal de 44 892 euros, pertencente à
sócia CONSTRUTORRES � Construções Civis e Industriais de
Torres Vedras, S. A.;

b) Uma quota no valor nominal de 99 760 euros, pertencente à
sócia FERMAFIL � Administração de Bens, S. A.;

c) Uma quota no valor nominal de 4988 euros, pertencente ao
sócio Fernando Gregório da Silva Alves.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000154519

TORRESPEÇAS � COMÉRCIO DE PEÇAS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 795;
identificação de pessoa colectiva n.º 501062971; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 26/20011218.

Certifico que foi registado o aumento de capital na quantia de
36 267 510$, tendo sido alterado parcialmente o contrato da socie-
dade em epígrafe quanto aos artigos 1.º, 3.º e 4.º, que passam a ter a
seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de TORRESPEÇAS �
Comércio de Peças para Automóveis, L.da, tem a sua sede na Rua do
Dr. Albarran Grilo, 4, rés-do-chão, freguesia de São Pedro e Santia-
go, concelho de Torres Vedras e teve o seu início em 9 de Maio de
1980.

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

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
555 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
de 185 000 euros, uma de cada um dos sócios Saúl Francisco Germa-
no e Valdemar Batista Alves das Neves, e outra no valor de
185 000 euros, em comum e sem determinação de parte ou direito a
favor de Silvina dos Santos Braz Ferreira e de Maria Isabel Ferreira
Veríssimo dos Santos.

4.º

É livremente permitida entre os sócios, entre os cônjuges, entre
ascendentes e descendentes, a cessão de quotas, no todo ou em par-
te. A cessão de quotas a estranhos só poderá efectuar-se com prévio
e expresso consentimento da sociedade, que terá direito de prefe-
rência.

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

Está conforme o original.

13 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000154517

MÁRMORES ALMEIDA, SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 730;
identificação de pessoa colectiva n.º 500857580; inscrição n.º 8; nú-
mero e data da apresentação: 7/20011218.

Certifico que foi registado o aumento de capital na quantia de
102 410$, tendo sido alterado parcialmente o contrato da sociedade
em epígrafe quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,01 euros, correspondente à soma de quatro quotas, sendo duas
iguais do valor nominal de 1666,67 euros cada uma, e uma do valor
nominal de 416,67 euros, todas pertencentes ao sócio António
Manuel Catarina Almeida, e outra no valor nominal de 1250 euros,
pertencente à sócia Fernanda Maria dos Santos Faria Almeida.

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

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 1000154510

CPDL � CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO
DE DADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2963; identificação de pessoa colectiva n.º 504255460; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 18/20011218.
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Certifico que foi registado o aumento de capital na quantia de
3615$, tendo sido alterado parcialmente o contrato da sociedade em
epígrafe quanto ao corpo do artigo 3.º, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
7500 euros, correspondente à soma de duas quotas de 3750 euros
cada, uma do sócio Leonel Carreira Martins e outra do sócio Pedro
Alexandre dos Santos Feliciano.

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

Está conforme o original.

20 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000154508

TRESART � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1232; identificação de pessoa colectiva n.º 501976531; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 17/20011218.

Certifico que foi registado o aumento de capital na quantia de
12 050$, tendo sido alterado parcialmente o contrato da sociedade
em epígrafe quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
25 000 euros, correspondente à soma de duas quotas de 12 500 eu-
ros cada, uma do sócio Rogério Manuel Marques Moreira e outra da
sócia Elvira Rosa Santos Carvalho Moreira.

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

Está conforme o original.

13 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000154504

JOSÉ MIGUEL & JOAQUIM MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3906; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/
20011218.

Certifico que Joaquim Miguel dos Santos, casado com Maria Inês
Lourenço Luís dos Santos na comunhão de adquiridos, e José Miguel
dos Santos, casado com Maria da Nazaré Roque dos Santos na co-
munhão geral, constituíram a sociedade com a denominação em epí-
grafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação José Miguel & Joaquim Mi-
guel, L.da, tem a sua sede na Avenida do Frade, 31, no lugar de
Charneca, freguesia de Silveira, deste concelho.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede social
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e, bem assim, criar e manter sucursais, filiais, agências ou outras
formas de representação social no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencentes uma a cada sócio.

ARTIGO 4.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 associar-se em agrupamen-
tos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios, que fi-
cam desde já nomeados gerentes, sendo necessárias as assinaturas de
dois gerentes para obrigar validamente a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

ARTIGO 6.º

A cessão e divisão de quotas entre os sócios é livre, porém, a
favor de estranhos depende do consentimento da sociedade, a qual
fica com o direito de preferência, em primeiro lugar, e os sócios
não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 10 vezes o capital social, podendo os
sócios fazer suprimentos à sociedade no montante e condições a fixar
em assembleia geral.

Está conforme o original.

13 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000154495

SOTOCARNES � SOCIEDADE TORREENSE
DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1459; identificação de pessoa colectiva n.º 502348097; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 17/20011220.

Certifico que foi registado o aumento de capital na quantia de
602 410$, tendo sido alterado parcialmente o contrato da sociedade
em epígrafe quanto ao artigo 4.º, que passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas de 2500 euros
cada, uma do sócio João Luís Fernandes Lucas e outra da sócia Te-
resa Maria Reis Correia Lucas.

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

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000154482

SARTOSE � COMERCIALIZAÇÃO DE CALÇADO
E ARTIGOS DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1876; identificação de pessoa colectiva n.º 502810092; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 18/20011220.

Certifico que foi registado o aumento de capital na quantia de
602 410$, tendo sido alterado parcialmente o contrato da sociedade
em epígrafe quanto ao artigo 4.º, que passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros e está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma das quotas dos sócios, que são as
seguintes: uma quota de 250 euros, da sócia Isabel da Conceição, e
uma de 4750 euros, do sócio Daciano Félix de Oliveira.

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

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000154476
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SIMAFREZE � SOCIEDADE DE MÁQUINAS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2210; identificação de pessoa colectiva n.º 503263168; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 47/20011220.

Certifico que foi registado o aumento de capital na quantia de
2410$, tendo sido alterado parcialmente o contrato da sociedade em
epígrafe quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, uma
da sócia Ana Maria Castanheira Ribeiro e outra do sócio Rui César
Saldanha Miranda Roque.

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

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000154474

IDEALTOM � FÁBRICA DE TINTAS
E IMPERMEABILIZANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1691; identificação de pessoa colectiva n.º 502588543; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 19/20011220.

Certifico que foi registado o aumento de capital na quantia de
72 300$, tendo sido alterado parcialmente o contrato da sociedade
em epígrafe quanto ao artigo 5.º, que passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo duas de
60 000 euros cada, uma de cada um dos sócios Vítor Manuel dos Santos
Gaita e Manuel José Gaita, e uma de 30 000 euros, do sócio Manuel
José dos Santos Gaita.

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

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000154469

SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE GRUPO DA FREGUESIA
DE FREIRIA, ENCARNAÇÃO E SÃO MAMEDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1830; identificação de pessoa colectiva n.º 502764597; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 12/20011220.

Certifico que foi registado o aumento de capital na quantia de
2410$, tendo sido alterado parcialmente o contrato da sociedade em
epígrafe quanto ao corpo do artigo 3.º, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

Montante e composição do capital social

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, correspondente ao valor das quotas subscritas pelos sócios:

a) O sócio José Marcelino Félix subscreve uma quota no valor de
500 euros;

b) A sócia Maria das Virtudes dos Santos Félix subscreve uma quota
no valor de 500 euros;

c) O sócio José dos Santos Duarte subscreve uma quota no valor
de 500 euros;

d) O sócio João dos Anjos Bernardes subscreve uma quota no valor
de 500 euros;

e) A sócia Maria da Conceição Germano Bernardes subscreve uma
quota no valor de 500 euros;

f) A sócia Maria Guilhermina Duarte Bernardes subscreve uma
quota no valor de 500 euros;

g) O sócio Luís Manuel Duarte Bernardes subscreve uma quota no
valor de 500 euros;

h) O sócio João do Nascimento Antunes dos Santos subscreve uma
quota no valor de 500 euros;

i) A sócia Zulmira da Conceição Bernardes subscreve uma quota
no valor de 500 euros;

j) A sócia Maria Manuela Bernardes dos Santos Silva subscreve
uma quota no valor de 500 euros.

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

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000154466

SUGESTÃO � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2743; identificação de pessoa colectiva n.º 503940186; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 68 e 69/20020328.

Certifico que foi registada a cessação das funções do gerente Nuno
Manuel Benito Muñoz Nunes Mendes, por renúncia, em 22 de De-
zembro de 2000 e a nomeação da gerente Ana Luísa Manita Feli-
ciano Drumond de Sousa, em 27 de Agosto de 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000154464

AMÍLCAR & FILHOS � ALUGUER DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2256; identificação de pessoa colectiva n.º 503340545; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 5/20020214.

Certifico que, pela inscrição n.º 4, foi registada a alteração parci-
al do contrato da sociedade em epígrafe quanto ao artigo 2.º, que
passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil e obras pú-
blicas nas áreas da construção de edifícios, vias de comunicação, obras
hidráulicas, obras de urbanização e outras infra-estruturas, aluguer de
máquinas industriais, escavações e terraplanagens.

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

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000154463

GÁLIA � IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2632; identificação de pessoa colectiva n.º 502541490; inscrição
n.º 15; números e data da apresentação: 44-45/20011220.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede para a Rua de
Fernando Vicente, Zona Industrial de Arenes, Santa Maria, Torres
Vedras.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Ro-
sário Rijo Lourenço Marques. 1000154462

AUTO BASÍLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1558; identificação de pessoa colectiva n.º 502424079; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 15/20011219.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital soci-
al foi aumentado com a quantia de 2410$ e, em consequência, alte-
rado parcialmente o contrato da sociedade quanto ao artigo 4.º, o
qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas de 2500 euros
cada, uma do sócio Manuel da Silva Basílio e outra da sócia Maria
Olímpia dos Santos Silva Basílio.

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

Está conforme.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires dos Santos. 1000154331

ASPOREL � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3424; identificação de pessoa colectiva n.º 505243539; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
21101219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Mário Paulo
Henriques Matias renunciou à gerência, em 18 de Outubro de 2001.

Está conforme.

17 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires dos Santos. 1000154330

ANTÓNIO ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 311;
identificação de pessoa colectiva n.º 500525110; inscrição n.º 10; nú-
mero e data da apresentação: 13/20011219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital soci-
al foi aumentado com a quantia de 12 050$ e, em consequência, al-
terado o contrato da sociedade quanto ao artigo 3.º, o qual ficou com
a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, correspondente à soma de duas quotas de 12 500 eu-
ros cada, uma do sócio Rogério Manuel Marques Moreira e outra da
sócia Elvira Rosa Santos Carvalho Moreira.

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

Está conforme.

18 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires dos Santos. 1000154328

PORTALEGRE
ELVAS

MESTRA ALENTEJANA � CENTRO DE EXPLICAÇÕES
E NOVAS TECNOLOGIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1317/
021021; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20021021.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º Inêz Margarida dos Santos Ângelo Soeiro de Brito, casada sob
o regime de comunhão de adquiridos com o segundo outorgante,
natural da freguesia de Beja (Santiago Maior), concelho de Beja e
residente na Rua de Joaquim Bastinhas, lote 3, rés-do-chão, esquer-
do, Elvas;

2.º António Joaquim Sequeira Soeiro de Brito, casado no dito re-
gime de bens com a primeira outorgante, natural da freguesia de
Assunção, concelho de Elvas e com ela residente;

3.º Marieta de Fátima Espiguinha Espanca Pereira Castanho, ca-
sada sob o regime de comunhão de adquiridos com o quarto outor-
gante, natural da freguesia de Assunção, concelho de Elvas e resi-
dente na Rua do Dr. António Bico Cabeças, 5-A, em Elvas;

4.º Hermenegildo Manuel Pereira Castanho, casado no dito re-
gime de bens com a terceira outorgante, natural da freguesia de
Alcáçova, concelho de Elvas e com ela residente.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente, n.os 11099322, de 5 de No-
vembro de 2001, 7628736, de 25 de Outubro de 2001, 9516655, de
15 de Outubro de 1998 e 7799970, de 22 de Outubro de 1998, emi-
tidos pelos Serviços de Identificação Civil em Portalegre.

E pelos outorgantes foi dito que constituem entre si uma socie-
dade comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Mestra Alentejana � Centro
de Explicações e Novas Tecnologias, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de José Picão Tello,
lote 3, 25, freguesia de Assunção, concelho de Elvas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como, abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou
outras formas de representação em território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de centro de ex-
plicações e ensino de informática.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais do valor
nominal de 1250 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias Inêz Margarida
dos Santos Ângelo Soeiro de Brito e Marieta de Fátima Espiguinha
Espanca Pereira Castanho.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.
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3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

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

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Catarina
Virtuosa Mourato Coelho Pires Pernas. 2001311427

PORTO
GONDOMAR

CONSTRUÇÕES VIEIRA DA SILVA & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 999/
20020715; identificação de pessoa colectiva n.º P506240487; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20020715.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Vieira da Silva &
Castro, L.da, e tem a sua sede na Rua do Professor Egas Moniz, 1037,
freguesia de Jovim, concelho de Gondomar.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em indústria de construção
civil.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respecti-
vo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas, duas iguais do valor nominal
de 2250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Alberto Vi-
eira da Silva e Maria Oliveira da Silva, e duas iguais do valor nomi-
nal de 250 euros, pertencentes uma a cada um dos restantes sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos sócios Alberto Vieira da Silva e Maria Oliveira da Silva,
que desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal.

Está conforme.

14 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000888283

CAFETARIA ENCOSTA DO DOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 635/
20011126; identificação de pessoa colectiva n.º 505754070; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 15 e 16/20020607.

Certifico que Carlos Alberto Jesus de Carvalho cessou funções de
gerente, em 5 de Junho de 2002, por renúncia e foi designada geren-
te a sócia Rosa Maria Jesus de Carvalho, em 28 de Maio de 2002.

Está conforme.

17 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Maria José Moura.
2000882897

FILIPE COSTA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 005/
20020611; identificação de pessoa colectiva n.º P506046770; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20020607.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Filipe Costa & Santos, L.da, e vai ter
a sua sede na Rua de Mandim, da freguesia de Medas, do concelho de
Gondomar.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou concelhos limí-
trofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma
de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção civil e obras públicas, servi-
ços de terraplanagens, aluguer e comércio de equipamentos e mate-
riais de construção civil, manutenção de jardins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma de 3750 euros, pertencen-
te à sócia Patrícia Orquídea Silva Santos, e outra de 1250 euros, per-
tencente ao sócio Luís Filipe dos Santos Costa.

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 todos
os actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

16 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000882927

ANTÓNIO ALBERTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 004/
20020607; identificação de pessoa colectiva n.º P506194221; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 17/20020607.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Alberto, Unipessoal,
L.da, e tem a sua sede na Rua da Fonte, caixa 851, lugar de Branzelo,
freguesia de Melres, concelho de Gondomar.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe e serem criadas sucursais, filiais, agências
ou outras formas locais de representação no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de serralharia civil,
montagem de caixilharia, prestação de serviços de manutenção e
limpeza.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ele sócio António Alberto de Sousa Pereira.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo dele sócio António Alberto de Sousa
Pereira, desde já nomeado gerente ou a cargo de outras pessoas es-
tranhas à sociedade, que venham a ser por ele sócio designadas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente 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 socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas e desde que em sociedades por quotas não fique na si-
tuação de única sócia dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme.

16 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000882900

DAVID LEONEL BARBOSA FRANÇA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 009/
20020613; identificação de pessoa colectiva n.º P506167895; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20020613.

Certifico que David Leonel Barbosa França constituiu a sociedade
em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma David Leonel Barbosa França, Uni-
pessoal, L.da, com sede na Rua de Beloi, 333, freguesia de São Pedro
da Cova, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da socie-
dade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo conce-
lho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais,
sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na consultadoria e prestação de serviços
nas áreas de engenharia civil, nomeadamente direcção e fiscalização
de obras, execução e assinaturas de projectos, acompanhamento de
obras. Construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deli-
beração da assembleia geral, pertence ao sócio, que desde já é no-
meado gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

2 � Para além dos poderes normais poderá ainda a gerência:
a) Adquirir, alienar e onerar bens móveis, imóveis e veículos au-

tomóveis;
b) Adquirir quaisquer bens móveis e veículos automóveis sob o

regime de aluguer de longa duração ou leasing.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000882978

ÓSCAR UMABANO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 006/
20020612; identificação de pessoa colectiva n.º P506177351; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20020612.

Certifico que Óscar Ambrósio Umabano constituiu a sociedade em
epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Óscar Umabano, Unipessoal, L.da, com
sede na Rua de Manuel Serra, 52, 1.º, frente, freguesia de Rio Tinto,
concelho de Gondomar.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da socie-
dade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo conce-
lho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais,
sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços médicos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme delibera-
ção da assembleia geral, pertence ao sócio, que desde já é nomeado
gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000882935

UNIJOTAEFE � COMÉRCIO DE COSMÉTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 011/
20020614; identificação de pessoa colectiva n.º 506190978; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/20020614.
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Certifico que Jorge Manuel de Almeida Barbosa Ferreira constitui
a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de UNIJOTAEFE � Comércio
de Cosmética, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de António Ferreira Silva, 245, rés-
-do-chão, direito, freguesia de São Pedro da Cova, concelho de Gon-
domar.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na importação, exportação, comercializa-
ção e representação de uma grande variedade de produtos, nomeada-
mente de cosmética.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pelo sócio, compete ao próprio sócio, que desde já fica
nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria,
quando necessária.

Está conforme.

18 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Angeli-
na Alves Moreira. 2000888313

NAFIMAR � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 993/
20020614; identificação de pessoa colectiva n.º P506129365; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20020614.

Certifico que António Marcelino Magalhães Marques constituiu a
sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma NAFIMAR � Comércio de Produtos
Alimentares, Unipessoal, L.da, com sede na Rua do Ameal, 86, fre-
guesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da socie-
dade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo conce-
lho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais,
sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de produtos alimentares di-
versos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme delibera-
ção da assembleia geral, pertence ao sócio, que desde já é nomeado
gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

9 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000889883

RAMAVIL � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 992/
20020704; identificação de pessoa colectiva n.º P506009386; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20020704.

Certifico que entre Deolinda da Silva Marques e Maria de Castro
foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RAMAVIL � Indústria de Confec-
ções, L.da, e vai ter a sua sede na Rua da Ponte, 71, 2.º, freguesia de
Rio Tinto, do concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra for-
ma de representação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na confecção de artigos de vestuário.

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 uma das sócias.

2 � Às sócias poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 20 vezes o capital
social.

3 � Depende de deliberação das sócias a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Deolin-
da da Silva Marques, que desde já é nomeada gerente.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes sócios
não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na respec-
tiva aquisição.
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ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

9 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000889875

JOSÉ A. M. & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 3738/
931001; identificação de pessoa colectiva n.º 503065234; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20020528.

Certifico que foi alterada a sede social da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Sede: Estrada de D. Miguel, 2758, São Pedro da Cova, Gondomar.

Está conforme.

10 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000889913

NORDOMUS � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE ARTIGOS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 6277/
950926; identificação de pessoa colectiva n.º 503526789; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 6/20020507.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 11 de Abril de 2002.

Está conforme.

12 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000889972

LUBRIFILTROS � LUBRIFICANTES E FILTROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 8857/
971009; identificação de pessoa colectiva n.º 503978612; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; números e data das
apresentações: 2 a 8/20020531.

Certifico que, por escritura de 16 de Maio de 2002, lavrada no 1.º
Cartório Notarial de Competência Especializada do Porto, foram
alterados os artigos 5.º e 7.º da sociedade em epígrafe, que ficaram
com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
99 759 euros e 58 cêntimos, dividido em duas quotas iguais do valor
nominal de 49 879 euros e 79 cêntimos, pertencentes uma a cada
um dos sócios, António Manuel da Costa Almeida e Maria Helena
Alves Dias Almeida.

ARTIGO 7.º

A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em as-
sembleia geral, fica afecta ao sócio António Manuel da Costa Al-
meida, desde já designado gerente e por quem mais for nomeado em
assembleia geral.

Certifico ainda que José Ferreira dos Reis e Ermelinda Alves Vi-
lão dos Reis cessaram funções de gerentes, em 25 de Maio de 2002,
por renúncia.

Está conforme.

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

12 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000889964

NOGUEIRA & LIMA � JOALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 2659/
921112; identificação de pessoa colectiva n.º 502874430; número e
data da prestação de contas: 8/04062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2001.

18 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2000882471

ZEFERINO FERRARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 5651/
950331; identificação de pessoa colectiva n.º 503395072; número e
data da prestação de contas: 9/04062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2001.

18 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 2000882480

ANTÓNIO CARVALHO BRANCO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 996/
20020528; identificação de pessoa colectiva n.º P506136370; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20020528.

Certifico que António Joaquim Carvalho Branco constituiu a so-
ciedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de António Carvalho Branco, Uni-
pessoal, L.da, com sede na Rua da Lourinha, 364, 1.º, freguesia de
Rio Tinto, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da socie-
dade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar fili-
ais, sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de artigos de ourivesaria, re-
lojoaria e joalharia.
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ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade pertence ao sócio, que desde já é
nomeado gerente ou a quaisquer outros gerentes que venham a ser
nomeados em assembleia geral, sendo suficiente a assinatura de um
gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

11 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000889921

GRAVOSTYLE � COMÉRCIO DE ARTIGOS 
PARA O LAR E BRINDES PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 989/
20020523; identificação de pessoa colectiva n.º P506120902; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20020523.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GRAVOSTYLE � Comércio de
Artigos para o Lar e Brindes Publicitários, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de D. Afonso Henriques, 823, fregue-
sia de Rio Tinto, concelho de Gondomar.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de café, restauran-
te e bar com ou sem espectáculo. Exploração de máquinas de diver-
são. Comercialização, importação, exportação e representação de
todo o tipo de artigos para o lar e de mobiliário, bem como de brin-
des publicitários. Actividades de publicidade e de impressão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal de
4800 euros, pertencente ao sócio Manuel António da Rocha Mar-
tins, e duas iguais do valor nominal de 100 euros, pertencentes uma
a cada um dos sócios Ângelo Cristiano de Sousa Martins e Lucas
David de Sousa Martins.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Manuel
António da Rocha Martins, que desde já fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

9 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000889840

SUPER NORTE � CAFÉ E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 987/
20020520; identificação de pessoa colectiva n.º P506173658; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20020520.

Certifico que entre Olga Maria Sousa da Cunha e Maria de Fátima
Sousa da Cunha constituíram a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Super Norte � Café e Snack-Bar, L.da,
e vai ter a sua sede na Rua Real, 606, lugar de Campo Novo, da
freguesia de São Cosme, do concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra for-
ma de representação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de cafetaria e snack-bar e
café.

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 uma das sócias.

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

3 � Depende de deliberação das sócias a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambas as sócias,
que desde já são nomeadas gerentes.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

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

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não
for amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do faleci-

mento, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um repre-
sentante comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

4 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000889751
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