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4. Empresas � Registo comercial
AVEIRO
ALBERGARIA-A-VELHA

DECOR CHÃO � COMÉRCIO DE DECORAÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Vale, Edifício Flor do Vale, bloco centro,
rés-do-chão, esquerdo, freguesia e concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 693/971205; identificação de pessoa colectiva n.º 504015249;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/030131.

Certifico que, por escritura de 30 de Dezembro de 2002, fls. 20 do
livro n.º 399-E, do Cartório Notarial de Albergaria-a-Velha, já depo-
sitada na respectiva pasta, foi dissolvida e liquidada a sociedade em
epígrafe, tendo as contas sido aprovadas em 30 de Dezembro de 2002.

31 de Janeiro de 2003. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 2001374887

AVEIRO

BORGES COSTA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2124/
880615; identificação de pessoa colectiva n.º 501993851; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 53/011220.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital em
€3004,81, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios, em partes
iguais e para reforço das suas quotas, e redenominou o capital, tendo
em consequência sido alterado o artigo 3.º que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é do mon-
tante de € 5000, dividido em quatro quotas: duas no valor nominal
de € 500, e uma do valor de € 1500, pertencentes ao sócio Pedro
Miguel Alonso Cordeiro; e uma quota no valor nominal de € 2500,
pertencente ao sócio António Moisés Asseiro Cordeiro.

Foi depositado o texto completo do estatuto na redacção actuali-
zada.

10 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 3000096499

AVINOX � MANUFACTURA EM FERRO E INOX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2053/
880126; identificação de pessoa colectiva n.º 501925236; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 117/011227.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
600 000$ para 1 002 410$, após aumento de 402 410$, realizado em
dinheiro e subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas e para
reforço das mesmas e redenominou o capital, tendo em consequência
sido alterado o artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e encontra-se dividido em duas quotas iguais de
2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, Euclides
de Almeida Ferreira, e Manuel Tavares Quintas.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

13 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 3000096496

AVEICASA � SOCIEDADE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4046/
970710; identificação de pessoa colectiva n.º 503923281; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 3/020204.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou de capital em € 1259,03,
realizado em dinheiro e subscrito pelo sócio Carlos Manuel da Silva Vaz,
para reforço da sua quota, e foi transformada em sociedade unipessoal
por quotas, tendo passado a reger-se pelos seguintes artigos:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma AVEICASA � Sociedade Mediação
Imobiliária, Unipessoal, L.da

2.º

Sede

A sede da sociedade fica instalada na Rua Direita, 422, do lugar de
Quinta do Picado, freguesia de Aradas, do concelho de Aveiro.

3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a actividade de mediação imobiliária
na compra e venda de prédios rústicos e urbanos.

4.º

Capital

O capital da sociedade, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros.

5.º

Contrato de sócio com a sociedade

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

6.º

Gerência

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio, já nomeado ge-
rente, sendo necessária a sua assinatura para que a sociedade fique
validamente obrigada em todos os seus actos e contratos.

Está conforme.

5 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
3000096494

ESPINHO

IMPORPAV � SOCIEDADE IMPORTAÇÃO
DE PRODUTO MADEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2041/
001004; identificação de pessoa colectiva n.º 505133997; entrada
n.º E-364/2002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas de 2000 e 2001.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2001504110

ESTARREJA

FUNDAÇÃO SOLHEIRO MADUREIRA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 2/
030130; identificação de pessoa colectiva n.º 504024922; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/030130.
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Certifico que foi efectuada a inscrição da Fundação Solheiro
Madureira, pessoa colectiva de utilidade pública, constituída por es-
critura de 5 de Dezembro de 1992, do Cartório Notarial de Estarreja,
exarada a fls. 11 do livro n.º 95-A, e alterada por escritura de 3 de
Dezembro de 2002, do Cartório Notarial de Estarreja, a fls. 30, do
livro n.º 190-A, cujos estatutos já foram publicados no Diário da
República n.º 21, de 26 de Janeiro de 1993, 3.ª série, e Diário da
República n.º 17, de 21 de Janeiro de 2003.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Sandra Maria
Fonseca Ferreira. 3000096395

SANTA MARIA DA FEIRA

JOAQUIM RODRIGUES PINTO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2230/870205; identificação de pessoa colectiva n.º 501779809.

Certifico que, em 11 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

2 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191512

NATURA � PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6036/990713; identificação de pessoa colectiva n.º 504385224.

Certifico que, em 11 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

2 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191511

RADRI � CONFECÇÕES E BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2822/890802; identificação de pessoa colectiva n.º 502200855.

Certifico que, em 11 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

2 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191509

JORGE VIEIRA & SOFIA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5406/980216; identificação de pessoa colectiva n.º 504091344.

Certifico que, em 11 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

2 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191506

ITS � INFORMÁTICA E TECNOLOGIA DE SISTEMAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7790/020603; identificação de pessoa colectiva n.º 502226455.

Certifico que, em 12 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

2 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191704

SANTOS � CAMISEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3625/921029; identificação de pessoa colectiva n.º 502940930.

Certifico que, em 11 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

2 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191703

VELUVI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5595/980629; identificação de pessoa colectiva n.º 506039099.

Certifico que, em 11 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

2 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191702

AUTO-TRANSFORMADORA MODERNA
DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1860/831028; identificação de pessoa colectiva n.º 500462143.

Certifico que, em 7 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191701

ELZA & JOSÉ CAMPOS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6470/000612; identificação de pessoa colectiva n.º 504951211.

Certifico que, em 5 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191700

VALDEMAR DA SILVA LEITE & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 947/750103; identificação de pessoa colectiva n.º 500427895.

Certifico que, em 5 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191699
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TALHO ISABEL & ANTÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2779/890607; identificação de pessoa colectiva n.º 502169842.

Certifico que, em 4 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191698

MARCELINO � CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2750/890426; identificação de pessoa colectiva n.º 502149221.

Certifico que, em 4 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

8 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191697

JOAQUIM COUTO ESPINHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6931/010612; identificação de pessoa colectiva n.º 505536501.

Certifico que, em 4 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191696

A. H. S. NEVES � CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6343/000313; identificação de pessoa colectiva n.º 504808400.

Certifico que, em 4 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191676

GRAÇA MARIA FERREIRA DA CONCEIÇÃO GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3585/920911; identificação de pessoa colectiva n.º 502841281.

Certifico que, em 4 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191671

LIMA & RESENDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 518; identificação de pessoa colectiva n.º 500165726.

Certifico que, em 30 de Maio de 2002, foram depositados, na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

30 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191669

ÂNGELO SANTOS & JOSÉ RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6559/000913; identificação de pessoa colectiva n.º 505110768.

Certifico que, em 30 de Maio de 2002, foram depositados, na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191666

CASA FERREIRA, MÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4191/940701; identificação de pessoa colectiva n.º 500587906.

Certifico que, em 29 de Maio de 2002, foram depositados, na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191664

INTERFORMA � EQUIPAMENTO DE INTERIORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4504/950721; identificação de pessoa colectiva n.º 500836698.

Certifico que, em 29 de Maio de 2002, foram depositados, na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191662

PEDRO EVARISTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2977/900223; identificação de pessoa colectiva n.º 502303875.

Certifico que, em 29 de Maio de 2002, foram depositados, na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191658

GOMES, ANDRADE & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1811/830216; identificação de pessoa colectiva n.º 501565493.

Certifico que, em 29 de Maio de 2002, foram depositados, na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191656
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MEGALASER � FABRICO DE QUADROS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6579/000926; identificação de pessoa colectiva n.º 505124378.

Certifico que, em 29 de Maio de 2002, foram depositados, na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191655

PREDITEX � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1270/770916; identificação de pessoa colectiva n.º 500685045.

Certifico que, em 7 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191510

OSI � ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2884/891027; identificação de pessoa colectiva n.º 502240792.

Certifico que, em 7 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191508

PICHELARIA � JOAQUIM TAVARES PINTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7172/010904; identificação de pessoa colectiva n.º 505657384.

Certifico que, em 6 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191507

CORTIÇAS � MOTA SANTOS � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6656/001221; identificação de pessoa colectiva n.º 505246384.

Certifico que, em 28 de Maio de 2002, foram depositados, na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191653

JORGE ALVES PEREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5980/990518; identificação de pessoa colectiva n.º 504420704.

Certifico que, em 28 de Maio de 2002, foram depositados, na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191650

S. O. � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4084/940427; identificação de pessoa colectiva n.º 503194778.

Certifico que, em 7 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191557

AQUILES SILVA � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5926/990405; identificação de pessoa colectiva n.º 504765450.

Certifico que, em 6 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191712

CONSTRUÇÕES RUI MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 45 505/951006; identificação de pessoa colectiva n.º 503508527.

Certifico que, em 6 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

30 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191709

CAMPINHOS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5495/980402; identificação de pessoa colectiva n.º 504133543.

Certifico que, em 5 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191706

CAMPOS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1038/750708; identificação de pessoa colectiva n.º 500326274.

Certifico que, em 5 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191705
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FORNO DE S. JORGE � SOCIEDADE PANIFICADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3937/931126; identificação de pessoa colectiva
n.º 503143499.

Certifico que, em 7 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191555

CONSTRUÇÕES DOMINGOS VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4627/960216; identificação de pessoa colectiva n.º 503601276.

Certifico que, em 7 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191553

FERNANDO GOMES VALENTE � SERRALHARIA CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7058/010724; identificação de pessoa colectiva n.º 505570181.

Certifico que, em 7 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, José de Oliveira
Santos. 1000191551

GÁSPEDRO � INSTALAÇÕES DE REDES DE GÁS
E AQUECIMENTO AMBIENTAL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização do Areal, lote 79, São João de Ver,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula n.º 7953/
020910; identificação de pessoa colectiva n.º 506245365 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 22/020910.

Certifico que, por Pedro Joaquim Moreira da Silva, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte pacto social:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma GÁSPEDRO � Instalações de
Redes de Gás e Aquecimento Ambiental, Unipessoal, L.da, com sede
na Urbanização do Areal, lote 79, freguesia de São João de Ver, con-
celho de Santa Maria da Feira.

2 � Por deliberação do sócio, a sociedade poderá transferir a sua
sede para outro local, podendo, todavia, essa transferência ser feita
pela gerência, desde que tenha lugar dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

2.º

O objecto da sociedade consiste em instalação de canalizações e de
climatização.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor, pertencen-
te ao único sócio, Pedro Joaquim Moreira da Silva.

4.º

A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares de
capital até ao valor do actual capital social.

5.º

1 � A gerência da sociedade compete ao sócio único, desde já
nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do seu gerente ou procura-
dor com poderes para tanto.

6.º

1 � A competência das assembleias gerais é exercida pelo sócio único.
2 � As decisões do sócio de natureza igual às deliberações das

assembleias gerais devem ser registadas em acta por ele assinada.

7.º

A assembleia geral que aprovar o balanço e conta de cada exercício
deliberará também o destino a dar ao lucro.

29 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000952453

TEIXEIRA � PRODUTOS DE CORTIÇA, L.DA

Sede: Zona Industrial do Casalinho, Rua 3, 356, Lourosa,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula n.º 8000/
021017; identificação de pessoa colectiva n.º 506086127 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 23/021017.

Certifico que, por José Augusto de Almeida Passos, e Rosa Maria de
Fontes Teixeira, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte pacto social:

1.º

A sociedade adopta a firma TEIXEIRA � Produtos de Cortiça, L.da,
e tem a sua sede na Zona Industrial do Casalinho, Rua 3, 356, fregue-
sia de Lourosa, deste concelho.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do concelho ou para conce-
lhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra
forma de representação.

2.º

Constitui objecto da sociedade, o exercício da actividade de fabrico
e comercialização de produtos naturais de cortiça.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na Caixa Social, é de 40 000 euros, e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 20 000 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios,
José Augusto de Almeida Passos, e Rosa Maria de Fontes Teixeira.

4.º

Precedente deliberação tomada em assembleia geral, poderão ser
exigidas aos sócios prestações suplementares de capital, até ao mon-
tante igual ao quíntuplo do capital social.

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida
por um ou mais gerentes a nomear em assembleia geral.

§ único. Ficam desde já nomeados gerentes os sócios José Augusto de
Almeida Passos, e Rosa Maria de Fontes Teixeira, bastando a assinatura
de qualquer um deles para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos, nele se englobando a compra e venda de veículos automóveis
de e para a sociedade.

6.º

A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios, se as mesmas
forem objecto de arresto, penhora ou apreensão judicial.

29 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000953247

VALE DE CAMBRA

R. A. M. M. INFORMÁTICA � MICROCOMPUTADORES
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 404/901129; identificação de pessoa colectiva n.º 502454970;
número e data da entrada: 1/20030130.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos da prestação de contas, relativa ao exercício de 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graciete Maria de
Fátima Alves Pedro Cunha e Silva. 2003326170

RESVAL � GABINETE DE FISIOTERAPIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 463/920903; identificação de pessoa colectiva n.º 502830344;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 6/20030130.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foi depositado o texto da acta
n.º 11, de 30 de Setembro de 2001, da qual consta o aumento de ca-
pital e a alteração parcial do contrato de sociedade, em consequência
da redenominação em euros, passando o artigo 3.º a ficar com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal de
2500 euros cada, e pertencendo uma a cada um dos sócios, Maria
Trindade Costa Valente, e Alberto Tavares de Bastos.

O texto actualizado do contrato de sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, ficou arquivado na pasta respectiva.

A Segunda-Ajudante, Graciete Maria de Fátima Alves Pedro
Cunha e Silva. 2003326189

BEJA
ALJUSTREL

S. E. C. � SOCIEDADE DE EXPLOSIVOS CIVIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aljustrel. Matrícula n.º 126/
970620; identificação de pessoa colectiva n.º 502993308;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 23 e
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 23 e inscrição n.º 24; números e
data das apresentações: 1 a 4/220103.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram registadas
a cessação e nomeação de administrador, ratificação e nomeação do
conselho de administração e de fiscalização:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 15.
Cessação de funções de administrador de Theodore Moore Eckles,

por renúncia, em 26 de Julho de 2001.
Inscrição n.º 23.
Nomeação de administrador por cooptação.
Data da deliberação: 11 de Setembro de 2001.
Nomeado: Steven M. Livecchi.
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 23.
Ratificação da cooptação.
Inscrição n.º 24.
Nomeação dos membros dos órgãos de administração e fiscalização.
Data da deliberação: 20 de Maio de 2002.
Prazo: triénio de 2002-2004.
Conselho de administração: presidente � João Maria Guimarães José

de Mello; vogais � Pedro Maria Rego de Melo e Castro, (administra-
dor delegado); Rui Alberto Nunes Teixeira; Jonathan Peter Jones; e
Steven M. Livecchi.

Conselho fiscal: presidente � José Inácio de Mesquita Pires; vo-
gais � António Maria Falcão Trigoso da Cunha; A. Gândara, J.
Monteiro & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
representada por Maria Fernanda da Conceição Rocha de Gonçalves,
revisor oficial de contas; suplente � A. Santos J. Alves & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por João
Carlos Miguel Alves, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Miraldina V. Viana
Parreira. 2001325096

A G C � MINAS DE PORTUGAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aljustrel. Matrícula n.º 210/
270103; identificação de pessoa colectiva n.º 503594792; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 4/270103.

Certifico que, pela escritura de 31 de Julho de 2002, lavrada a
fls. 146 do livro n.º 43-D, do Cartório Notarial de Aljustrel, foi alte-
rado parcialmente o contrato da sociedade em epígrafe, quanto aos
artigos 1.º e 6.º n.º 1, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A G C � Minas de Portugal, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Algares, apartado 8, na
freguesia e concelho de Aljustrel, com a faculdade de a gerência a
poder deslocar dentro do mesmo concelho.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade, em juízo e fora
dele, compete a três gerentes eleitos em assembleia geral, mas os
poderes de administração da sociedade podem ser exercidos por um
gerente, obrigando-se a sociedade com a assinatura do mesmo.

2 � (Mantém-se).
3 � (Mantém-se).
4 � (Mantém-se).
5 � (Mantém-se).
6 � (Mantém-se).

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Miraldina V. Viana
Parreira. 2001325053

S. E. C. � SOCIEDADE DE EXPLOSIVOS CIVIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aljustrel. Matrícula n.º 126/
970620; identificação de pessoa colectiva n.º 502993308; data do
depósito: 030122.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Miraldina V. Viana
Parreira. 2001325088

EDUARDO JOSÉ DE GÓIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aljustrel. Matrícula n.º 90/
940106; identificação de pessoa colectiva n.º 503107760; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 5/270103.

Certifico que, pela escritura de 23 de Janeiro de 2003, lavrada a
fls. 135 do livro n.º 50-D, do Cartório Notarial de Aljustrel, foi alte-
rado parcialmente o contrato da sociedade em epígrafe, ao qual foi
aditado o artigo 6.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

As sócias poderão efectuar à sociedade prestações suplementares
de capital até ao montante equivalente a 20 vezes o capital social,
desde que tal se torne necessário.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Miraldina V. Viana
Parreira. 2001325061

OLHARES INTERIORES � DECORAÇÕES E PRESENTES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aljustrel. Matrícula n.º 206/
021202; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/021202.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe,
que se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Olhares Interiores � Deco-
rações e Presentes, Unipessoal, L.da
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de 5 de Outubro, 24, rés-do-
-chão, lugar e freguesia de Aljustrel, concelho de Aljustrel.

ARTIGO 3.º

A sua duração é por tempo indeterminado, com início no dia de
hoje.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto a venda a retalho de artigos de deco-
ração para o lar, iluminação, artigos para criança, brindes e presentes
e outros artigos relacionados com a decoração de interiores.

ARTIGO 5.º

O capital social é de 5000 euros, inteiramente realizado em dinhei-
ro, entrado na caixa social, e corresponde a uma quota única, perten-
cente a Nelson Manuel Banza José, casado com Sandra Isabel Carrinho
Lança, no regime de comunhão de adquiridos, residente na Rua de San-
ta Bárbara, 10, Aljustrel.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade pertence ao único sócio que fica desde já
nomeado gerente.

ARTIGO 7.º

1 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
2 � A sociedade poderá nomear mandatários, nos termos da lei.

ARTIGO 8.º

O sócio poderá fazer à caixa social os suprimentos de que ela ca-
recer.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Miraldina V. Viana
Parreira. 2001325070

CASTRO VERDE

CASTROPEÇAS, L.DA

Sede: Rua de Manuel Assunção Mestre, 2, em Castro Verde

Conservatória do Registo Comercial de Castro Verde. Matrícula n.º 11/
210187; identificação de pessoa colectiva n.º 501776230; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030121.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe:
Mudou a sede para a Rua de Manuel Assunção Mestre, 2, em Cas-

tro Verde; e
Foram depositados, na pasta respectiva, a acta e os outros do-

cumentos referentes à prestação de contas do ano de 2001.
Data do depósito: 21 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2003. � O Conservador, António Chagas.
2001402350

SERPA

CASA CUBAIXO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 106/940520;
identificação de pessoa colectiva n.º 501748601; inscrição n.º 9 e
inscrição n.º 12; números e data das apresentações: 2 e 5/030124.

Certifico que, por escritura de 23 de Dezembro de 2002, lavrada a
fls. 8 do livro n.º 45-D, do Cartório Notarial de Portel, foi aumenta-
do o capital social, da sociedade em epígrafe, tendo sido alterados os
artigos 3.º e 6.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da escrita social, é de 400 000 euros e
corresponde à soma das seguintes quotas:

a) uma no valor de 240 514,78 euros, pertencente ao sócio António
Racha Cubaixo;

b) uma no valor nominal de 99 356,52 euros, pertencente à sócia
Maria São Bento Rosa Baleizão Cubaixo;

c) uma no valor nominal de 30 064,35 euros, pertencente ao só-
cio David Baleizão Cubaixo; e

d) uma no valor de 30 064,35 euros, pertencente ao sócio Fernando
Baleizão Cubaixo.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, compete aos
sócios António Racha Cubaixo, e Maria São Bento Rosa Baleizão
Cubaixo.

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

Está conforme.

27 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante em exercício, Décia
Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2001856431

IPSILON � PRODUÇÃO DE VIDEO E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 429/
030129; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/030129.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre Isabel
Maria Pacheco Novaes Valente Orta, solteira, maior, residente na Rua
de Manuel Guimarães, 5, 2.º, direito, Alfragide, Amadora; e Maria
Tatiana Pacheco Novaes Valente Orta de Barahona Núncio, casada
com João Gonçalves Ferreira de Barahona Núncio, no regime de se-
paração de bens, residente na Rua do Pomar, 2, Bairro da Malagueira,
Évora, foi celebrado o seguinte contrato de sociedade:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IPSILON � Produção de Video e
Publicidade, L.da, e tem a sua sede na Travessa do Cercado, 1, fregue-
sia de Vila Verde de Ficalho, concelho de Serpa.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência poderá des-
locar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes, assim como criar filiais, sucursais, agências, delegações ou
quaisquer outras formas de representação, quer em Portugal, quer no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem o seguinte objecto social: produção cinematográ-
fica, organização e produção de filmes publicitários, culturais, de di-
vulgação, vídeos e reproduções, representações e consignações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, pertencentes
uma a cada uma das sócias, Isabel Maria Pacheco Novaes Valente Orta,
e Maria Tatiana Pacheco Novaes Valente Orta de Barahona Núncio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade incumbe a ambas as sócias, que ficam
desde já designadas gerentes, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada dirigida
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se a lei exigir
outras formalidades ou estabelecer prazo mais longo.

ARTIGO 7.º

Qualquer sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, mediante o deliberado por todos os sócios em assembleia geral,
que fixará as condições do contrato.
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Foi depositado, na pasta, o texto completo do contrato na sua
redacção actualizada.

Está conforme.

29 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante em exercício, Décia
Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2001856466

BRAGA
AMARES

GESTBUILDING � GESTÃO DE PATRIMÓNIOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 596/
021227; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/030123.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 2, apresentação n.º 1/030123.
Designação dos membros dos órgãos de administração e de fiscali-

zação.
Prazo: triénio de 2003-2005.
Conselho de administração: presidente � Frederico José Eusébio

Nascimento; administradores � Orlando Manuel Canas Gaspar, e José
Francisco Correia de Matos.

Fiscal único: efectivo � Reinaldo Soares, Rogério Coelho & José
Jacob, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Rua de António José
Batista, 16, 1.º, esquerdo, Setúbal, representada por Rogério Carlos
Guedes Coelho, casado, revisor oficial de contas n.º 787; suplente �
José Candeias Lourenço Jacob, casado, revisor oficial de contas n.º 858.

Data da deliberação: 16 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José de Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2001458444

CALIDA PORTUGAL � EMPRESA DE CONFECÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 138/
870928; identificação de pessoa colectiva n.º 501880720; inscri-
ção n.º 25; número e data da apresentação: 2/030117.

Certifico que foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 25, apresentação n.º 2/030117.
Designação dos membros dos órgãos de administração e de fiscali-

zação.
Prazo: triénio de 2003-2005.
Conselho de administração: presidente � Andreas Lindemann, ca-

sado; vogais � Daniel Alfred Gemperle, e Mário Adriano Ribeiro
Gonçalves, ambos casados.

Conselho fiscal: presidente � Manuel Fernando da Rocha
Rodrigues, casado; vogal � Oscar Quinta, Canêdo da Mota & Pires
Fernandes, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada
por Manuel Augusto Pires Fernandes, casado.

Data da deliberação: 18 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José de Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2001458436

BRAGA

HOMENS E MÉTODOS � FORMAÇÃO PROFISSIONAL
E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL, L.DA

Sede: Largo do Barão de São Martinho, 13, 3.º, sala 6, Braga
(São João do Souto)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7019/
000828; identificação de pessoa colectiva n.º 505092875;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 1, 2 e 5 /021226.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Fernando Manuel de Sousa Pimen-

ta, por renúncia, em 23 de Dezembro de 2002, o reforço do capital
social de € 5100 para € 15 000, por subscrição de € 9900 em di-
nheiro, e a alteração do contrato quanto ao corpo do artigo 3.º e o
artigo 4.º que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
8250 euros, pertencente ao sócio Pedro Manuel Gonçalves Furtado;
e outra do valor nominal de 6750 euros, pertencente à sócia Judite
Raquel Fernandes Vaz.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação, cabem
à sócia Judite Raquel Fernandes Vaz, que se mantém na gerência.

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

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000274420

MANUCHÃO � CAFÉ-BAR, L.DA

Sede: Praceta do Beato Inácio de Azevedo, Braga (São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8767/
021023; identificação de pessoa colectiva n.º 506355446;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 2 e 4/021216.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Carlos Jorge Gomes Araújo, por
renúncia, em 13 de Dezembro de 2002, e a transformação da socie-
dade, cujo pacto social fica a ser o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MANUCHÃO � Café-Bar, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Praceta do Beato Inácio de Azevedo,
freguesia de Braga (São Vicente), concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em exploração de café-bar e snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma quota de igual valor, pertencente a
ele sócio.

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 se mantém na gerência.

2 � Para obrigar 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 quaisquer
contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que necessá-
rios 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.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000498744

CRUZ & C.A, L.DA

Sede: Rua de D. Diogo de Sousa, 127/133, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 224/
201230; identificação de pessoa colectiva n.º 500080810; data do
depósito: 020926.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2001.

Está conforme.

30 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
Rocha da Encarnação. 2001670052

JOSÉ MOREIRA & VIEIRA, L.DA

Sede: Lugar da Formigueira, pavilhão 9, Frossos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7967/
011123; identificação de pessoa colectiva n.º 505794098;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números das
apresentações: 9 e 10.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Manuel da Assunção Correia Vieira,
por renúncia, em 10 de Setembro de 2002, e a designação de gerente
de João Marques Moreira.

Data da deliberação: 12 de Setembro de 2002.

Está conforme.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000381065

EMERGE � FABRICO DE ARTIGOS TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Lobato, 500, 1.º,
Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8900/
030117; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030117.

Certifico que, entre António Serafim Faria Pereira, casado com
Maria Margarida Macedo Ribeiro Pereira, na separação de bens; e
Manuel Augusto Pedrosa da Silva e Sá, casado com Paula Oliveira
Silva e Sá, na separação de bens, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma EMERGE � Fabrico de Artigos
Têxteis, L.da

2.º

1 � A sua sede social é na Rua do Conselheiro Lobato, 500, 1.º,
freguesia de Braga (São José de São Lázaro), cidade de Braga.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou concelho limítrofe, bem como poderá instalar e manter
sucursais e outras formas de representação social.

3.º

A sociedade tem por objecto: fabricação, importação e exportação
de artigos têxteis.

4.º

O capital social é de 10 000 euros, correspondente à quota de 5000 euros,
pertencente ao sócio Manuel Augusto Pedrosa da Silva e Sá; e à quota de
5000 euros, pertencente ao sócio António Serafim Faria Pereira.

§ único. Ambas as quotas foram realizadas em dinheiro quanto a
metade, a outra metade será realizada também em dinheiro no prazo
máximo de seis meses a contar de hoje.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante global de 100 000 euros, sempre feitas na pro-
porção das suas quotas.

6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica afec-
ta a um ou mais gerentes, e a designar em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes, os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade, em todos os actos e contratos, são

necessárias as assinaturas conjuntas dos dois gerentes.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

incluindo viaturas automóveis;
b) Tomar de trespasse ou de arrendamento quaisquer locais, bem

como alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira.

7.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade limitada, em sociedades com objecto igual ou diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2000587640

O HORINHAS � CENTRO RECREATIVO JUVENIL, L.DA

Sede: Rua da Fonte do Mundo, loja 16, rés-do-chão, Braga
(São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8894/
030116;  inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/030116.

Certifico que, entre Sofia Beatriz Verdelho Lopes, casada com André
Paulo Renato Pereira Borges, na separação de bens; Manuel da Silva
Rebelo, divorciado; e Maria de Fátima Barbosa Teixeira, casada com
Gabriel Arcanjo Barreto Machado, 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 O Horinhas � Centro Recreativo
Juvenil, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Fonte do Mundo, loja 16, rés-do-
-chão, freguesia de Braga (São Vicente), concelho de Braga.

3 � A gerência fica desde já autorizada a transferir a sede social
para qualquer outro local do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como a criar ou encerrar filiais, sucursais, agências ou
outras formas de representação social, no território nacional ou no
estrangeiro, sem necessidade do consentimento da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços tempo-
rários de apoio aos pais das crianças entre os três e os treze anos,
períodos em que estes ficarão disponíveis para tarefas do quotidiano,
de carácter lúdico, enquanto os filhos se encontram entregues ao cen-
tro de recreação.

2 � A sociedade poderá adquirir, a título originário ou derivado e
enquanto sócia de responsabilidade limitada, participações no capital
de sociedades com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais, bem como associar-se com outras pessoas jurídicas
para, nomeadamente, formar agrupamentos complementares de em-
presas, agrupamentos europeus de interesse económico, novas socie-
dades, consórcios e associações em participação.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de
3500 euros, pertencente à sócia Sofia Beatriz Verdelho Lopes; outra
do valor nominal de 1125 euros, pertencente ao sócio Manuel da Silva
Rebelo; e ainda outra do valor nominal de 375 euros, pertencente à
sócia Maria de Fátima Barbosa Teixeira.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao dobro do capital social exis-
tente à data da deliberação, carecendo a mesma deliberação de 75%
dos votos correspondentes ao referido capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao gerente.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Manuel da Silva Rebelo.
3 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contratos,

é necessária e suficiente a intervenção do gerente.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

incluindo automóveis;
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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.

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

6 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letras de
favor, avais, fianças e abonações, ficando o infractor responsável
perante a sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

ARTIGO 5.º

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

2 � O sócio que pretender ceder a sua quota a não sócios deverá
comunicar à sociedade, em carta registada, a identificação do cessionário,
o preço convencionado e as demais condições para a cessão.

3 � A sociedade, no prazo de 30 dias a contar da recepção da carta,
deverá comunicar ao sócio se consente ou não na cessão, sob pena
de, não o fazendo, se entender que o consentimento foi dado.

4 � A cessão de quotas entre sócios depende do consentimento
dos sócios não cedentes.

5 � A sociedade fica obrigada a adquirir a quota se não consentir
na sua cessão e os restantes sócios a não quiserem adquirir.

6 � No caso de exercício do direito de preferência, bem como no
caso do número anterior, a quota será paga pelo valor que lhe
corresponder segundo o último balanço aprovado, em três prestações
trimestrais e iguais, vencendo-se a primeira 60 dias após a respectiva
resolução.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá deliberar, por maioria de 75% dos votos
correspondentes ao capital social, em assembleia geral a realizar no
prazo de 90 dias contados do conhecimento do respectivo facto, a
amortização de qualquer quota nos seguintes casos:

a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial,

excepção feita a inventário;
c) Falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem ou contra o consentimento da sociedade;
e) Falecimento do sócio;
f) Quando o respectivo titular deixar de comparecer ou de se fazer

representar em mais de três assembleias gerais consecutivas;
g) Quando o sócio violar reiterada e gravemente os seus deveres

sociais ou adopte comportamento desleal que, pela sua gravidade ou
reiteração, seja seriamente perturbador do funcionamento da socieda-
de ou susceptível de lhe causar prejuízo;

h) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não
for adjudicada ao seu titular.

2 � O valor da amortização, salvo disposição em contrário, será
o que resultar do último balanço aprovado, e será pago ao seu titular
em duas prestações iguais e semestrais, vencendo-se a primeira 30 dias
após a respectiva deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento de qualquer sócio, a sociedade poderá deli-
berar por maioria de 75% dos votos correspondentes ao capital so-
cial, que a quota não se transmita aos seus sucessores, sendo também
conferido a estes o direito de dela se afastarem, exigindo a amortiza-
ção da quota do falecido, observando-se sempre as disposições do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

Afastando-se qualquer sócio da sociedade, não poderá exercer idên-
tica actividade por conta própria ou participar como sócia noutra
sociedade com idêntico objecto social nos dois anos seguintes.

ARTIGO 9.º

Os balanços serão anuais e encerrados com referência a 31 de De-
zembro, podendo a assembleia geral deliberar, por maioria simples dos
votos correspondentes ao capital social, que os lucros nele apurados,
depois de retirada a percentagem fixada por lei para o fundo de reser-
va legal, não sejam distribuídos, no todo ou em parte.

ARTIGO 10.º

Dissolvida a sociedade, far-se-á a liquidação de acordo com o que
for estabelecido unanimemente pelos sócios. Se não houver unanimi-

dade, será todo o seu activo, depois de pagas as dívidas aos credores,
adjudicado ao sócio que, em licitação, melhores condições oferecer
em preço, garantias e condições de pagamento.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, devendo
constar do respectivo aviso, o dia, hora e local e ordem de trabalhos.

ARTIGO 12.º

As normas legais dispositivas poderão ser derrogadas por delibera-
ção dos sócios, salvo nos casos em que contrariem o disposto no
contrato de sociedade.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2000587615

GUIMARÃES

JOAQUIM RIBEIRO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de Paulo VI, 140, 2.º, escritório 5,
freguesia de Urgeses

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1266;
identificação de pessoa colectiva n.º 500692920; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 9 e 10/20030124.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram altera-
dos os artigos 1.º e 3.º, e o § único do 4.º, do pacto social, os quais ficam
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma Joaquim Ribeiro &
Filhos, L.da, e passa a ter a sua sede na Avenida de D. João IV, 1576,
freguesia de Urgeses, cidade de Guimarães.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá deslo-
car a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
105 000 euros, dividido em quatro quotas, sendo uma de valor nomi-
nal de 52 500 euros; e três iguais de valor nominal de 17 500 euros
cada, pertencentes, a de 52 500 euros, e uma de 17 500 euros, ao sócio
Joaquim Ribeiro, e uma de 17 500 euros, a cada um dos sócios, Maria
Agostinha Vaz Ribeiro, e António Eugénio Vaz Ribeiro.

ARTIGO 4.º

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

Mais certifico que consta da escritura de alteração do pacto social
a renúncia à gerência de António Agostinho Vaz Ribeiro.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato da so-
ciedade.

27 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2000223877

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DOS PALHEIROS, S. A.
Sede: lugar do Motelo, freguesia de Fermentões

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4577;
identificação de pessoa colectiva n.º 503247006; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 33/20030124.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumenta-
do o capital da sociedade em € 419 000, em dinheiro, e alterando os
artigos 6.º n.º 1 do pacto social, o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é de 1 516 800 euros, integralmente subscrito
e já realizado em dinheiro e nos diversos valores constantes da escri-
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ta, representado por 303 360 acções ao portador, cada uma no valor
nominal de 5 euros, podendo haver títulos de 1, 10, 50, 100, 500 e
1000 acções.

Foi depositado o texto actualizado do contrato da sociedade.

27 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2000223494

COSTA & FELIZ � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Sede: Rua dos Moinhos, Moreira de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5223;
identificação de pessoa colectiva n.º 503674982; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 32/20030124.

Certifico que foi depositado o texto da escritura onde consta a
dissolução e encerramento da liquidação da referida sociedade, tendo
sido aprovadas as contas em 27 de Dezembro de 2002.

27 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2000223486

M. ROCHA & C.A, L.DA

Sede: lugar da Rodovia, Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1853;
identificação de pessoa colectiva n.º 501173374; inscrição n.º 14 e
inscrição n.º 15; números e data das apresentações: 25 e 26/
20030123.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi deposi-
tada, na pasta respectiva, a acta onde consta a designação de Fernando
Alberto Gonçalves de Sousa, e de Abel Jorge Vieira, para o cargo de
secretário, e suplente, respectivamente.

Data da deliberação: 20 de Novembro de 2001.

Mais certifico que foi depositada, ainda, a acta onde consta a dis-
solução, tendo o prazo de três anos para a sua liquidação.

24 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2000223435

BLONORTE � BLOQUEIRA E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Paulo VI, 140, escritório 5, freguesia de Urgeses

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3940;
identificação de pessoa colectiva n.º 502753420; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 12/20030124.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram alte-
rados os artigos 2.º, 4.º e 6.º do pacto social, os quais ficam com a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � Tem a sua sede na Avenida de D. João IV, 1576, freguesia de
Urgeses, cidade de Guimarães.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá deslo-
car a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em quatro quotas, sendo uma de valor nominal
de 10 000 euros, e três iguais de valor nominal de 5000 euros cada,
pertencentes, a de 10 000 euros e uma de 5000 euros, ao sócio Joa-
quim Ribeiro, e uma de 5000 euros, a cada um dos sócios Maria
Agostinha Vaz Ribeiro e António Eugénio Vaz Ribeiro.

ARTIGO 6.º

Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos, é
necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2000223869

SALGADO & MARTINS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Casa da Pesa, Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5368;
identificação de pessoa colectiva n.º 503772470; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 38/20030124.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi deposi-
tada a carta enviada e recepcionada pela sociedade, onde consta a
cessação de funções de gerente de Florinda Alves Salgado, em 1 de
Abril de 2002, por destituição.

27 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2000223567

TRANDEFIL � INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S. A.

Sede: Rua de Trandes, 16, Fermentões, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4058;
identificação de pessoa colectiva n.º 502866535; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 3/20030122.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi deposi-
tada a acta, onde consta a designação dos órgãos sociais, para o
quadriénio de 2002-2005.

Conselho de administração: presidente � Sebastião Moreira da Sil-
va; vice-presidente � Maria Cândida Rodrigues Moreira da Silva;
vogal � António José Figueiredo Campos.

Conselho Fiscal: fiscal único � Romeu José Fernandes da Silva,
revisor oficial de contas; suplente � Gaspar Vieira de Castro, revisor
oficial de contas.

Data da deliberação: 21 de Outubro de 2002.

23 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2000223354

JORDÃO, COSTA & C.A, L.DA

Sede: Avenida de D. Afonso Henriques, sem número,
freguesia de Urgeses

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 52;
identificação de pessoa colectiva n.º 500153612; inscrição n.º 31;
número e data da apresentação: 25/20030113.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumenta-
do o capital da sociedade em 4 932 050$ em dinheiro, e transforman-
do-se em limitada, ficando o pacto social com a seguinte redacção:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado, contendo os estatutos da Jordão, Costa &
C.a, L.da

ARTIGO 1.º

A sociedade que adopta a firma de Jordão, Costa & C.a, L.da, e tem
a sua sede na Avenida de D. Afonso Henriques, sem número, da fre-
guesia de Urgeses, e cidade de Guimarães.

ARTIGO 2.º

Por simples deliberação da sua gerência, a sede social pode ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e,
também, podem ser criadas sucursais ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade terá por objecto o aproveitamento industrial da ener-
gia produzida pela queda da água do Rio Bugio, sita no lugar do Corvete,
da freguesia de Sendim, do concelho de Felgueiras, bem como a venda
dessa energia a qualquer outra indústria ou comércio conexo.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado nos diversos valores
contabilizados e em dinheiro já depositado na caixa social, é de
25 000 euros e corresponde à soma de doze quotas, sendo, uma de
3530 euros, da sócia Maria Manuela de Caldas Jordão Penafort; outra
de 3530 euros, em comum, do sócio José Joaquim Guimarães Jordão
Felgueiras, e da sócia Maria Henriqueta Guimarães Jordão Felgueiras;
outra de 3530 euros, do sócio Oscar Jordão Pires; outra de 1177 euros,
da sócia Maria Joaquina Jordão Sarmento e Castro; outra de
1176 euros, indivisa, das sócias Clara Ferreira das Neves, e Maria Clara
Neves Jordão Sarmento; outra de 1177 euros, da sócia Maria Amélia
Jordão Sarmento e Castro; outra de 1177 euros, da sócia Maria
Fernanda Pereira Jordão; outra de 1177 euros, do sócio José Júlio
Pereira Jordão; outra de 1176 euros, do sócio Belmiro Jordão; outra
de 3530 euros, do sócio Eduardo Mendes Jordão; outra de 3530 euros,
indivisa, de Luís Daniel Jordão Oliveira, Nuno Miguel Jordão Oliveira
e Aldina Maria Reis Pereira Coutinho Oliveira; e finalmente, outra
de 290 euros, da própria sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas a estranhos é proibida sem o consenti-
mento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os sócios
depois, de direito, de preferência, com eficácia real, sempre que se
verifique qualquer cessão sem o referido consentimento, e ainda que,
sempre, este seja ineficaz em relação à sociedade; direito de preferên-
cia esse a exercitar nos termos do artigo 1410.º do Código Civil, com
a única excepção de o preço só ter que ser depositado 30 dias após o
trânsito em julgado da sentença que declarar a preferência.

2 � Sendo mais do que um sócio a preferir, fá-lo-ão rateadamente
e por forma a, entre eles, se manter a posição nas proporções rela-
tivas do capital que já detinham.

3 � Porém, é livre e fica desde já autorizada a cedência das posi-
ções dos actuais sócios para os seus descendentes, ou descendentes de
Bernardino Jordão, em propriedade plena ou não e, como direito es-
pecial de todos eles, a possibilidade de as dividirem sem mais qualquer
autorização, desde que sejam mais do que um os descendentes.

ARTIGO 7.º

Se qualquer sócio pretender exonerar-se da sociedade por lhe ter
sido recusada a faculdade de ceder a sua posição social a terceiro, di-
reito que lhe fica reconhecido, esta poderá amortizar-lhe a quota, ou
adquiri-la ou fazê-la adquirir por outro sócio, ou sócios, ou terceiro,
ou terceiros.

ARTIGO 8.º

Se qualquer quota for penhorada, arrestada, apreendida ou por qual-
quer outra forma judicial, fiscal ou administrativa, subtraída à dispo-
nibilidade do respectivo sócio, a sociedade pode exonerá-lo.

ARTIGO 9.º

Os lucros de cada exercício terão o destino que lhes vier a ser con-
signado em assembleia geral.

14 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 1000187364

BORDAPISCA � INDÚSTRIA DE BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8913;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20030117.

Contrato de sociedade

No dia 16 de Janeiro de 2003, no 1.º Cartório Notarial de Guima-
rães, perante mim, Maria Odete Freitas Ribeiro, respectiva Notária,
compareceram os outorgantes:

1.º Manuel Victor Mendes Salgado, contribuinte fiscal n.º 207382352,
residente na Rua do Ribeiro, 270, da freguesia de Candoso (São
Martinho), natural da freguesia de Creixomil, ambas deste concelho de
Guimarães, casado, sob o regime da comunhão de adquiridos, com
Joaquina Manuela Silva Sousa.

2.ª Ermelinda de Castro Salgado, contribuinte fiscal n.º 157344290,
solteira, maior, residente no lugar da Cerca do Selho, da freguesia de
Creixomil, natural da freguesia de Nespereira, ambas deste concelho
de Guimarães.

Verifiquei a identidade do primeiro outorgante, por exibição da carta
de condução n.º BR-54365, emitida em 21 de Janeiro de 1991, pela
Direcção-Geral de Viação de Braga, e a da segunda, por exibição do

seu bilhete de identidade n.º 5705819, emitido em 4 de Outubro de
2002, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E por eles foi dito:
Que constituem, entre si, uma sociedade comercial por quotas, que

se regerá pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação BORDAPISCA � Indús-
tria de Bordados, L.da, e vai ter a sua sede no lugar da Cerca do Selho,
da freguesia de Creixomil, do concelho de Guimarães.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social para ou-
tro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir, transferir ou encerrar filiais.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na indústria de bordados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal de
14 900 euros, pertencente ao sócio Manuel Victor Mendes Salgado; e
outra do valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia Ermelinda de
Castro Salgado.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares, até 10 vezes o montante das suas quotas.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, nomeados em assembleia geral.

2 � Porém, fica desde já designado gerente o sócio Manuel Victor
Mendes Salgado.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre os sócios e seus descendentes é livremen-
te permitida; porém, a favor de estranhos necessita sempre do con-
sentimento da sociedade que goza do direito de preferência na aliena-
ção em primeiro lugar, cabendo aos sócios não cedentes, em segundo
lugar, o mesmo direito.

Está conforme.

20 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2000222676

VILA NOVA DE FAMALICÃO

TÁXIS � L. A. A., UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6785/030102; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 22/030102.

Certifico que Luís António Arandas, casado na comunhão geral,
com Maria da Silva Oliveira, constitui a sociedade acima referida, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TÁXIS � L. A. A., Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede na Rua da Portela, 459, freguesia de Delães, concelho
de Vila Nova de Famalicão.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no transporte ocasional de passageiros
em veículos ligeiros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma só quota, do mesmo valor, per-
tencente ao sócio Luís António Arandas.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme deliberação da assembleia geral, incumbe ao sócio Luís
António Arandas, que desde já fica nomeado gerente, bastando a sua
assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.
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§ 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, está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2000430422

COINDU LOGÍSTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5721/010111; identificação de pessoa colectiva
n.º 505257939; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/
030115.

Certifico que foi efectuado seguinte registo:
Designação dos membros do conselho de administração e fiscaliza-

ção.
Período: 2003-2005.
Conselho de administração: presidente � Gunter Georg Gerhard

Stichter, casado; administradores: 1) Armindo Mesquita Gomes da
Costa, casado; e 2) Hans Otto Mohr, casado.

Fiscal único: efectivo � Reinaldo Soares, Rogério Coelho & José
Jacob, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
Reinaldo Manuel Rodrigues Soares, casado; suplente � Cruz, Cunha,
Campos & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
representada por Carlos Alberto Silva Cunha, casado.

Data da deliberação: 2 de Janeiro de 2003.

Conferi, está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2002210195

JOÃO MANUEL TEIXEIRA PEREIRA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6774/021113; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 10/021113.

Certifico que João Manuel Teixeira Pereira, casado na comunhão
de adquiridos com Maria Orlanda Pereira Machado, constitui a so-
ciedade acima referida, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de João Manuel Teixeira Pereira, So-
ciedade Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua da Liberdade, 217,
freguesia de Calendário, concelho de Vila Nova de Famalicão.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de frutas e legumes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma só quota, do mesmo valor, per-
tencente ao sócio João Manuel Teixeira Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e não remune-
rada, conforme deliberação, incumbe a Carlos da Costa Machado,
casado, residente na Rua de Senhora de Fátima, da Vila das Aves, desde
já nomeado gerente.

2 � A sociedade ora constituída obriga-se em todos os negócios
jurídicos, com a assinatura conjunta do sócio único e do ora nomeado
gerente.

Conferi, está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2000450954

SOUSA LOPES & MORGADO � CONSTRUÇÃO
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5626/000929; identificação de pessoa colectiva
n.º 505070383; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 24/
030108.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Como únicos sócios que agora são da sociedade, aumentam o capi-

tal social para 250 000 euros, sendo o aumento de 200 000 euros
realizado em dinheiro, por ambos os sócios do seguinte modo:

O sócio José Augusto Bezerra de Sousa Lopes, com 188 750 euros,
que reforçam a sua quota de 23 750 euros com 88 750 euros, passan-
do a mesma para 112 500 euros, e a de 25 000 euros com
100 000 euros, passando a mesma para 125 000 euros;

O sócio José Augusto de Oliveira Morgado, com 11 250 euros, que
reforçam a sua quota, a qual passa a ser de 12 500 euros.

Todas a entradas foram já realizadas, não sendo exigíveis outras
por lei, pelo contrato ou pela deliberação do aumento.

Em consequência do aumento de capital, alteram o artigo 3.º do
pacto social, o qual ficará com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 250 000 euros, e está
dividido em três quotas, sendo uma de 125 000 euros, e outra de
112 500 euros, ambas pertencentes ao sócio José Augusto Bezerra de
Sousa Lopes; e outra de 12 500 euros, pertencente ao sócio José
Augusto de Oliveira Morgado.

Conferi, está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2002213100

QUIOSQUE CENTRAL DE JOANE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6786/021106; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 39/021106.

Certifico que:
1.ª Maria da Conceição da Silva Ferreira, casada com José Carlos

Oliveira da Cunha, na comunhão de adquiridos; e
2.º José Carlos Oliveira da Cunha, casado com a primeira

outorgante;
entre si, constituem uma sociedade comercial por quotas, que se rege-
rá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Quiosque Central de Joane, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Largo da República, 41, fregue-
sia de Joane, do concelho de Vila Nova de Famalicão.

ARTIGO 3.º

O seu objecto é o comércio a retalho de artigos de papelaria, jor-
nais, revistas, tabaco e artigos de bijutarias.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Maria da Con-
ceição da Silva Ferreira, e José Carlos Oliveira da Cunha.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares, até
ao montante global equivalente a cinco vezes o capital social, desde
que a chamada seja deliberada por unanimidade dos votos representa-
tivos de todo o capital social.

ARTIGO 6.º

A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, compete a todos os sócios que, desde já, ficam no-
meados gerentes.
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ARTIGO 7.º

A sociedade fica vinculada, em todos os seus actos e contratos,
pela intervenção de um só gerente.

ARTIGO 8.º

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

Conferi, está conforme.

3 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2002213364

JÚLIO MOREIRA LOPES, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6776/020909; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 34/020909.

Certifico que:
1.º Júlio Moreira Lopes, casado com a segunda outorgante, no re-

gime da comunhão de adquiridos; e
2.ª Ana Maria da Costa Rodrigues, casada com o primeiro

outorgante;
entre si constituem uma sociedade comercial por quotas, que será
regulada nos termos do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Júlio Moreira Lopes, Construções, L.da

ARTIGO 2.º

1 � Tem a sua sede na Rua da Lamela, 259, freguesia de
Gondifelos, concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sede social
para qualquer local dentro do mesmo concelho, ou para concelhos
limítrofes, bem como abrir ou extinguir sucursais, filiais ou outras
formas de representação.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios e engenha-
ria civil.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Júlio Moreira
Lopes, e Ana Maria da Costa Rodrigues.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, nos termos e condições que forem deliberados em assembleia
geral.

ARTIGO 6.º

Por acordo unânime, poderão ser exigidas aos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante global de 25 000 euros.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, compete a um ou mais gerentes, a designar em assembleia geral.

2 � Ficam, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.
3 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,

é suficiente a assinatura de um gerente.

Conferi, está conforme.

3 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2001386834

VILATÊXTIL II � INDÚSTRIA TÊXTIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6578/020709; identificação de pessoa colectiva
n.º 505825910; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
021230.

Certifico que foi deliberado:
1 � Alterar a denominação social para FULLSPIN � Sociedade

Têxtil, S. A.
2 � Alterar o valor das acções representativas do capital social da

sua representada, de 1 euro para 5 euros cada, passando o capital social
de 250 000 euros a dividir-se em 50 000 acções de 5 euros cada uma.

3 � Aumentar o capital social da sua representada para
2 400 000 euros, mediante o reforço de 2 150 000 euros, pela emis-
são de 430 000 acções, sendo o reforço realizado em dinheiro, que
sob sua responsabilidade declara já entrado na caixa social, subscrito
por todos os accionistas no valor proporcional às acções detidas.

Que não são exigidas, nem pela lei nem contrato social, ou delibe-
ração, a realização de outras entradas.

4 � Alterar os estatutos da sociedade quanto aos seus artigos 1.º,
5.º, 6.º, 13.º, 15.º, 19.º e 22.º, aos quais é dada a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FULLSPIN � Sociedade Têxtil, S. A.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 2 400 000 euros e encontra-se totalmente
realizado.

2 � O capital social é representado por 480 000 acções ao porta-
dor, cada uma com um valor nominal de 5 euros, sendo 250 400 ac-
ções ordinárias e 229 600 acções preferenciais remíveis e com direi-
to a voto.

3 � 1. A remição das acções preferenciais remíveis será efectuada
pelo respectivo valor nominal ou com o prémio que for fixado em
assembleia geral, e em data e fases também a fixar em assembleia geral.

2. As acções preferenciais remíveis referidas no número anterior
terão direito a reembolso prioritário em caso de liquidação da socie-
dade.

3. Poderão ser convertidas em acções ordinárias parte ou a totali-
dade das acções preferenciais remíveis, cuja data de remição ainda não
se tenha verificado, devendo, para o efeito, o accionista titular das
acções a converter remeter, com pré-aviso de 8 dias, requerimento
dirigido à Sociedade, obrigando-se esta a, no prazo máximo de 30 dias,
contados da recepção do pré-aviso, colocar à disposição desse accio-
nista os títulos representativos das respectivas acções ordinárias.

4 � Se assim for deliberado em assembleia geral, os accionistas
podem realizar, gratuita ou onerosamente, conforme for decidido na
mesma assembleia, prestações acessórias de capital a favor da Socie-
dade, na proporção ou em proporção diferente da correspondente à
sua participação no capital social da Sociedade, mas, em qualquer caso,
a realização das prestações acessórias só será obrigatória para os ac-
cionistas que tiverem aceite realizá-las, na própria assembleia que as
deliberou ou em documento escrito posterior, e terá como montante
global máximo o dobro do valor nominal das acções representativas
do capital social da Sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � As acções serão nominativas e ao portador, existindo acções
preferenciais remíveis e acções ordinárias ao portador.

2 � Haverá títulos de 1000, 500, 100 e de 50 acções.
3 � Os títulos serão assinados por dois administradores.

5 � Deliberar a alteração dos estatutos da sociedade por forma a
que os artigos 13.º, 15.º, 19.º e 22.º dos estatutos passem a ter a se-
guinte redacção:

«ARTIGO 13.º

O accionista com direito a voto poderá fazer-se representar na
assembleia geral nos termos das disposições legais aplicáveis, median-
te simples carta dirigida ao presidente da mesa até 2 dias antes da
data de realização da assembleia.»

«ARTIGO 15.º

1 � A assembleia geral só poderá funcionar em primeira
convocatória desde que se achem presentes accionistas que represen-
tem mais de 50% do capital social.

2 � Haverá nova reunião a efectuar entre os 15 e os 30 dias sub-
sequentes.

3 � Em segunda convocação, a assembleia pode deliberar seja qual
for o número de accionistas presentes ou representados, e o capital
por eles representado.»

«ARTIGO 19.º

As remunerações dos titulares dos corpos sociais da Sociedade, se-
rão fixadas por uma comissão de remunerações composta por três
membros, sendo um deles, obrigatoriamente, indicado pelos accionis-
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tas, PME, Investimentos e FRME, devendo a referida comissão deli-
berar por unanimidade.»

«ARTIGO 22.º

1 � A sociedade fica obrigada com a assinatura de dois administra-
dores, sendo sempre uma delas a do presidente.

2 � Excepcionalmente pode a Sociedade ficar obrigada:
a) Pela assinatura de um administrador e de um procurador dentro

dos limites da procuração a este conferida;
b) Pela assinatura de um só administrador, quando o conselho de

administração e para caso, o designe em acta;
c) Pela assinatura de um só procurador, mas apenas dentro dos li-

mites e em conformidade com o mandato que lhe for conferido para
fim especial.

3 � Os actos de mero expediente serão válidos com a assinatura
de um só administrador ou com a de qualquer procurador, nos termos
do respectivo mandato.»

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

Conferi, está conforme.

3 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2002212058

PLACOAVE � TECTOS FALSOS E DIVISÓRIAS
EM GESSO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6780/020619; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 24/020619.

Certifico que, Marta Adelina de Faria Maia, solteira, maior, pela
presente escritura, constitui uma sociedade unipessoal por quotas, que
vai reger-se nos termos e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PLACOAVE � Tectos Falsos e Divi-
sórias em Gesso, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de 3 de
Julho, Urbanização São José, lote 3, bloco 3, 2.º-B, freguesia de Ri-
beirão, concelho de Vila Nova de Famalicão.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de repre-
sentação social, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na comercialização, representação, impor-
tação, exportação de materiais para a construção civil. Aplicação e
manutenção de tectos falsos e divisórias em gesso. Construção civil e
obras públicas. Actividade de acabamentos de 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 à outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme decisão da
sócia única, pertence a ela sócia, que desde já é nomeada gerente,
sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica, desde já, autorizada a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

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

Conferi, está conforme.

3 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2002213356

VILAÇA & PEREIRA � SERRALHARIA MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6781/020321; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 37/020321.

Certifico que, entre José Paulo Rocha Vilaça, casado na comunhão
de adquiridos com Cristina Maria Azevedo Sampaio; e Jorge Fernando
Costa Pereira, casado na comunhão de adquiridos com Sílvia Maria
Faria Sousa Pereira, foi constituída a sociedade acima referida, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vilaça & Pereira � Serralharia
Mecânica, L.da, e tem a sua sede no lugar do Marco, freguesia de
Cabeçudos, 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 exploração de serralharia
mecânica, comércio e montagem dos produtos fabricados.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inclu-
sive 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 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

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 ven-
da em processo judicial, administrativo ou fiscal;

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

Conferi, está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2002210217

RIBA AZUL � TÊXTEIS LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6773/030108; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 40/030108.

Certifico que:
1.º José Joaquim da Costa Fontão, casado com Maria do Rosário da

Silva Pereira Sampaio Alves, mas dela separado judicialmente de pes-
soas e bens;

2.º Henrique Manuel Borges de Oliveira, casado com Emília Maria
Mendes Mota Oliveira, no regime da comunhão de adquiridos;
pela presente escritura, constituem entre si, uma sociedade comercial
por quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Riba Azul � Têxteis Lar, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional 310, 357,
São Mateus de Oliveira, freguesia de Oliveira (São Mateus), concelho
de Vila Nova de Famalicão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na confecção e comércio de têx-
teis lar. Importação e exportação.

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 no
valor nominal de 100 euros, pertencente ao sócio José Joaquim da
Costa Fontão; e uma outra no valor nominal de 4900 euros, perten-
cente ao sócio Henrique Manuel Borges de Oliveira.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 200 000 euros.

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 remune-
rada, conforme aí for deliberado.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio José Joaquim da Costa
Fontão.

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 empresas.

Conferi, está conforme.

21 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2002213569

CARLA & MARCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6775/020507; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 40/020507.

Certifico que, entre Marcial Félix Martins e mulher, Carla Sofia de
Carvalho Martins Alves Martins, casados na comunhão geral, foi cons-
tituída a sociedade acima referida, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carla & Marcial, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Alves Roçadas, 78, habitação 38, freguesia de Antas,
concelho de Vila Nova de Famalicão.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços de
contabilidade, bem como de consultoria fiscal. Prestação de serviços
às empresas, nomeadamente no âmbito da elaboração de candidaturas
a apoios financeiros. Administração de condomínios, exploração de
máquinas de venda automática.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
12 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando, no entanto, desde já, nomeado gerente o sócio
Marcial Félix Martins.

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) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

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

ARTIGO 5.º

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 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;
e) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não sócios.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, devendo
constar do respectivo aviso, o dia, hora e local e ordem de trabalhos.

Conferi, está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2002210187

NORTEMARCA � MARCAÇÕES DE ESTRADAS
E PARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 3161/930316; identificação de pessoa colectiva n.º 502962402;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 7/020110.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida, deliberaram
proceder ao:

Aumento de capital.
Capital: reforçado com 1 026 510$ subscrito e realizado em dinhei-

ro pelos sócios Vítor Manuel Rodrigues de Carvalho, e Fernando
Rodrigues de Carvalho, com 12 050$ cada, e por Augusto Manuel
Rodrigues de Carvalho, o qual é admitido como novo sócio, com
1 002 410$, pelo que passa para € 55 000.

Sócios e respectivas quotas: 1) Vítor Manuel Rodrigues de Carva-
lho, € 25 000; 2) Fernando Rodrigues de Carvalho, € 25 000; e 3)
Augusto Manuel Rodrigues de Carvalho, casado com Maria Alice Sousa
Ferreira Carvalho, na comunhão de adquiridos, € 5000.

E ainda á:
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 4.º, pelo que passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 55 000 euros,
representado por três quotas, sendo duas do valor nominal de
25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Vítor Manuel
Rodrigues de Carvalho, e Fernando Rodrigues de Carvalho; e uma do valor
nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio Augusto Manuel Rodrigues
de Carvalho.

4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remunerada ou
não, compete a um ou mais gerentes, a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes, todos os sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, são

necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

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

Conferi, está conforme.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2002213291

RIBATÊXTIL � CONFECÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2483/900222; identificação de pessoa colectiva



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 86 � 11 de Abril de 2003 8028-(21)

n.º 502308206; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 106/
011227.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida, deliberaram
proceder ao:

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 2410$ subscrito e realizado em dinheiro,

por ambos os sócios em partes iguais, pelo que passa para € 5000.
Sócios e respectivas quotas: 1) Manuel Maria Cruz Azevedo, € 2500;

e 2) José Maria Oliveira Santos, € 2500.

Conferi, está conforme.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2002212163

BORANET � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6782/020719; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 45/020719.

Certifico que, entre Joaquim Filipe da Piedade Soares, solteiro,
maior; e Alexandre Manuel Henriques Almeida, solteiro, maior, foi
constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos se-
guintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação BORANET � Sistemas
de Informação, L.da, e tem a sua sede na Rua de São João de Deus, 72,
4.º, C, freguesia e 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 construção e manutenção
de sites para a internet; consultoria em áreas relacionadas com a
internet; desenvolvimento e gestão de base de dados; webdesign; de-
senvolvimento de software; implementação e gestão de redes;
consultoria em equipamentos e software; tecnologias de informação;
multimédia; formação profissional na área da informática; comércio,
importação e exportação de hardware e software.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inclu-
sive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em 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 aos
quais poderá ser exigida prestação de uma caução, nos termos a fixar
em assembleia geral.

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

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for arrestada, arrolada, apreendida para massa

falida, ou por qualquer outra forma, subtraída ao poder de disposição
do seu titular, ou sujeita a venda em processo judicial, bastando a sim-
ples interposição da petição para legitimar a deliberação;

c) Falência do sócio;

d) Interdição ou inabilitação permanente ou morte do respectivo
sócio, mas neste caso só quando os respectivos sucessores pretendam
não fazer parte da sociedade, comunicando tal facto no prazo de
90 dias sobre o evento.

2 � A assembleia geral que proceder à amortização deverá tam-
bém deliberar se, por virtude dela, as demais quotas serão proporcio-
nalmente aumentadas no seu valor nominal ou se a quota amortizada
figurará no balanço com vista à criação subsequente de uma ou mais
quotas, destinadas a serem alienadas a sócios ou a terceiros.

3 � Salvo norma imperativa em contrário ou acordo diverso en-
tre a sociedade e o titular da quota amortizada, o pagamento da
contrapartida far-se-á em quatro prestações semestrais, sucessivas e
iguais, não vencendo juros, devendo a primeira delas ser liquidada seis
meses após a fixação definitiva da contrapartida.

Conferi, está conforme.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2000430210

SOCIGUI � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6639/020902; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 22/030113.

Certifico que Albino Gonçalves da Rocha Santos cessou as suas
funções, em 11 de Junho de 2002, por renúncia.

Conferi, está conforme.

23 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2002213674

SOCIGUI � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6639/020902; inscrição n.º 14; número e data da
apresentação: 7/020902.

Certifico que foi designado administrador único Jaime Manuel
Queirós Ribeiro, casado, por deliberação de 10 de Julho de 2002.

Conferi, está conforme.

23 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2001386052

MUNDITA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6769/021718; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 12/021218.

Certifico que:
1.º Domingos Jorge Fernandes Pinto da Costa, casado com a se-

gunda outorgante, no regime de comunhão de adquiridos;
2.ª Júlia Barroso Nunes Pinto da Costa, casada com o primeiro

outorgante;
entre si constituem uma sociedade comercial por quotas, que vai re-
ger-se pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma MUNDITA � Imobiliária, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua de Manuel Moreira Maia, 38, freguesia
de Brufe, concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � A gerência da sociedade poderá transferir a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como estabele-
cer sucursais, filiais ou quaisquer outras formas de representação.

3.º

A sociedade tem por objecto: compra e venda de bens imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim; construção de edifícios; e ope-
rações sobre imóveis.
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4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, representado por duas quotas: uma de 74 000 euros,
pertencente ao sócio Domingos Jorge Fernandes Pinto da Costa; e
uma de 26 000 euros, pertencente à sócia Júlia Barroso Nunes Pinto
da Costa.

5.º

Por deliberação unânime, a sociedade poderá exigir dos sócios,
prestações suplementares de capital até ao montante de 300 000 euros.

6.º

A cessão de quotas é apenas livre entre sócios, ficando conferida
na cessão a estranhos, em primeiro lugar à sociedade e, em segundo
lugar, aos sócios não cedentes, o direito de preferência.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, competem a um ou mais gerentes, a designar em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de um

gerente.

Conferi, está conforme.

16 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2000431844

SURTEC � FÁBRICA DE MÁQUINAS PARA TRATAMENTO
DE SUPERFÍCIES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2103/880623; identificação de pessoa colectiva
n.º 501999574; inscrição n.º 18; número e dada da apresentação: 35/
021205.

Certifico que, os sócios da sociedade acima referida deliberaram
proceder ao:

Aumento de capital:
Capital: Reforçado com 52 500,00 €, subscrito e realizado em di-

nheiro pelos sócios José António da Silva Cunha com 49 350,00 € e
Ana Helena Branco Cunha com 3150,00 € , pelo que passa para
202 500,00 € ;

Sócios e respectivas quotas: 1) José António da Silva Cunha �
190 350,00 € ; e

2) Ana Helena Branco Cunha � 12 150,00 € ;
E alteração parcial do contrato:
Artigo alterado: o 3.º, pelo que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
202 500 euros, e está dividido em duas quotas, sendo uma no valor
nominal de 190 350 euros, pertencente ao sócio José António da Silva
Cunha, e outra no valor nominal de 12 150 euros, pertencente à sócia
Ana Helena Branco Cunha.

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

Conferida e está conforme.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2000431160

HOTEL � RURAL PALÁCIO DA IGREJA VELHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5077/990901; identificação de pessoa colectiva
n.º 504398709; inscrição n.º 4; número e dada da apresentação: 20/
030122.

Certifico que, foi deliberado:
A) Aumentam o capital social para 500 000 euros, sendo o valor

do aumento de 250 000 euros, realizado na modalidade de novas en-
tradas, em dinheiro, nele participando ambos os sócios, na proporção
das suas quotas, quantias com que reforçam o valor das mesmas;

B) Alteram, em consequência, o contrato social, no que concerne ao
número um do artigo terceiro, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
500 000 euros, representado por duas quotas: uma do valor nominal
de 325 000 euros, pertencente ao sócio Francisco Andrade de Carva-
lho e outra do valor nominal de 175 000, pertencente ao sócio Fran-
cisco Eduardo Lepetri de Carvalho.

Conferida e está conforme.

27 de Janeiro de 2003. � A Ajudante-Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2002210543

COINDU � COMPONENTES PARA A INDÚSTRIA
AUTOMÓVEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2079/889615; identificação de pessoa colectiva
n.º 501998055; número e dada da apresentação: 24/030115.

Certifico que:
Designação dos membros do conselho de administração e do fiscal

único e suplente:
Conselho de administração: nomeados: presidente: Gunter Georg

Gerhard Stichter, casado; Armindo Mesquita Gomes da Costa, casado;
Jorge Manuel Moutinho de Sousa Torres, casado;

Fiscal único: Reinaldo Soares, Rogério Coelho & José Jacob, repre-
sentado por Reinaldo Manuel Rodrigues Soares, casado;

Fiscal único suplente: Rogério Carlos Guedes Coelho, casado;
Data da deliberação: 2 de Janeiro de 2003.

Conferida e está conforme.

24 de Janeiro de 2003. � A Ajudante-Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2002213330

AGRONOVAIS � AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6784/030106; inscrição n.º 1; número e dada da apre-
sentação: 19/030106.

Certifico que, entre:
1.º António Moreira da Silva, casado com Ana Paula dos Santos

Machado Figueiredo, no regime da comunhão de adquiridos; e
2.º José Joaquim Amorim Azevedo, casado com Manuela Alexan-

dra da Silva Menezes, no regime da comunhão de adquiridos;
Que pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas, que se regerá pelas disposições constantes do
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AGRONOVAIS � Agro-
-Pecuária, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. José Araújo Carneiro,
272, da freguesia de Cavalões, do concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
mudada para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como serem criadas sucursais, agências, dele-
gações ou outras formas locais de representação, no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de produção agrícola e
animal associados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas iguais no valor nominal de
2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios António
Moreira da Silva e José Joaquim Amorim Azevedo.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 50 000 euros.
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ARTIGO 5.º

As cessões de quotas, no todo ou em parte, entre sócios são livre-
mente permitidas, mas a favor de estranhos carecem do consenti-
mento da sociedade, à qual, em primeiro lugar e aos sócios não cedentes
em segundo, é reservado o dirieto de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios.

2 � A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus actos
e contratos com a assinatura de um dos gerentes, ora designados.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
quinze dias.

Conferida e está conforme.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante-Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2002212252

DAVID DA SILVA SAMPAIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4132/961125; identificação de pessoa colectiva
n.º 503785440; inscrição n.º 4; número e dada da apresentação: 15/
030124.

Certifico que, foi deliberado:
Que pela presente escritura, alteram o contrato, pelo qual se rege

a referida sociedade, quanto ao seu artigo segundo, o qual passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: construção de edifícios; e actividades
de acabamentos.

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

Conferida e está conforme.

29 de Janeiro de 2003. � A Ajudante-Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2002210748

RIBAREXTIL � CONFECÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2483/900222; identificação de pessoa colectiva
n.º 502308206; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e dada
da apresentação: Of. 18/021206.

Certifico que, José Maria de Oliveira Santos, cessou as suas fun-
ções, por renúncia, em 6 de Setembro de 2002.

Mais certifico que, pela inscrição n.º 4, apresentação n.º 19/021206,
foi deliberado:

Que sendo agora os únicos sócios da dita sociedade deliberam alte-
rar, no pacto social, o seu artigo quinto, o qual passa a ter a seguinte
nova redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a um ou mais
gerentes, tendo sido já nomeado gerente o sócio Manuel Maria da
Cruz Azevedo, sendo suficiente a intervenção de um gerente para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

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

Conferida e está conforme.

28 de Janeiro de 2003. � A Ajudante-Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2001871694

JOANEDRESS � TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6777/021108; inscrição n.º 1; número e dada da apre-
sentação: 18/021108.

Certifico que, entre José Alves Martins Machado, casado na comu-
nhão geral com Maria de Lurdes Magalhães Ferreira; Maria de Lurdes
Magalhães Ferreira Machado, já referida; Débora Magalhães Martins
Machado e Sá, casada na comunhão de adquiridos com Rogério Paulo
Silva Costa e Sá; Dulce Maria Magalhães Martins Machado, solteira,
maior, foi constituída a sociedade acima referida, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma JOANEDRESS � Têxteis, L.da, e tem
a sua sede na Rua das Charrueiras, n.º 70, da freguesia de Joane, con-
celho 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 con-
celho ou para concelhos limítrofes, bem como serem estabelecidas
filiais, sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de re-
presentação.

2.º

A sociedade tem por objecto indústria e comércio de artigos têxteis.

3.º

O capital social é de 50 000 euros e está dividido em quatro quo-
tas, sendo uma quota no valor nominal de 20 000 euros, pertencente
ao sócio José Alves Martins Machado, e três quotas no valor nomi-
nal de 10 000 euros cada, pertencentes uma a cada uma das sócias
Maria de Lurdes Magalhães Ferreira Machado, Débora Magalhães
Martins Machado e Sá e Dulce Maria Magalhães Martins Machado, e
as respectivas entradas foram já realizadas em dinheiro.

4.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele, dispensada de caução e remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a dois ou mais gerentes, sócios
ou não sócios.

2 � São desde já nomeados gerentes os sócios José Alves Martins
Machado e Maria de Lurdes Magalhães Ferreira Machado.

3 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos
ou documentos de responsabilidade, é suficiente a intervenção de qual-
quer um dos gerentes José Alves Martins Machado ou Maria de Lurdes
Magalhães Ferreira Machado, ou a intervenção conjunta de quaisquer
outros dois gerentes.

5.º

A cessão de quotas é livremente permitida entre os sócios, mas a
favor de estranhos é necessário o consentimento da sociedade, go-
zando esta, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes, em segundo,
do direito de preferência, na respectiva aquisição.

6.º

Aos lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de retirada
a percentagem destinada ao fundo da reserva legal, será dado o desti-
no que for deliberado em assembleia geral, por maioria simples dos
votos emitidos.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
aviso de recepção, dirigida aos sócios com a antecedência mínima de
quinze dias, desde que a lei não exija outra formalidade.

Conferida e está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2000450849

COSME PLÁSTICO � CARVALHO & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3347/930701; identificação de pessoa colectiva
n.º 503041653; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e dada
da apresentação: Of. 17/031117.
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Certifico que, Manuel Oliveira de Carvalho, cessou as suas funções
de gerente em 19 de Dezembro de 2002, por renúncia.

Mais certifico que, pela inscrição n.º 6 � apresentação n.º 18/
030117, os sócios da sociedade acima referida deliberam:

Que, sendo agora os únicos sócios desta sociedade, alteram o con-
trato pelo qual a mesma se rege, no que concerne ao corpo do
artigo primeiro e os artigos 3.º e 5.º, nos termos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Cosme Plástico � Carvalho &
Carvalho, L.da, tem a sua sede na Rua dos Cedros, n.º 565, freguesia
de Vale, São Cosme, concelho de Vila Nova de Famalicão.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
49 879,80 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 24 939,90 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam, desde já, nomeados gerentes, os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos

são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

Conferida e está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2001387172

ALBERTO COUTO ALVES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1402/820825; identificação de pessoa colectiva
n.º 501312412; inscrição n.º 20; número e dada da apresentação: 10/
030114.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, se procedeu à:
Designação dos órgãos sociais:
Conselho de administração:
Presidente � Alberto Augusto Couto Alves; vice-presidente �

Carla Marina Pinto Gonçalves Pereira Couto Alves; vogais � Vítor
João Veloso Santos, Jaime Abel de Sousa Moreira de Louet Delgado e
Maria dos Anjos da Costa Mesquita Guimarães Vilas Boas, todos ca-
sados;

Fiscalização:
Fiscal único � Gaspar Castro & Romeu Silva, sociedade de reviso-

res oficiais de contas, representada por Gaspar Vieira de Castro, revi-
sor oficial de contas; suplente � Cruz Campos & Associados, socie-
dade de revisores oficiais de contas, representrada por Sebastião Campos
Cruz, revisor oficial de contas, casado;

Data da deliberação: 29 de Dezembro de 2002;
Duração do Mandato: 29 de Dezembro de 2002 a 29 de Dezembro

de 2005.

Conferida e está conforme.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2001282834

CONVALE � S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6779/021031; inscrição n.º 1; número e dada da apre-
sentação: 33/021031.

Certifico que, foi constituída a sociedade acima referida, que se rege
pelo seguinte contrato:

No dia 21 de Outubro de 2002, no Primeiro Cartório Notarial de
Competência Especializada de Matosinhos, perante mim, Laurinda
Maria Teixeira Gomes, notária deste cartório, compareceram como
outorgantes:

1.º Manuel António Couto Alves (bilhete de identidade n.º 3717194,
emitido em 20 de Maio de 1998, em Lisboa), número de identifica-
ção fiscal 157237087, natural de Vale (São Martinho), Vila Nova de
Famalicão, residente na Rua das Oliveiras, n.º 73, São Martinho do
Vale, Vila Nova de Famalicão, casado sob o regime da comunhão de

adquiridos com Zulmira Maria dos Santos Costa Alves, que outorga
por si e na qualidade de procurador de:

A) Manuel António da Costa Alves, número de identificação fiscal
224776169, solteiro, maior, natural de Vila Nova de Famalicão;

B) Maria João da Costa Alves, número de identificação fiscal
224764209, solteiro, maior, natural de Vila Nova de Famalicão, ambos
residentes com o outorgante, qualidade e poderes que verifiquei por
duas procurações que arquivo;

2.º Arlindo Gomes de Araújo (bilhete de identidade n.º 5841616,
emitido em 22 de Janeiro de 1997, por Lisboa), número de identifi-
cação fiscal 137078200, e mulher Maria Arminda dos Santos Costa
Araújo (bilhete de identidade n.º 5943642, emitido em 5 de Março de
1998, por Lisboa), número de identificação fiscal 137078218, natu-
ral ele de Vale (São Cosme), e ela de Vale (São Martinho), ambas de
Vila Nova de Famalicão, casados sob o regime da comunhão de adqui-
ridos, residentes na Rua das Oliveiras, n.º 121, São Martinho do Vale,
Vila Nova de Famalicão, que outorgam:

O marido por si e na qualidade de procurador de:
Anabela da Costa Araújo, número de identificação fiscal 238804739,

solteira, maior, natural de Vila Nova de Famalicão, residente na Rua
das Oliveiras, n.º 121, São Martinho do Vale, Vila Nova de Famalicão,
o que verifiquei por procuração que arquivo;

E ambos em representação de sua filha menor Ana Paula da Costa
Araújo, número de identificação fiscal 238804836, solteira, de 17 anos
de idade, natural de Vila Nova de Famalicão, com eles residente.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos referidos
bilhetes de identidade.

Declararam os outorgantes nas invocadas qualidades:
Que o primeiro e seus representados o segundo outorgante marido,

sua representada e a representada dos segundos outorgantes, constituem
entre si uma sociedade gestora de participações sociais, sociedade anóni-
ma, com a firma CONVALE � S. G. P. S., S. A., com sede na Ave-
nida do Padre Manuel Costa Rego, n.º 818, freguesia de São Martinho
do Vale, concelho de Vila Nova de Gaia e cujo objecto consiste na
gestão de participações sociais noutras sociedades como forma indi-
recta de exercício de actividades económicas, com o capital social
integralmente subscrito e realizado em dinheiro de 50 000 euros, re-
presentado por 50 000 acções do valor de 1 euro, cada, subscritas pelos
accionistas da seguinte forma:

Manuel António Couto Alves, com 20 000 acções;
Arlindo Gomes de Araújo, com 20 000 acções;
Manuel António da Costa Alves, 2500 acções;
Maria João da Costa Alves, com 2500 acções;
Anabela da Costa Araújo, com 2500 acções; e
Ana Paula da Costa Araújo, com 2500 acções.
Que a sociedade fica a reger-se pelos estatutos constantes de docu-

mento complementar que me apresentaram e que fica a fazer parte
integrante desta escritura, elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado, cujo conteúdo é do seu perfeito conheci-
mento, pelo que foi dispensada a sua leitura.

Declararam ainda nas invocadas qualidades:
Que para o quadriénio 2002/2005, ficam desde já designados os

seguintes membros dos órgãos sociais:
Conselho de administração:
Presidente:
Manuel António Couto Alves;
Vogal:
Arlindo Gomes de Araúfo; atrás identificados;
Vogal:
Maria de Fátima Rodrigues dos Santos, casada, residente na Rua de

Luís Barroso, Edifício Vera Cruz, n.º 62, 1.º, B, Vila Nova de
Famalicão;

Suplente:
Joaquim Simões da Costa, casado, residente na Rua de Luís Barro-

so, Edifício Vera Cruz, n.º 62, 1.º, B, Vila Nova de Famalicão;
Mesa da assembleia geral:
Presidente:
Anabela da Costa Araújo; atrás identificada;
Secretário:
Manuel António da Costa Alves, solteiro, maior, residente na Rua

das Oliveiras, n.º 73, Vale de São Martinho, Vila Nova de Famalicão;
Fiscal único:
Santos Carvalho & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de

Contas, S. A., com sede no Campo 24 de Agosto, 129, 7.º piso, Por-
to, identificação de pessoa colectiva n.º 502270136, sociedade de
revisores oficias de contas, n.º 71, representada pelo Dr. António
Santos Carvalho, casado, revisor oficial de contas, n.º 16;

Fiscal único suplente:
Dr. Armando Luís Vieira de Magalhães, casado, residente na Rua

de Aires Ornelas, 114, 2.º, Porto, número de identificação fiscal
155853619, revisor oficial de contas n.º 676.
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Que o conselho de administração ora designado fica desde já auto-
rizado a proceder ao levantamento do capital social, já depositado
em nome da sociedade, o que declaram sob a sua inteira responsabili-
dade, a fim de fazer face às despesas da constituição e instalação da
mesma e aquisição de quaisquer bens, mesmo antes do registo defini-
tivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pelo conselho
de administração nesse período logo que definitivamnete matriculada.

Adverti os outorgantes da obrigação de requererem o registo deste
contrato no prazo de três meses, na competente conservatória.

Foi-me exibido: certificado emitido pelo Registo Nacional de Pes-
soas Colectivas, em 26 de Junho de 2002.

Arquivo: o mencionado documento complementar.
Esta escritura foi lida aos outorgantes e feita a explicação do seu

conteúdo.

Estatutos por que se rege a sociedade comercial anónima denominada
CONVALE � S. G. P. S, S. A., documento complementar elabora-
do de harmonia com o n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado,
que instrui a escritura lavarada em Outubro de 2002, no Primeiro
Cartório de Competência Especializada de Matosinhos.

CAPÍTULO I

Firma, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de CONVALE � S. G. P. S., S. A., e
durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sede social é na Avenida do Padre Manuel Costa Rego, n.º 818,
freguesia de São Martinho do Vale, concelho de Vila Nova de
Famalicão, podendo, por simples decisão do conselho de administra-
ção, ser transferida para qualquer outra parte, situada dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, bem como estalelecer,
manter ou extinguir filiais, sucursais, agências, delegações, escritórios
ou quaisquer outras formas de representação social, em qualquer par-
te, no território nacional ou no estrangeiro, onde for considerado mais
conveniente para a prossecução dos interesses sociais.

ARTIGO 3.º

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

2� A sociedade pode ainda exercer as actividades que, nos termos
das disposições legais que lhe forem aplicáveis a cada momento, pu-
derem ser exercidas cumulativamente com a actividade mencionada
no número anterior.

ARTIGO 4.º

A sociedade, por vontade do conselho de administração, pode par-
ticipar em agrupamentos complementares de empresas, agrupamen-
tos europeus de interesse económico, consórcios e associações em
participação ou no capital de outras sociedades, com objecto igual ou
diferente do seu, nelas subscrevendo, adquirindo e detendo, por qual-
quer forma, participação como sócia ou accionista.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações, e outros meios
de financiamentos

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros, representado por 50 000 acções com o valor nominal
de 1 euro cada uma.

ARTIGO 6.º

1 � As acções poderão ser nominativas ou ao portador, registadas
ou não, e reciprocamente convertíveis a pedido do accionista seu ti-
tular, e a expensas suas.

2 � As acções representativas do capital da sociedade podem ser
tituladas ou escriturais.

3 � Quando tituladas, as acções poderão ser representadas por tí-
tulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000 acções.

4 � Os titulos representativos das acções da sociedade serão assi-
nados por dois administradores, podendo a assinatura de um dos ad-
ministradores ser por chancela por ele autorizada, ou por mandatá-
rios da sociedade designados para o efeito.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá emitir acções que beneficiem de algum
privilégio patrimonial, fixo ou variável, nomeadamente acções pre-
ferenciais sem direito a voto, e adquirir e deter acções próprias, nos
termos admitidos pela lei.

2 � A assembleia geral pode deliberar que as acções que benefi-
ciem de algum privilégio patrimonial, nomeadamente as acções pre-
ferenciais sem direito a voto, fiquem sujeitas a remição, em data fixa
ou quando a assembleia assim o deliberar, podendo a remição ser feita
pelo valor nominal das acções ou por este valor acrescido de um
prémio, o qual, a existir, será fixado ou calculado nos termos defini-
dos pela assembleia geral que deliberar a emissão ou a remissão das
acções.

3 � Enquanto pertencerem à sociedade, consideram-se suspensos
todos os direitos sociais inerentes às acções, excepto o de participar
em aumento de capital por incorporação de reservas.

ARTIGO 8.º

1 � A transmissão de acções entre accionistas bem como entre
estes e seus ascendentes ou descendentes na linha recta é livre.

2 � Nos demais casos, a transmissão fica subordinada ao prévio
consentimento da sociedade, competindo a concessão ou recusa do
consentimento à assembleia geral, a tomar por uma maioria qualifi-
cada do capital social, e sendo lícita a recusa com fundamento em
qualquer interesse relevante da sociedade, gozando os accionistas de
direito de preferência na transmissão das acções, e gozando igualmente
a sociedade de direito de preferência nessa aquisição quanto à parte de
tal direito que não seja exercido pelos accionistas.

3 � O accionista que pretender alienar acções suas a favor de
pessoas colectivas ou singulares que não as previstas no n.º 1 deste
artigo, comunicará formalmente essa intenção ao presidente da
assembleia geral, ao presidente do conselho de administração e a cada
um dos accionistas não alienantes, através de carta registada com aviso
de recepção que conterá a intenção de transmissão e restantes ele-
mentos do negócio, para que os accionistas e a sociedade possam
validamente exercer, ou não, o seu direito de preferência quanto à
alienação em causa.

4 � O presidente da assembleia geral deverá convocar, por carta
registada com aviso de recepção, no prazo de quinze dias após a re-
cepção da comunicação referida no número anterior, uma assembleia
geral, destinada a deliberar sobre a concessão ou recusa do consenti-
mento para a pretendida alienação, não carecendo de fundamentar a
eventual recusa de consentimento.

5 � A deliberação destinada a consentir a transmissão deverá ser
tomada no prazo de sessenta dias após a recepção da última das car-
tas de convocação referidas no número anterior, decorrido o qual a
transmissão se torna livre, quer no que concerne ao consentimento
social quer no que respeita ao exercício do direito de preferência pelos
demais accionistas.

6 � No caso de a assembleia geral recusar o consentimento, deve-
rão os accionistas não alienantes interessados declarar ao conselho de
administração, por escrito e no prazo de quinze dias, se pretendem ou
não exercer o seu direito de preferência quanto à pretendida trans-
missão, sob pena de, não o fazendo, se considerar para todos os efei-
tos legais que a ele renunciaram.

7 � Se mais de um accionista manifestar a intenção de exercer o
direito de preferência, as acções que se pretendem alienar serão atri-
buídas a cada um na proporção das acções que detenham, atribuindo-
se, se for caso disso, o excedente da divisão ao preferente que for
titular do maior número de acções.

8 � O conselho de administração deve transmitir a intenção de
exercer o direito de preferência ao obrigado à preferência, salvo tra-
tando-se de alienação de acções próprias da sociedade.

9 � Recebida pelo obrigado à preferência a comunicação referida
no número anterior, deverá este, em oito dias, entregar as acções na
sede da sociedade para ulterior entrega ao accionista ou accionistas
que exerceram o direito de preferência.

10 � Não sendo exercido o direito de preferência pelos accionis-
tas não alienantes, deverá a sociedade, mediante deliberação tomada
em conselho de administração, adquirir ela própria ou fazê-las adqui-
rir por outra pessoa nas condições de preço e pagamento do negócio
para que foi solicitado o consentimento.

11 � Tratando-se de transmissão de acções a título gratuito ou
provando a sociedade que naquele negócio houve simulação de preço,
a aquisição pelo accionista não cedente far-se-á pelo respectivo valor
real, determinado nos termos da lei.

12 � A transmissão de acções com violação do disposto nos nú-
meros anteriores não produzirá efeitos em relação à sociedade.

13 � A presente estipulação de preferência tem eficácia real e estas
restrições à livre transmissão de acções são consideradas como
estabelecidas no melhor interesse da sociedade.
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ARTIGO 9.º

1 � Por vontade do conselho de administração, com parecer do
fiscal único, a sociedade poderá elevar o capital social por uma ou
mais vezes até ao montante de 500 000 euros, nas condições que
vierem a ser fixadas por aquele órgão.

2 � No caso de quaisquer aumentos de capital, os accionistas te-
rão direito de preferência, proporcionalmente ao número de acções
que possuírem, devendo tal direito, sob pena de caducidade, ser exer-
cido no prazo de um mês a contar da data da deliberação do aumento.

3 � No caso de aumentos de capital por incorporação de reservas
e caso seja decidida a emissão de novas acções, esta respeitará a pro-
porção entre as várias categorias de acções existentes, sendo sempre
atribuídas a cada accionsta acções da categoria ou categorias de ac-
ções por ele detidas, na proporção respectiva.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá amortizar acções nos casos seguintes:
a) Se sobre as acções for constituído penhor ou usufruto;
b) Se as acções forem envolvidas em qualquer procedimento judi-

cial gerador do risco da sua transmissão forçada, sem que haja sido
deduzida oposição julgada procedente, exceptuando-se a inclusão em
processo de inventário;

c) Em caso de falência ou insolvência de qualquer accionista.
2 � A deliberação de amortização deverá ser tomada em assembleia

geral, no prazo máximo de um ano, a contar do conhecimento do
facto que a permita.

3 � A contrapartida devida pela amortização das acções será a
correspondente ao seu valor nominal.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade poderá emitir todos e quaisquer tipos de obriga-
ções previstas na lei, por vontade do conselho de administração, com
o parecer favorável do fiscal único.

2 � No caso de serem emitidas obrigações convertíveis em acções
da sociedade ou de obrigações que conferam o direito a aquirir ou
receber acções da sociedade, deverão existir acções da categoria da-
quelas em que se converterão ou a cujo recebimento ou aquisição darão
direito as obrigações a emitir.

3 � Aplica-se às obrigações, com as necessárias adaptações, o disposto
no artigo 6.º, n.os 2 a 4.

ARTIGO 12.º

1 � Os accionistas podem deliberar que haja lugar a prestações
acessórias de natureza pecuniária até ao limite global de dez vezes o
capital social.

2 � Os montantes entregues pelos accionistas à sociedade em cum-
primento das obrigações de prestações acessórias previstas no corpo
deste artigo não vencerão juros.

3 � A exigência e a restituição das prestações acessórias depen-
dem de deliberação da assembleia geral que mereça os votos favorá-
veis correspondentes a 40%, ou mais, do capital social.

4 � A obrigação de realizar as prestações acessórias vencer-se-á
trinta dias após a data de realização da assembleia geral que aprovou
a deliberação, ou outras datas de vencimento estabelecidas ou deter-
minadas pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 13.º

1 � São órgãos sociais da sociedade a assembleia geral, o conselho
de administração, o fiscal único e o secretário da sociedade.

2 � Os membros dos órgãos sociais são eleitos pelo período de
quatro anos, podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

3 � Cabe à assembleia geral, ou a uma comissão de remunerações
por si nomeada, fixar as remunerações do conselho de administração,
do fiscal único e do secretário da sociedade, e as remunerações por
presença e gratificados a atribuir aos mebros da mesa da assembleia
geral, e, bem assim, deliberar sobre o estabelecimento de um regime
de reforma, ou complementos de reforma, por velhice ou invalidez,
para os administradores.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 14.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto e as suas deliberações, quando tomadas nos termos da
lei e dos presentes estatutos, são obrigatórias para todos.

2 � A presença dos accionistas dependerá do seu anúncio e do
depósito das acções na sede social, ou da prova do respectivo depó-
sito em qualquer instituição bancária, por documento a emitir por esta,
até à data e hora de realização da assembleia geral.

3 � Os accionistas sem direito a voto, os obrigacionistas e os re-
presentantes comuns de titulares de acções preferenciais sem voto e
de obrigacionistas não podem assistir às reuniões da assembleia geral.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral reunirá em sessão ordinária nos termos da lei e
extraordinariamente sempre que o conselho de administração ou o
fiscal único o julguem necessário, ou quando a convocação seja requerida
por accionistas detentores de acções que representem, pelo, menos
5% do capital social.

ARTIGO 16.º

1 � Qualquer accionista com direito a voto pode fazer-se repre-
sentar na assembleia geral por outro accionista com direito a voto,
pelo cônjuge, por ascendente ou descendente, ou por um membro do
conselho de administração, mediante carta dirigida ao presidente da
mesa, até ao dia útil imediatamente anterior à data designada para a
reunião da assembleia geral.

2 � Os incapazes e as pessoas colectivas serão representados pe-
las pessoas a quem legalmente couber a respectiva representação, as
quais poderão delegar essa representação nos termos do corpo deste
artigo.

ARTIGO 17.º

A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 18.º

1 � A assembleia geral pode deliberar, em primeira convocação,
qualquer que seja o número de accionistas presentes ou representados.

2 � Para que a assembleia geral possa deliberar, em primeira con-
vocação, sobre a alteração do contrato da sociedade, fusão, cisão,
transformação, dissolução da sociedade ou outros assuntos para os quais
a lei exija maioria qualificada, sem a especificar, devem estar presen-
tes ou representados accionistas que detenham, pelo menos, acções
correspondentes a um trço do capital.

ARTIGO 19.º

1 � As sessões da assembleia geral serão convocadas nos termos
legais.

2 � Quando sejam nominativas todas as acções da sociedade, a
publicação da convocatória das assembleias gerais será substituída por
cartas registadas.

ARTIGO 20.º

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
por um secretário, eleitos pela assembleia geral de entre accionistas
ou outras pessoas.

2 � Compete ao presidente da mesa da assembleia geral exercer
todas as funções que lhe são conferidas pela lei e pelos presentes es-
tatutos, nomeadamente:

a) Dar posse aos membros dos órgãos sociais;
b) Assinar termos de abertura e encerramento nos livros de actas

e autos de posse;
c) Determinar a forma do exercício do direito de voto nas

assembleias gerais;
d) Verificar a regularidade dos mandatos e das representações, se-

gundo o seu prudente critério;
e) Mandar organizar a lista dos accionistas que estiverem presentes

ou representados no início da reunião.
3 � Ao secretário incumbe toda a escrituração e expediente rela-

tivos à assembleia geral.
4 � Caso seja nomeado, o secretário da sociedade deverá coadjuvar

os membros da mesa no exercício das respectivas funções, secreta-
riando as reuniões da assembleia geral, e lavrando e assinando as res-
pectivas actas.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 21.º

1 � A sociedade é gerida por um conselho de administração, com-
posto por três membros e um suplente, eleitos em assembleia geral, a
qual designará também o presidente do conselho de administração.
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2 � O conselho de administração poderá ser dispensado de prestar
caução.

3 � O conselho reune-se trimestralmente e sempre que convoca-
do, pessoalmente ou por meio de carta registada com aviso de recep-
ção, pelo presidente do conselho ou por dois administradores.

4 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por
maioria simples dos membros presentes, excepto quando se estiver a
deliberar sobre a aquisição, alienação, locação ou qualquer forma de
oneração de bens imóveis e de participações sociais.

5 � Em caso da falta definitiva de algum administrador, proceder-
-se-á à sua substituição por eleição de novo administrador, ou por
designação de um seu substituto pelo fiscal único, submetida a ratifi-
cação na primeira assembleia geral seguinte, por maioria qualificado.

ARTIGO 22.º

Compete ao conselho de administração, para além do mais consig-
nado na lei e nestes estatutos:

a) Conduzir as actividades da sociedade, praticado todos os actos
que a lei ou estes estatutos não reservem a outros órgãos sociais;

b) Executar as deliberações da assembleia geral;
c) Definir as políticas gerais da sociedade, sem prejuízo do disposto

na alínea anterior;
d) Aprovar orçamentos anuais;
e) Definir a organização interna da sociedade;
f) Representar a sociedade, em juízo ou for dele, comprometendo-

-se em arbitragens, propondo pleitos judiciais ou defendendo-se neles,
podendo confessar, desistir ou transigir em qualquer processo judicial;

g) Apresentar à assembleia geral, para apreciação e votação, nas
épocas legalmente determinadas, os relatórios, balanços e contas dos
exercícios sociais;

h) Adquirir, alienar e onerar quaisquer direitos ou bens, móveis ou
imóveis, incluindo participações noutras sociedades e em agrupamen-
tos complementares de empresas;

i) Contrair quaisquer obrigações; e
j) Designar o secretário da sociedade.

ARTIGO 23.º

1 � A sociedade obriga-se pela assinatura de dois membros do
conselho de administração.

2 � O conselho de administração poderá deliberar, nos termos e
dentro dos limites legais, que certos documentos da sociedade sejam
assinados por processos mecânicos ou electrónicos ou por chancela.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 24.º

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

2 � Quer o fiscal único quer o suplente somente poderão ser revi-
sores oficiais de contas ou sociedades de revisores ofciais de contas.

ARTIGO 25.º

Além das competências que nos termos da lei e destes estatutos
cabem ao órgão de fiscalização, compete-lhe especialmente:

a) Examinar sempre que o julgue conveniente, e, pelo menos, se-
mestralmente, a escrituração da sociedade;

b) Comparecer às deliberações do conselho de administração sem-
pre que o entenda conveniente ou, sempre que haja sido convocado
para o efeito;

c) Emitir parecer acerca do orçamento, do balanço, do inventário
e das contas anuais;

d) Chamar a atenção do conselho de administração para qualquer
assunto que deva ser ponderado e pronunciar-se sobre qualquer maté-
ria que lhe seja submetida por aquele órgão.

SECÇÃO IV

Secretário da sociedade

ARTIGO 26.º

1 � A sociedade poderá ter um secretário e um suplente, a desig-
nar pelo conselho de administração.

2 � O mandato do secretário da sociedade, e bem assim do seu
suplente, coincidirá com o dos membros do conselho de administra-
ção que o designe, podendo ser renovado por uma ou mais vezes.

3 � Ao secretário da sociedade competirá a prática de todos os
actos que se lhe encontrem legalmente adstritos.

CAPÍTULO IV

Apreciação da situação da sociedade
e aplicação dos resultados

ARTIGO 27.º

O ano social corresponde ao ano civil e a apreciação e votação do
balanço e demais documentos referidos na lei devem, obrigatoriamente,
ser realizadas em assembleia geral que reunirá até ao fim do primeiro
trimestre do ano seguinte a que dizem respeito.

ARTIGO 28.º

1 � Os lucros apurados em cada exercício, depois de deduzida a
percentagem que a lei fixar para integração ou reintegração do fundo
de reserva legal, terão o destino que lhes for dada pela assembleia
geral, não sendo aplicável a limitação do artigo 294.º, n.º 1, do Códi-
go das Sociedades Comerciais.

2 � A sociedade poderá distribuir lucros aos accionistas no decur-
so dos exercícios sociais, observadas as condições da lei.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 29.º

1 � A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei.
2 � Serão liquidatários os membros do conselho de administração

em exercício de funções à data da dissolução, salvo se a assembleia
geral deliberar em contrário.

CAPÍTULO VI

Dispoisções finais

ARTIGO 30.º

Para todas as questões emergentes dos presentes estatutos, sua inter-
pretação e execução, bem como para todas as acções que venham a
ocorrer a sociedade e os accionistas, fica expressamente estipulado o
foro da comarca da sede social, com expressa renúncia de qualquer outro.

Conferida e está conforme.

29 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2000390234

ANTÓNIO M. AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6768/021213; inscrição n.º 1; número e dada da apre-
sentação: 19/021213.

Certifico que, entre:
1.º António Manuel da Silva Azevedo, casado com a segunda

outorgante, no regime de comunhão de adquiridos, titular da carta de
condução n.º P352274, emitida pela Direcção-Geral de Viação de
Braga, em 23 de Dezembro de 1997;

2.º Maria da Graça Ribeiro da Silva Azevedo;
3.º Miguel César Ribeiro Azevedo, número de identificação fiscal

226571050, solteiro, maior.
Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos citados

bilhete e cartas de condução.
E por eles foi dito:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas que

vai reger-se pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma António M. Azevedo, L.da.

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua da Varziela, n.º 37, freguesia de Antas,
concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � A gerência da sociedade poderá transferir a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como estabelecer
sucursais, filiais ou quaisquer outras formas de representação.

3.º

A sociedade tem por objecto: instalações eléctricas; e comercia-
lização de material eléctrico.
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4.º

O capital social é de 20 000 euros, representado por três quotas: duas
iguais de 8000 euros, pertencente uma a cada um dos sócios António
Manuel da Silva Azevedo e Maria da Graça Ribeiro da Silva Azevedo;
e uma de 4000 euros, pertencente ao sócio Miguel César Ribeiro
Azevedo.

Cada uma das mencionadas quotas foi realizada quanto a metade
em dinheiro devendo a outra metade ser realizada também em dinhei-
ro no prazo de um ano a contar de hoje.

5.º

A cessão de quotas é apenas livre entre sócios; porém, a estranhos
carece do consentimento da sociedade, ficando conferido a esta em
primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo lugar o direito de
preferência na aquisição.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, compete a um ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios António Manuel
da Silva Azevedo e Maria da Graça Ribeiro da Silva Azevedo.

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

Conferida e está conforme.

16 de Janeiro de 2003. � A Ajudante-Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2000431712

NELVAPACK � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6324/011114; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1;
número e dada da apresentação: Of. 4/020313.

Certifico que, Bernardino da Cunha Azevedo, cessou as suas fun-
ções de gerente em 19 de Dezembro de 2001, poe renúncia.

Mais certifico que, pela inscrição n.º 3 � apresentação n.º 5/020313,
os sócios da sociedade acima referida deliberam:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, distribuído por duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros cada, uma de cada um dos sócios Leonel Alves Pereira e Filipe
Manuel da Silva Alves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, incumbe ao sócio Leonel Alves Pe-
reira, que desde já fica nomeado gerente, podendo serem nomeados
outros gerentes em assembleia geral.

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

Conferida e está conforme.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 1000191425

PEDRO & EMANUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4802/981020; identificação de pessoa colectiva n.º 504275798;
inscrição n.º 5; número e dada da apresentação: 80/011221.

Certifico que, foi efectuado o seguinte registo:
Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do contrato;
Artigo alterado: 3.º;
Capital: reforçado com 602 410$, subscrito e realizado em dinhei-

ro pelos sócios, na proporção das suas quotas, pelo que passa a
5000,00 €;

Sócios e respectivas quotas: 1) Pedro Manuel da Silva Pereira �
2500,00 € ;

2) Anabela de Azevedo Sá � 2500,00 € .

Conferida e está conforme.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 1000191424

COGESAC � COGERAÇÃO DO AVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4895/990223; identificação de pessoa colectiva
n.º 504487183; data: 020121.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas aos anos de
2000 e 2001.

Conferida e está conforme.

25 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2002210802

LEICA � APARELHOS ÓPTICOS DE PRECISÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 570/730824; identificação de pessoa colectiva
n.º 500164703; data: 020111.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferida e está conforme.

25 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2002210799

JOSÉ PINTO MALHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 113/560326; identificação de pessoa colectiva
n.º 500159149; data: 020102.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferida e está conforme.

27 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2002210756

VILATÊXTIL � SOCIEDADE INDUSTRIAL TÊXTIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 761/770121; identificação de pessoa colectiva
n.º 500429731; data: 020114.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 1999.

Conferida e está conforme.

25 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2002210780

CARJOLUX � COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL
ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6783/020325; inscrição n.º 1; número e dada da apre-
sentação: 16/020325.

Certifico que, entre:
1.º Filomena Maria Alves Romano Azevedo, casada com Carlos

Ferreira Azevedo, sob o regime da comunhão de adquiridos;
2.º Jorge Manuel de Azevedo Ferreira, solteiro, maior.
E disseram: Que entre si, constituem uma sociedade comercial por

quotas, que será regulada nos termos do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma CARJOLUX � Comercialização de
Material Eléctrico, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua de Pena Boa, n.º 630, freguesia de
Cavalões, concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sede social
para qualquer outro local dentro do mesmo concelho, ou para
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concelhos limítrofes, bem como estabelecer sucursais, filiais ou outras
formas de representação.

3.º

1 � A sociedade tem por objecto instalação eléctrica, actividade
de acabamento, comércio a retalho e artigos de iluminação, comércio
de lâmpadas eléctricas e outro material de iluminação, comercialização
de material eléctrico.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, com objecto
igual ou diferente do seu, inclusive como sócio de responsabilidade
ilimitada.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas, sendo uma do valor nomi-
nal de 3500 euros, pertencente à sócia Filomena Maria Alves Roma-
no Azevedo e outra do valor nominal de 1500 euros, pertencente ao
sócio Jorge Manuel de Azevedo Ferreira.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, compete aos gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Filomena Maria
Alves Romano Azevedo e Jorge Manuel de Azevedo Ferreira.

3 � Consigna-se o direito especial à gerência de Jorge Manuel de
Azevedo Ferreira.

4 � Os gerentes poderão nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de actos.

5 � A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos com a
intervenção de um gerente.

6.º

A cessão de quotas é apenas livre entre sócios, carecendo a cessão
a estranhos do consentimento da sociedade.

7.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, adminis-
trativo ou fiscal; e

c) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas as
percentagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o des-
tino que vier a ser deliberado em assembleia geral.

Conferida e está conforme.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante-Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 1000191331

ANTÓNIO HANDEL � METALOMECÂNICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6778/020402; inscrição n.º 1; número e dada da apre-
sentação: 5/020402.

Certifico que, António Fonseca Handel de Oliveira, divorciado,
constituiu a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos se-
guintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Handel � Metalomecânica,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua da Portela, n.º 266, freguesia
de Delães, concelho de Vila Nova de Famalicão.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no fabrico de peças para veículos moto-
rizados e metalomecânica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma só quota, do mesmo valor, per-
tencente ao sócio António Fonseca Haldel de Oliveira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme deliberação da assembleia geral, incumbe ao sócio António
Fonseca Handel de Oliveira, que desde já fica nomeado gerente, bas-
tando 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 entando, as prestações serem superiores ao
décuplo do capital social.

Conferida e está conforme.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000191330

JOFAMAR � SOCIEDADE COMERCIAL DE TINTAS
E VERNIZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1815/861002; identificação de pessoa colectiva
n.º 501726047; inscrição n.º 10; número e dada da apresentação: 47/
011221.

Certifico que, os sócios da sociedade acima referida deliberaram
proceder ao:

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do contra-
to;

Artigo alterado: 3.º;
Capital: reforçado com 252 410$, mediante incorporação de re-

servas livres por ambos os sócios na proporção das suas quotas, pelo
que passa para 5000,00 € ;

Sócios e respectivas quotas: 1) Pedro Jorge Mendonça Pizarro �
3333,33 € ;

2) Tereza Cristina Batista � 1666,67 € .

Conferida e está conforme.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000191329

MARIZ & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2450/900108; identificação de pessoa colectiva
n.º 502270594; inscrição n.º 3; número e dada da apresentação: 59/
011221.

Certifico que, os sócios da sociedade acima referida deliberaram
proceder à:

Redenominação, aumento de capital e alteração parcial do contrato;
Capital: reforçado com 10 012,02 € , realizado em dinheiro e subs-

crito pelos sócios Manuel de Oliveira Mariz com 7 259,62 € , Maria
Teresa da Costa Rodrigues Mariz e Maria da Costa Rodrigues com
1 376,20 € , cada, pelo que passa para 15 000,00 € ;

Sócios e respectivas quotas: 1) Manuel de Oliveira Mariz �
11 250,00 € ;

2) Maria Teresa da Costa Rodrigues Mariz � 1875,00 € ; e
3) Maria da Costa Rodrigues � 1875,00 € ;
Artigos alterados: o corpo do 1.º, o 3.º e aditado um artigo que

passará a ser o 9.º:
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Mariz & Rodrigues, L.da, tem a sua sede
na Avenida de São Silvestre, n.º 2390, freguesia de Requião, concelho
de Vila Nova de Famalicão e durará por tempo indeterminado, com
início em 1 de Janeiro de 1990.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, representado por três quotas: uma do valor nominal de
11 250 euros, pertencentes ao sócio Manuel de Oliveira Mariz e duas
iguais de 1875 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias Maria
Teresa da Costa Rodrigues Mariz e Maria da Costa Rodrigues.
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ARTIGO 9.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, nos termos e condições que forem deliberados em assembleia geral.

2 � Por acordo unânime, poderão ser exigidas aos sócios presta-
ções suplementares de capital até ao montante global de 150 000 euros,
na proporção das respectivas quotas.

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

Conferida e está conforme.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000191328

IRMÃOS ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 232/650106; identificação de pessoa colectiva
n.º 500506272; inscrição n.º 4; número e dada da apresentação: 70/
011221.

Certifico que, os sócios da sociedade acima referida deliberaram
proceder ao:

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do contra-
to;

Artigo alterado: o 3.º;
Capital: reforçado com 2410$, subscrito e realizado em dinheiro por

ambos os sócios em partes iguais, pelo que passa para 5000,00 € ;
Sócios e respectivas quotas: 1) Bernardino Ferreira de Almeida �

2500,00 € ;
2) Maria Ana Campos Rebelo � 2500,00 € .

Conferida e está conforme.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000191423

IMOBILIÁRIA DE GAVIM,L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3591/940906; identificação de pessoa colectiva
n.º 503288748; data: 020109.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferida e está conforme.

25 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 1000191422

GAVIM � TÊXTEIS E ACABAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1918/870318; identificação de pessoa colectiva
n.º 501799176; data: 020109.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferida e está conforme.

25 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 1000191421

RIBALDE � FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS
DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E CARGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2549/900508; inscrição n.º 5; número e dada da apre-
sentação: 21/020509.

Certifico que, foi deliberado:
Que dando cumprimento ao deliberado:
A) Nomeia gerente a sócia Marília dos Anjos Tavares Ferreira

Beirão Lamela;
B) Aumenta o capital social para 40 096 400$, mediante o refor-

ço de 35 096 400$, em dinheiro e subscrito por todos os sócios na

proporção das suas quotas, já entrado na caixa social, quantia através
da qual cada um deles reforça a quota de que é titular.

Que não é exigida pela lei e pelo contrato, a realização de quais-
quer outras entradas, o que afirma sob sua inteira responsabilidade;

C) Altera o contrato de sociedade, adicionando um parágrafo ao
artigo segundo, e altera os artigos 3.º e 6.º, redenominando capital e
quotas, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

§ único. A sociedade pode participar ou adquirir participações nou-
tras sociedades, com o mesmo objecto ou objecto diferente.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
200 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 100 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, incube a ambos os sócios, já nomeados
gerentes, sendo suficiente a assinatura de qualquer um deles para vin-
cular a sociedade em todos os seus actos e contratos, nomeadamente
na compra e venda de viaturas automóveis.

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

Conferida e está conforme.

27 de Janeiro de 2003. � A Ajudante-Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 1000191420

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA ILDA CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4075/960819; identificação de pessoa colectiva n.º 503706264;
inscrição n.º 3; número e dada da apresentação: 46/011221.

Certifico que, os sócios da sociedade acima referida deliberaram
proceder ao:

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do contrato;
Artigo alterado: o 3.º;
Capital: reforçado com 602 410$, subscrito e realizado em dinhei-

ro por todos os sócios na proporção das suas quotas, pelo que passa
para 5000,00 € ;

Sócios e respectivas quotas: 1) Ilda Maria Ferreira Pereira da Cruz �
4000,00 € ;

2) Ilda Alice Ferreira Pereira da Cruz � 500,00 € ; e
3) Miguel Ângelo Ferreira da Cruz � 500,00 €.

Conferida e está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro Gouveia.
1000191419

SEI DA MODA � CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6770/020419; inscrição n.º 1; número e dada da apre-
sentação: 3/020419.

Certifico que, Cipriana Augusta de Sá Barbosa, casada com Anastácio
Carneiro da Silva, na comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade
em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sei da Moda � Confecção de
Vestuário, Sociedade Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua da
Boavista, 98, lugar de Meães, freguesia de Esmeriz, do concelho de
Vila Nova de Famalicão.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede da sociedade
ser mudada para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

3 � A sociedade pode criar, transferir ou encerrar sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas locais de representação, no territó-
rio nacional ou estrangeiro.
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2.º

1 � A sociedade tem por objecto indústria de confecção de vestuá-
rio têxtil em série.

2 � A sociedade pode participar em agrupamentos complementa-
res de empresas, bem como em quaisquer sociedades, com objecto
diferente do seu, inclusive como sócia de responsabilidade ilimitada.

3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, do qual é titular a sócia Cipriana Augusta de
Sá Barbosa.

2 � A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares de
capital até ao montante de 50 000 euros.

4.º

1 � A gerência e direcção da sociedade, com dispensa de caução,
remunerada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral,
pertence à sócia Cipriana Augusta de Sá Barbosa, desde já nomeada
gerente, podendo ainda ser nomeado gerente pessoas estranhas à so-
ciedade.

2 � Para obrigar a sociedade, é necessária a intervenção, assinatu-
ra da gerente.

5.º

A sócia e a sociedade podem celebrar negócios jurídicos, entre si,
desde que, estes permitam a prossecução do objecto da sociedade, que
obedecerão à forma legalmente prescrita.

Conferida e está conforme.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000191418

MOTOACESSÓRIOS FAMALICENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1965/870710; identificação de pessoa colectiva
n.º 501851011; data: 020117.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 1999.

Conferida e está conforme.

25 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 1000191417

MOTOACESSÓRIOS FAMALICENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1965/870710; identificação de pessoa colectiva
n.º 501851011; data: 020117.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferida e está conforme.

25 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 1000191414

VERITASJÓIAS, OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5204/000125; identificação de pessoa colectiva
n.º 504842757; data: 020118.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferida e está conforme.

25 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 1000191413

PRESSOSTÁTICO � COBERTURAS INSUFLADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 589/740116; identificação de pessoa colectiva

n.º 500222118; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6;
números e dada das apresentações: 36 e 37/011218.

Certifico que, os sócios da sociedade acima referida delibera-
ram:

Mudar a sede para: lugar de Vilar, freguesia de São Cosme do
Vale.

Conferida e está conforme.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000191426

ALCINO PINHEIRO DE ARÁUJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1528/840404; identificação de pessoa colectiva
n.º 501457941; inscrição n.º 4; número e dada da apresentação: 58/
011221.

Certifico que, os sócios da sociedade acima referida deliberaram
proceder ao:

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do contra-
to e designação de Domingos Adélio Machado Pinheiro, casado, para
gerente, por deliberação de 26 de Setembro de 2001;

Capital: reforçado com 2 507 230$, subscrito em dinheiro e reali-
zado pelos sócios Alcino Pinheiro de Araújo e Maria da Glória Ma-
chado Campos com 877 711$25, cada, e por Domingos Adélio Ma-
chado Pinheiro com 751 807$50, que assim é admitido como novo
sócio, pelo que passa para 15 000,00 € ;

Artigos alterados: 3.º, 6.º e os parágrafos 1.º, 2.º e 3.º do artigo 4.º
e acrescentam um novo artigo que passará a ser o 7.º, pelo que pas-
sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, nos diversos
valores constantes da escrita social, é de 15 000 euros, dividido em
três quotas, sendo duas iguais, do valor nominal de 5625 euros, per-
tencente uma a cada um dos sócios Alcino Pinheiro de Araújo e Maria
da Glória Machado Campos e outra do valor nominal de 3750 euros,
pertencente ao sócio Domingos Adélio Machado Pinheiro.

ARTIGO 4.º

(Mantém-se.)
§ 1.º Qualquer dos gerentes poderá por meio de procuração, delegar

os seus poderes de gerência, a favor de outro gerente.
§ 2.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

ou documentos de responsabilidade, mesmo na compra e venda de
viaturas automóveis para e da sociedade são necessárias as assinaturas
do gerente Alcino Pinheiro de Araújo, conjuntamente com a de qual-
quer um dos outros gerentes.

§ 3.º Porém, para obrigar a sociedade em actos de mero expediente
é suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formalida-
des e prazos, serão convocadas por meio de cartas registadas, com
aviso de recepção, com a antecedência mínima de quinze dias.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante global de 150 000 euros.

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

Conferida e está conforme.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000191453

BRUNOFIL � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4698/980804; identificação de pessoa colectiva
n.º 504212672; número e dada da apresentação: 50/011221.
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Certifico que, foi efectuado o seguinte registo:
Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do contrato;
Artigo alterado: 3.º;
Capital: reforçado com 402 410$, subscrito e realizado em dinheiro pelos

sócios, na proporção das suas quotas, pelo que passa a 5000,00 € ;
Sócios e respectivas quotas: 1) Sílvia Silva da Costa � 2500,00 € ;
2) Maria Amélia Silva Costa � 2333,33 € ;
3) Bruno da Costa Rego � 166,67 € .

Conferida e está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 1000191449

ROLIMODA � COMÉRCIO VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 2134/880509; identificação de pessoa colectiva n.º 501974326;
inscrição n.º 2; número e dada da apresentação: 51/011221.

Certifico que, foi efectuado o seguinte registo:
Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do contrato;
Artigo alterado: o corpo do 3.º;
Capital: reforçado com 602 410$, realizado em dinheiro e subscri-

to por ambos os sócios em partes iguais, pelo que passa para
5000,00 € ;

Sócios e respectivas quotas: 1) Carlos Joaquim Ferreira da Silva �
2500,00 € ;

2) Rosa Maria Carneiro de Souto Silva � 2500,00 € .

Conferida e está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 1000191446

CARLOS SILVA � SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
E DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4470/971230; identificação de pessoa colectiva
n.º 504052578; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e dada
da apresentação: 52/011221.

Certifico que, a sociedade mudou para a Rua de D. Dinis, n.º 75,
loja 4, freguesia de Calendário.

Mais certifico que, pela inscrição n.º 2 � apresentação n.º 53/
011221, foi efectuado o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do contrato;
Artigo alterado: o corpo do 3.º;
Capital: reforçado com 602 410$, subscrito e realizado em dinhei-

ro por ambos os sócios em partes iguais, pelo que passa para
5000,00 € ;

Sócios e respectivas quotas: 1) Carlos Joaquim Ferreira da Silva �
2500,00 € ;

2) Rosa Maria Carneiro de Souto Silva � 2500,00 € .

Conferida e está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 1000191443

ALBERTO GOMES � CONTABILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4566/980318; identificação de pessoa colectiva n.º 504129244;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 67/011221.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 602 410$ subscrito e realizado em dinhei-

ro pelos sócios, na proporção das suas quotas pelo que passa a 5000 €.
Sócios e respectivas quotas: 1) Domingos Alberto Pinto da Silva

Gomes, 2500 €; 2) Cândida Maria da Costa Granja, 2500 €.

Conferi, está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 1000191441

VILA VERDE

DIVIMINHO � TECTOS E DIVISÓRIAS DO MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 584/
980115; identificação de pessoa colectiva n.º 504088211; número
e data da apresentação: PC 2/20030129.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2001.

Está conforme.

29 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2003283978

COSTA & VEIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 323/
920306; identificação de pessoa colectiva n.º 502780959; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/20030122.

Certifico que, por escritura, foi alterado o artigo 5.º da sociedade
em epígrafe que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A administração da sociedade remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação, ca-
bem aos gerentes que vierem a ser designados na mesma.

1 � Mantêm-se na gerência os sócios Manuel Joaquim Machado
da Costa e Manuel Soares Veiga, e sendo desde já nomeado gerente
Rui Miguel Barbosa Soares Veiga, solteiro, natural da freguesia de Braga
(São João do Souto), desta cidade, residente no lugar de Doze Sobrei-
ros, 60, freguesia de Parada de Tibães, concelho de Braga.

2 � Para obrigar a sociedade em quaisquer actos e contratos é
necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � É expressamente vedado aos sócios obrigar a sociedade em
abonações, fianças, avales e letras de favor e, de uma forma geral, em
quaisquer actos e contratos que não estejam relacionados com a acti-
vidade social.

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

Está conforme.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Conceição
Ferreira Cerqueira. 2003283030

PADARIA ALBERTO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1207/
20030124; identificação de pessoa colectiva n.º P 506434427;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20030124.

Certifico que, entre Alberto Duarte Ferreira e Maria Celeste Aires
Nogueira Ferreira, foi constituída a sociedade com os seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Padaria Alberto Ferreira, L.da, e
tem a sua sede no lugar de Mouriz, freguesia de Pico de Regalados,
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 fabrico e comércio de pão,
produtos de pastelaria e confeitaria. Comércio de rações para animais.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complementa-
res 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
15 000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
12 000 euros, pertencente ao sócio Alberto Duarte Ferreira, e outra
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do valor nominal de 3000 euros, pertencente à sócia Maria Celeste
Aires Nogueira Ferreira.

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 Alberto Duarte Ferreira, 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.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Conceição
Ferreira Cerqueira. 2003283897

GABRIEL LOPES � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1211/
20030129; identificação de pessoa colectiva n.º P 506363597;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20030129.

Certifico que, Gabriel Dias Lopes constituiu a sociedade unipessoal
com os seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Gabriel Lopes � Comércio e
Reparação de Automóveis, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no
lugar de Esparido, freguesia de Loureira, 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, manutenção e
reparação de veículos automóveis.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio e a Natália da Silva Lopes Gomes, casada, residente no
referido lugar da Veiga 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.

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.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Conceição
Ferreira Cerqueira. 2003283013

JOÃO ABREU � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1208/
20030124; identificação de pessoa colectiva n.º P 506423158;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20030124.

Certifico que, entre João Manuel de Abreu e Silva e Maria Carolina
Vilela Gama, foi constituída a sociedade com os seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Abreu � Mediação de
Seguros, L.da, e tem a sua sede na Avenida de António Sérgio, 517, C,
freguesia e 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 em mediação de seguros.
2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-

tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo
objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
20 000 euros, pertencente ao sócio João Manuel de Abreu e Silva, e
outra do valor nominal de 5000 euros, pertencente à sócia Maria
Carolina Vilela Gama.

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 João Manuel de Abreu e Silva, que desde já fica no-
meado gerente.

2 �Para vincular a sociedade em todo 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.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Conceição
Ferreira Cerqueira. 2003283900

ÓPTICAS VISÃO DO FUTURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1210/
20030127; identificação de pessoa colectiva n.º P 506343359;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20030127.

Certifico que, entre Susana Ribeiro Vieira e David Afonso, foi cons-
tituída a sociedade com os seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Ópticas Visão do
Futuro, L.da, e tem a sua sede Praça da República, 144, freguesia e
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 e prestação de
serviços ópticos. Exploração de gabinete de optometria.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo
objecto.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
53 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
26 500 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 106 000 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 todo os seus actos e contratos, é
suficiente a intervenção de um só gerente.

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

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

ARTIGO 5.º

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 o direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.

ARTIGO 6.º

1 � 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.
2 � O valor da amortização, salvo disposição legal ou acordo em

contrário, será o que resultar do último balanço aprovado, e será pago
ao seu titular em duas prestações iguais e semestrais, com vencimen-
to seis meses e um ano após o referido balanço.

Está conforme.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Conceição
Ferreira Cerqueira. 2003283927

CONSTRUÇÕES DOS CARVALHINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1209/
20030124; identificação de pessoa colectiva n.º P 506446387;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20030124.

Certifico que, entre João de Sousa Gouveia e Adelino de Oliveira
Peixoto, foi constituída a sociedade com os seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Construções dos
Carvalhinhos, L.da e tem a sua sede no lugar dos Carvalhinhos, fre-
guesia 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 na construção civil, obras
públicas, compra e venda de propriedades e revenda dos bens adquiri-
dos para esse fim.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
50 000 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 200 000 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 necessária a intervenção de dois gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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 de sócio.
2 � O valor da amortização, salvo disposição legal ou acordo em

contrário, será o que resultar de um balanço especialmente feito para
esse fim, com os activos avaliados a essa data, 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.

Está conforme.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Conceição
Ferreira Cerqueira. 2003283919

MADEIOLEIROS COMÉRCIO DE MADEIRAS UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1205/
20030122; identificação de pessoa colectiva n.º P 506378357;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030122.

Certifico que, Anastácia Carneiro Gonçalves, constituiu a socieda-
de unipessoal, que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MADEIOLEIROS Comércio de
Madeiras Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar do Monte,
Zona Industrial de Oleiros, pavilhão dois, freguesia de Oleiros, conce-
lho 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 importação e
exportação de madeiras e seus derivados e de materiais para constru-
ção 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 respectivo
objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 7500 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ela sócia, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando desde já nomeada gerente a própria sócia.

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

3 � A gerência pode nomear mandatários ou procuradores da so-
ciedade para a prática de determinados actos ou categorias de actos.

4 � Aos gerentes está vedada a representação da sociedade, assim
como obrigar esta em abonações, avales, fianças, letras de favor, bem
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como quaisquer outros actos estranhos ao objecto social, ficando o
gerente que o fizer individualmente, obrigado a indemnizar a socieda-
de por todos os prejuízos que lhe cause.

5 � Os poderes de gerência abrangem os de permutar, vender e
comprar veículos automóveis, ligeiros e pesados.

ARTIGO 5.º

A normas legais dispositivas poderão ser derrogadas por delibera-
ção dos sócios, salvo nos casos em que contrariem o disposto no
contrato de sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � É livre a cessão de quotas, gratuita ou onerosa, a favor de
descendentes.

2 � Fica autorizada a divisão de quotas por herdeiros do sócio
único.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento, interdição ou inabilitação do sócio único,
a sociedade não se dissolve e continuará com os herdeiros daquele,
que nomearão um representante junto da sociedade, enquanto a quota
se mantiver indivisa ou em compropriedade e com o interdito ou
inabilitado através do seu representante.

ARTIGO 8.º

Entre a própria sócia e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição ou 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.

27 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel.) 2002215650

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA DR. HÉLIO LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1206/
20030123; identificação de pessoa colectiva n.º P 506365727;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/20030123.

Certifico que, entre Hélio Leandro da Silva Lopes e Carmina Ma-
ria Pereira da Silva Lopes, foi constituída a sociedade com os seguin-
tes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clínica Médico-Dentária Dr. Hé-
lio Lopes, L.da, com sede na Praça da República, 55, sala I, freguesia
e concelho de Vila Verde.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de medicina dentária.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global 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 ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

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

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 quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

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 respecti-
va 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 alguns dos sócios ou a terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço 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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Conceição
Ferreira Cerqueira. 2003283889

MORAIS & PINTO � FÁBRICA DE CUBAS
E COMPONENTES EM AÇO INOX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 535/
970416; identificação de pessoa colectiva n.º 503991627; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 15/20030123.

Certifico que, por escritura Manuel António Rodrigues Morais, deu
autorização para a manutenção do nome «Morais», em 20 de De-
zembro de 2002, para que continue a figurar na firma social.

Está conforme.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante Maria Conceição
Ferreira Cerqueira. 2003283951

CONSTRUPEDREGAL
PEDREIRA DE JOSÉ CARLOS ALVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 378/
930901; identificação de pessoa colectiva n.º 501899006; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 1/20030120.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado a
alteração do contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 1.º e o artigo 2.º, os
quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONSTRUPEDREGAL � Pedreira
de José Carlos Alves & Filhos, L.da, e tem a sua sede no lugar de
Campelos, freguesia de Cervães, concelho de Vila Verde.

2 � (Mantém-se.)
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de pedreiras e constru-
ção de obras públicas.

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

Está conforme.

22 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante Maria Conceição
Ferreira Cerqueira. 2003283803

MATOS & MATOS � SERRALHARIA E ANODIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 221/
881017; identificação de pessoa colectiva n.º 502049170; número
de apresentação: PC 221/20020628.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2001.

Está conforme.

21 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante Maria Conceição
Ferreira Cerqueira. 2003283072

FERRAZ & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 197/
870617; identificação de pessoa colectiva n.º 501840737;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 5 e 6/20030124.

Certifico que, Francisco Moreira Ferraz, cessou funções de geren-
te, por renúncia.

Data da comunicação: 8 de Outubro de 2002.
Mais certifico que João Víctor Sousa Esteves, foi designado geren-

te.
Data da deliberação: 30 de Novembro de 2002.

Está conforme.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante Maria Conceição
Ferreira Cerqueira. 2003283943

RUSTILINHO � LINHOS E TÊXTEIS LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 633/
980714; identificação de pessoa colectiva n.º 504191136;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 5 e 7/20030120.

Certifico, que por escritura, cessou funções de gerente Manuel Mário
de Castro Fernandes, por renúncia.

Data da comunicação: 27 de Dezembro de 2000.
Certifico também que foi alterado o contrato, ficando o artigo 4.º

e o n.º 2 do artigo 6.º, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
1 200 000$ e corresponde à soma de três quotas, uma de 888 000$,
pertencente à sócia FABOLIN � Linhos, Cetins e Têxteis Lar, L.da;
uma de 60 000$ pertencente ao sócio Manuel Mário de Castro
Fernandes e uma de 252 000$ pertencente ao sócio Rui Pedro Dias
de Castro Fernandes.

ARTIGO 6.º

1 � (�)
2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

basta a assinatura do único gerente Rui Pedro Dias de Castro Fernandes.

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

Está conforme.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante Maria Conceição
Ferreira Cerqueira. 2002208034

DIVIMINHO � TECTOS E DIVISÓRIAS DO MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 584/
980115; identificação de pessoa colectiva n.º 504088211; número
de apresentação: PC 1/20030129.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2000.

Está conforme.

29 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante Maria Conceição
Ferreira Cerqueira. 2003283986

COOPERATIVA CULTURAL MONTES CLAROS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 11/
921217; identificação de pessoa colectiva n.º 502943815; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 11/20021016.

Certifico que foram designados os membros dos órgãos sociais para
o quadriénio 2002/2006:

Direcção: presidente: Jorge Eduardo Fernandes da Cunha e Silva;
secretário: Humberto Sendim Ayres Pereira; tesoureiro: Casimiro
Sarroeira Arsénio.

Conselho fiscal: presidente: João Martins da Cunha; vogais: Gonçalo
Magalhães e Ricardo Pedro Ribeiro.

Data da deliberação: 26 de Julho de 2002.

Está conforme.

29 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante Maria Conceição
Ferreira Cerqueira. 2000235450

APARTIMO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 683/
990719; identificação de pessoa colectiva n.º 504005219;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 5/20030106.

Certifico que, a sede foi alterada para Rua do Padre Frei Albano
Emílio Alves, 90, E, Barbudo, Vila Verde.

Está conforme.

15 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante Maria Conceição
Ferreira Cerqueira. 2000235999

BRAGANÇA
ALFÂNDEGA DA FÉ

JOSÉ ALBERTO VILARES REIS & CUNHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alfândega da Fé. Matrícula
n.º 100/030124; identificação de pessoa colectiva n.º P 506271706;
número e data da apresentação: 2/030124.

Certifico que entre José Alberto Vilares Reis, casado com Carla
Cristina Silva Reis, na comunhão de adquiridos e José António Silva
Bexiga casado com Laura da Graça Vilares Reis Bexiga, na comunhão
de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Alberto Vilares Reis &
Cunhado, L.da e tem a sua sede na aldeia e freguesia de Vilares de
Vilariça do concelho de Alfândega da Fé.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção e engenharia e outras
obras especiais.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas no valo nominal de
2500 euros, uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica afecta a ambos os sócios desde já
nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a assinatura de ambos os gerentes.

§ 2.º Em ampliação dos poderes normais de gerência, poderão os
gerentes: 

1 � Vender, trocar ou comprar da e para a sociedade veículos
automóveis.

2 � Tomar de arrendamento quaisquer estabelecimentos.
3 � Representar a sociedade em quaisquer processos judiciais.

ARTIGO 5.º

A divisão e a cessão de quotas, é livremente permitida entre os
sócios ou seus descendentes. A cessão a estranhos depende do con-
sentimento da sociedade, tendo direito de preferência em primeiro
lugar a sociedade e em segundo lugar os sócios não cedentes.

1 � O sócio, que pretender ceder a sua quota a estranhos, comu-
nicará à sociedade e aos sócios não cedentes por carta registada com
aviso de recepção o negócio projectado, identificando o cessionário,
o preço e condições do negócio.

2 � A sociedade, no prazo de 30 dias e por igual modo, comuni-
cará ao cedente se pretende ou não exercer o direito de preferência.

3 � Em igual prazo, a contar da recepção da carta, que lhe for re-
metida, o sócio interessado dirá se pretende ou não exercer o seu direi-
to de preferência, para o caso de a sociedade o não desejar exercitar.

4 � No caso de vários sócios pretenderem exercitar o direito de
preferência, a quota em causa será dividida pelos sócios interessados
na proporção das suas participações sociais.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar quotas, designadamente nos seguin-
tes casos:

a) Se o sócio for interdito, julgado inabilitado, declarado falido ou
insolvente;

b) Se a quota for penhorada, arrestada ou por qualquer outra forma
sujeita a arrematação judicial.

1 � O valor da amortização será o que resultar de um balanço
especialmente organizado para o efeito.

2 � O pagamento desse valor será feito em quatro prestações se-
mestrais e iguais, vencendo-se a primeira seis meses após a delibera-
ção de amortização.

ARTIGO 7.º

Consideram-se adquiridos pela sociedade os direitos decorrentes de
negócios jurídicos, que em nome da sociedade sejam celebrados pela
gerência a partir da data da sua constituição e antes de efectuado o
registo definitivo do presente contrato de sociedade, ficando conferida
a necessária autorização aos gerentes para celebração de tais negócios.

Está conforme o original na parte transcrita.

24 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Elisa do Rosário
Pacheco Afonso. 2001372078

LIVRARIA ACADÉMICA ALFÂNDEGUENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alfândega da Fé. Matrícula
n.º 19/040189; identificação de pessoa colectiva n.º 502086572;
números e data das apresentações: 3 e 4/030129.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram registados
os seguintes actos:

1 � Cessação de funções de gerente, de Humberto Abílio Almedra,
por renúncia em 21 de Janeiro de 2003.

2 � Alteração parcial do contrato tendo sido alterados os arti-
go 1.º e 4.º os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Livraria Académica Alfândeguense, L.da

e tem a sua sede na Rua 13 de Janeiro, 52, Alfândega da Fé.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, pertence ao sócio Sérgio Alexandre do Cabo
Jacinto, sendo suficiente a sua assinatura para vincular a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

Está conforme o original, na parte transcrita.

29 de Janeiro de 2003. � A Ajudante em substituição legal da
Conservadora, Maria Luísa Fonseca Lopes Legoinha. 2001372094

BRAGANÇA

BARREIRA & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1524/
030130; identificação de pessoa colectiva n.º 506423522; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 12/030130.

Certifico que entre Teófilo dos Anjos Barreira casado com Maria
Elisete Pereira Diogo, na comunhão de adquiridos e José Belarmino
Pires casado com Lurdes Cristina Rodrigues Braz Pires, na comunhão
de adquiridos constituem uma sociedade por quotas que se rege nos
termos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Barreira & Pires, L.da e tem a sua
sede na Rua 1.º de Maio, lote 1, rés-do-chão, freguesia da Sé, conce-
lho de Bragança.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para 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 noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e integrar
agrupamentos complementares de empresas, constituir associações em
participação e consórcio.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração do ensino teórico, téc-
nico e prático da condução de todo o tipo de veículos, nomeadamen-
te, automóveis ligeiros, pesados, moto, ciclomotores e tractores agrí-
colas, desempenho de toda e qualquer atribuição conferida por lei às
escolas de condução, requerer a concessão e renovação de cartas de
condução e todo o tipo de prestação relacionados com a condução
automóvel.

3.º

1 � 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 delas, pertencente a cada um dos
sócios Teófilo dos Santos Barreira e José Belarmino Pires.

4.º

1 � Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de
capital, até ao montante global de 10 000 euros.

2 � Poderão ser feitos, pelos sócios, suprimentos à sociedade nas
condições a acordar em assembleia geral.

5.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a dois gerentes, sócios
ou não, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Teófilo dos
Anjos Barreira e José Belarmino Pires.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de dois ge-
rentes.

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

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

6.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócio de-
pende do consentimento prévio da sociedade, gozando então os sócios
não cedentes, nas concessões 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 escri-
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to, dos termos da pretendida cessão, identificado o cessionário, o preço
e as condições de pagamento da mesma, a fim de obter o consenti-
mento da sociedade para aquela cessão e de proporcionar o direito de
preferência estatuído no número anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade, os demais
sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para exercer o seu
direito de preferência.

7.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota nos casos seguintes:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Por falência, insolvência, morte ou interdição do sócio titular;
c) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto no artigo 6.º
d) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
e) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não comparecer

ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral.
2 � A contrapartida da amortização, será a resultante do valor

nominal da quota amortizada.
3 � A quota amortizada, figurará no balanço como tal e, poste-

riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou
alguns sócios ou a terceiros.

Está conforme o original na parte transcrita.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 2001429584

EDUARTIS � FORMAÇÃO, CONSULTORIA
E PROJECTOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1523/
030128; identificação de pessoa colectiva n.º 506428281; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/030128.

Certifico que Eleutério Augusto Alves da Silva casado com Amália
do Céu Pinheiro Silva, na comunhão de adquiridos, constitui uma
sociedade unipessoal, que se rege nos termos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma EDUARTIS � Formação
Consultoria e Projectos, Sociedade Unipessoal, L.da e tem a sua sede
na Rua de Camilo Castelo Branco, 36, rés-do-chão, freguesia da Sé,
concelho de Bragança.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para 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 noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e integrar
agrupamentos complementares de empresas, constituir associações em
participação e consórcios.

2.º

A sociedade tem por objecto actividades de arquitectura, de enge-
nharia e técnicas afins; actividades de consultoria, incluindo avalia-
ção de imóveis rústicos e urbanos; actividades de ensino/apoio
educativo para os diversos graus de ensino, incluindo formação pro-
fissional para adultos.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde a uma única quota pertencente ao único sócio,
Eleutério Augusto Alves da Silva.

4.º

1 � A administração 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, Eleutério Augusto
Alves da Silva.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente único.
3 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,

fianças, abonações, nem em 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.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 2001429576

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

MARTINS & SANTOS (CASTELO BRANCO)
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula n.º 1638/
970918; identificação de pessoa colectiva n.º 503954047; averbamento
1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 22/20020927.

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 pac-
to. � Aumento subscrito pelos sócios, na proporção das respectivas
quotas e em reforço das mesmas. � Capital após o aumen-
to: 1 002 410$. � Alteração: artigo 3.º, que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, e corresponde à soma das
seguintes quotas: uma do valor nominal de 4750 euros, pertencente à
sócia Martins & Santos (Beiras) � Frutas e Produtos Hortícolas, L.da

e, outra, do valor nominal de 250 euros, pertencente ao sócio Mário
Rosa Freire.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante igual ao triplo do capital social, mediante deliberação da
assembleia geral.

3 � Os sócios poderão fazer suprimentos à caixa social, nas con-
dições acordadas com a gerência.

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

Conferida, está conforme.

3 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2001639570

COVILHÃ

A PENTEADORA � SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE E FIAÇÃO DE LÃS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 422/
300719; identificação de pessoa colectiva n.º 500304246.

Certifico, que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos de prestação de contas, relativos ao exercí-
cio de 2001.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 1000202354

FUNDÃO

SATUBI � EMPREITADAS DE SANEAMENTO
E URBANIZAÇÃO DA BEIRA INTERIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1098/
20021112; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20021112.

Certifico que entre João José Robalo Torres e mulher Maria de Deus
Robalo Galante Torres casados em comunhão de adquiridos foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SATUBI � Empreitadas de Sa-
neamento e Urbanização da Beira Interior, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio da Lage, lugar da Cova,
freguesia e concelho do Fundão.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar 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.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 86 � 11 de Abril de 2003 8028-(39)

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas, compra e venda de propriedades e prestação de serviços de surribas
e terraplanagens.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores no-
minais e titulares seguintes: uma de 90 000 euros pertencente ao só-
cio João José Robalo Torres, e uma 60 000 euros pertencente à sócia
Maria de Deus Robalo Galante Torres.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em 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 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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço 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 percen-
tagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deliberado em
assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de restituição fi-
xadas 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 depo-
sitado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da socieda-
de, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis
e imóveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis, inclu-
indo 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 praticados pela gerên-
cia nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
da Silva Costa. 2001462611

ENCARNAÇÃO & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1097/
20021112; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20021119.

Certifico que entre João José Nabais Gonçalves da Encarnação
casado com Maria Helena Costa Marmeleiro Gonçalves da Encarnação
em comunhão de adquiridos; Vítor Manuel Nabais da Encarnação ca-
sado com Maria Angélica Cantana da Encarnação em comunhão de
adquiridos; e Rui Jorge Nabais Gonçalves da Encarnação casado com
Paula Cristina Ferreira de Almeida Encarnação em comunhão de ad-
quiridos foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo con-
trato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Encarnação & Irmãos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do MFA, 26, freguesia,
concelho e cidade do Fundão.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social 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 estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de transportes rodoviá-
rios de mercadorias nacionais e internacionais, por conta de outrém.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de três quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: uma de 20 000 euros pertencente ao sócio
João José Nabais Gonçalves da Encarnação; e duas iguais de
15 000 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Vítor
Manuel Nabais da Encarnação e Rui Jorge Nabais Gonçalves da
Encarnação.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes todos 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 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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer sócio, quando esta for sujei-
ta a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em massa falida,
ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida sem consenti-
mento da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, desde que delibe-
rado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social.

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

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado 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
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sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente, equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing, bem como comprar e tomar de ar-
rendamento bens imóveis necessários à prossecução dos fins sociais,
mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Conferida, está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
da Silva Costa. 2001462620

BEIRATÊMPERA � SOCIEDADE DE VIDRO TEMPERADO
DA BEIRA INTERIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1097/
20021108; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20021108.

Certifico que entre Vítor Manuel Garcia Rebordão casado com Ana
Maria Duarte Fernandes Rebordão em comunhão de adquiridos e Pedro
Miguel Fernandes Rebordão, solteiro, maior, foi constituída a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BEIRATÊMPERA �Sociedade de Vi-
dro Temperado da Beira Interior, L.da e vai ter a sua sede na Quinta
da Pola, freguesia de Alcaria, concelho do Fundão.

§ único. A gerência da sociedade, fica desde já autorizada a mudar
a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como podem ser criadas agências ou delegações ou quaisquer
outras formas de representação em qualquer ponto do país.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o tratamento de vidro simples atra-
vés de forno adequado, procedendo à transformação para vidro tem-
perado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e já realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros e está dividido em duas quotas sendo uma no valor
de 2450 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel Garcia Rebordão e
outra no valor de 2550 euros pertencente ao sócio Pedro Miguel
Fernandes Rebordão.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade, fica a cargo de ambos os
sócios, que desde já ficam designados gerentes.

ARTIGO 5.º

Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de um dos só-
cios gerentes.

ARTIGO 6.º

A gerência fica desde já autorizada à realização de quaisquer tran-
sacções comerciais no âmbito do seu objecto social e à compra e venda
de bens móveis e imóveis, indispensáveis ao exercício da sua activi-
dade.

ARTIGO 7.º

Os gerentes poderão delegar os seus poderes de gerência, no todo
ou em parte, noutros sócios ou em estranhos e a sociedade poderá
constituir mandatários nos termos e para os efeitos do artigo 252.º
do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

A divisão e a cessão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos
dependem do consentimento do sócio não cedente, para quem fica
reservado em tais operações o direito de preferência.

ARTIGO 9.º

Os sócios ficam desde já autorizados a realizar prestações suple-
mentares de capital até ao montante de 997 595,79 euros.

ARTIGO 10.º

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

Conferida, está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
da Silva Costa. 2001462603

PENAMACOR

MANUEL DOS SANTOS MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penamacor. Matrícula n.º 40/
900807; identificação de pessoa colectiva n.º 502398922; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/030115.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
reforço do capital social em 602 410$ e alterado o artigo 3.º, o qual
ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, cada uma no valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Ma-
nuel dos Santos Marques e Felizarda Penedo de Oliveira Marques.

Foi depositado na respectiva pasta o texto actualizado do pacto.

Está conforme.

20 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Ana Maria Monteiro
Coutinho. 2001778112

COIMBRA
ARGANIL

FINO & FERNANDES, REPRESENTAÇÕES DE MODA, L.DA

Sede: Rua 5 de Outubro, 1, A, Arganil

Capital social: 10 000 €

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 619/
030120; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030120.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que por escritura pública, outorgada em 16 de
Janeiro de 2003, exarada a fl. 127, do livro n.º 226-A, do Centro de
Formalidades das Empresas de Coimbra, foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual, se rege pelas cláusulas que fazem parte da presen-
te certidão.

Contrato de sociedade

No dia 16 de Janeiro de 2003, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada, Maria
Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste cartório,
compareceram como outorgantes:

Ana Luísa Paiva Vieira Fino, número de identificação fiscal
192741462, e marido, Joaquim Manuel Dias Fernandes, número de
identificação fiscal 100713785, casados, sob o regime de separação
de bens, naturais ela da freguesia de Glória, concelho de Aveiro e ele
da freguesia e concelho de Arganil, nesta última, residentes na Rua de
Moçambique, sem número, bairro da Gândara.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respectivos
bilhetes de identidade n.os 8163826 e 7932150, ambos emitidos em 10 de
Novembro de 2000, pelos Serviços de Identificação Civil de Coimbra.

Disseram os outorgantes que pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fino & Fernandes, Representa-
ções de Moda, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua 5 de Outubro, 1, A, vila,
freguesia e concelho de Arganil.
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3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, podendo ainda criar sucursais, filiais, agên-
cias ou outras formas locais de representação, no território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de pronto a vestir e aces-
sórios de moda, incluindo vestuário, calçado, marroquinaria e artigos de
viagem e representação de moda.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: uma de 9000 euros pertencente à sócia Ana
Luísa Paiva Vieira Fino; e uma de 1000 euros pertencente ao sócio
Joaquim Manuel Dias Fernandes.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de 250 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em 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.

4 � Em alargamento dos poderes normais de gerência, esta poderá ainda
adquirir, trocar e alienar quaisquer bens móveis, designadamente equipa-
mentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e ALD.

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 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 seguida,
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 cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Sem prejuízo das formalidades imperativamente exigidas por lei, as
assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas com aviso
de recepção, expedidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias de calendário.

Conferida está conforme.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda- Ajudante, Graça Maria Paiva
Gomes. 1000191333

CONDEIXA-A-NOVA

AMPLIMEDE � ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA
E CONSTRUÇÃO CIVIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 388/010118; identificação de pessoa colectiva n.º 503989614;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 2/030128.

Certifico a recondução de funções do administrador único, Fernando
Moreira Correia, para ao triénio 2003/2005.

Data da deliberação: 10 de Janeiro de 2003.

Está conforme.

28 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, César Nuno de
Oliveira Pereira de Moura. 2001342152

MIRA

LEAL & SOARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 109/
900829; identificação de pessoa colectiva n.º 501223800; data da
entrada dos documentos: 06062002.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe que foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos relativos à prestação de con-
tas do ano 2001.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves
da Silva. 2001758502

MIRANDA DO CORVO

MILOCORTE � SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO
E EXPLORAÇÃO FLORESTAL DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 308/990517; identificação de pessoa colectiva n.º 504445715;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 4 e 5/030131.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes registos:

Cessação das funções de gerente de Hermínio Jorge Cardoso Amaral;
João dos Santos Carvalho; e Vítor Manuel Cardoso dos Santos, em
20 de Dezembro de 2002, por renúncia.

Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 4.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita, é de 100 000 euros, e corresponde à soma
das seguintes quotas: uma de 85 000 euros, pertencente ao sócio Duarte
Miguel de Oliveira Duarte Santos; uma de 15 000, pertencente à sócia
Vitalina dos Anjos Banha Oliveira Duarte dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência, dispensada de caução e com ou sem remuneração,
conforme deliberado em assembleia geral, pertence exclusivamente ao
sócio Duarte Miguel de Oliveira Duarte dos Santos, já nomeado gerente.

2 � Para obrigar validamente a sociedade activa e passivamente
em juízo e fora dele em quaisquer actos e contratos é necessária e
suficiente a assinatura do gerente.

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

O texto completo e actualizado está depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Ana Margarida Simões
Pinto Sério. 2001712308

OLIVEIRA DO HOSPITAL

RUI MIGUEL SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 908/011002; identificação de pessoa colectiva n.º 505688247.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2003332146

C. M. R. � CLÍNICA DE MEDICINA DE REABILITAÇÃO
DE OLIVEIRA DO HOSPITAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 322/841003; identificação de pessoa colectiva
n.º 501481842; inscrição n.º 5.
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Certifico que relativamente à sociedade supra referida, foi reforçado o
capital social, de 1 000 000$, para 5000 € e redenominação do capital
para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato, quanto ao
artigo 3.º com redenominação do capital em euros, passando o mesmo a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, já entrado na caixa social e encontra-se dividido em três
quotas iguais no valor nominal de 1250 € cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios, Jorge Manuel dos Santos Fontes, Raul António
Jorge Caçador e Abílio Soares Vales, e duas quotas iguais do valor
nominal de 625 € cada, pertencentes uma a cada um dos sócios José
Carlos Vitorino Ferreira e Domingos de Sá Rodrigues.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Maria do Rosário da
Cunha Fortunato. 2003395075

SOCIEDADE MINEIRA DO CHAVEIRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula n.º 468/
911015; inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 2/030117.

Certifico, que daquela inscrição foi extraído o texto seguinte:
Pela apresentação n.º 2/17012003.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2003395164

PENELA

J. SUBTIL & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 46/
901031; identificação de pessoa colectiva n.º 502440902; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 3/18122002.

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

Pela inscrição n.º 5, redenominação do capital, tendo em
consequência, alterado o artigo 3.º do pacto social o qual passou a ter
a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
49 879,80 euros correspondente à soma das seguintes quotas: duas quo-
tas nos valores nominais de respectivamente 2493,99 euros e
9975,96 euros, pertencentes ao sócio José António Mendes Subtil, a
primeira seu bem próprio e a segunda bem comum do seu casal, e três
quotas iguais no valor nominal de 12 469,95 euros cada, uma pertencen-
te ao sócio Nelso Mendes Subtil ou Nelson Mendes Subtil, e que constitui
seu bem próprio; outra pertencente à sócia Sandra Elza Mendes Subtil e
a restante pertencente em comum e sem determinação de parte ou direi-
to aos sócios Adelaide Mendes Subtil, José António Mendes Subtil, Nelso
Mendes Subtil ou Nelson Mendes Subtil e Sandra Elza Mendes Subtil.

O pacto social na sua redacção actualizada, encontra-se depositado
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda
de Jesus Rafael. 2001794118

ÉVORA
ÉVORA

MONTE DO CASÃO E ANEXAS, AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Sede: Rua de D. Manuel da Conceição Santos, 15,
Senhora da Saúde, 7000 Évora

Capital social: 5005 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2980/
20030129; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 58/20030129.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios: Francisco Maria Santos
Murteira casado com Maria Teresa Falcão e Sousa Calhabeu Santos
Murteira em comunhão de adquiridos, Avenida do Arquitecto Rui
Couto, 448, Malagueira, Évora; Margarida Maria Santos Murteira de
Sousa Cabral casada com Pedro Maria Amado de Sousa Cabral em
comunhão de adquiridos, Monte da Galvoeira, Herdade da Fonte Boa,
Nossa Senhora de Machede, Évora; Maria Cristina Santos Murteira
solteira, maior, Rua de D. Manuel da Conceição Santos, 15, Nossa
Senhora da Saúde, Évora; Teresa Maria Santos Murteira da Fonseca
casada com António Paulo Duque Fonseca em comunhão de adquiri-
dos, Bairro da Quinta do Evaristo, lote 123, Senhora da Saúde, Évora;
António Miguel Santos Murteira casado com Maria Mário Calado Cargã
Pinheiro Queimado Murteira em comunhão de adquiridos, Quinta do
Valmontinho, Senhora da Saúde, Évora; Maria do Rosário Santos
Murteira Pedrosa casada com Miguel Rodrigo Rosado de Amorim
Pedrosa em comunhão de adquiridos, Bairro Quinta do Evaristo,
lote 120, Senhora da Saúde, Évora; Manuel Maria Santos Murteira casa-
do com Sandra Isabel Martins Molero Santos Murteira em comunhão de
adquiridos, Praça dos Álamos, lote 13, rés-do-chão, direito, Senhora da
Saúde, Évora.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Monte do Casão e Anexas, Agro-
-Pecuária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Évora, na Rua de D. Manuel da
Conceição Santos, 15, freguesia de Senhora da Saúde, concelho de Évora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração agrícola, pecuária,
silvícola, cinegética e agro-turística de propriedades próprias ou alheias.
Comercialização e transformação dos respectivos produtos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de sete quotas iguais do
valor nominal de 715 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio António Miguel San-
tos Murteira.

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 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 seguida,
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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
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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 terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço 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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

3 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000070817

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DE ÁGUA DOCE, L.DA

Sede: Rua de D. Manuel da Conceição Santos, 15,
Senhora da Saúde, 7000 Évora

Capital social: 5005 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2978/
20030129; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 56/
20030129.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios: Francisco Maria Santos
Murteira casado com Maria Teresa Falcão e Sousa Calhabeu Santos
Murteira em comunhão de adquiridos, Avenida do Arquitecto Rui
Couto, 448, Malagueira, Évora; Margarida Maria Santos Murteira de
Sousa Cabral casada com Pedro Maria Amado de Sousa Cabral em
comunhão de adquiridos, Monte da Galvoeira, Herdade da Fonte Boa,
Nossa Senhora de Machede, Évora; Maria Cristina Santos Murteira
solteira, maior, Rua de D. Manuel da Conceição Santos, 15, Nossa
Senhora da Saúde, Évora; Teresa Maria Santos Murteira da Fonseca
casada com António Paulo Duque Fonseca em comunhão de adquiri-
dos, Bairro da Quinta do Evaristo, lote 123, Senhora da Saúde, Évora;
António Miguel Santos Murteira casado com Maria Mário Calado Cargã
Pinheiro Queimado Murteira em comunhão de adquiridos, Quinta do
Valmontinho, Senhora da Saúde, Évora; Maria do Rosário Santos
Murteira Pedrosa casada com Miguel Rodrigo Rosado de Amorim
Pedrosa em comunhão de adquiridos, Bairro Quinta do Evaristo,
lote 120, Senhora da Saúde, Évora; e Manuel Maria Santos Murteira
casado com Sandra Isabel Martins Molero Santos Murteira em comu-
nhão de adquiridos, Praça dos Álamos, lote 13, rés-do-chão, direito,
Senhora da Saúde, Évora.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade Agro-Pecuária de Água
Doce, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Évora, na Rua de D. Manuel
da Conceição Santos, 15, freguesia de Senhora da Saúde, concelho de
Évora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração agrícola, pecuária,
silvícola, cinegética e agro-turística de propriedades próprias ou alheias.
Comercialização e transformação dos respectivos produtos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de sete quotas iguais do
valor nominal de 715 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio António Miguel San-
tos Murteira.

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 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 seguida,
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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço 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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

3 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000070833

SABOR A SUL, SOCIEDADE HOTELEIRA
E DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Sede: Travessa de Maria d�Alter, 14, São Mamede, 7000 Évora

Capital social: 5010 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2979/
20030129; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 57/
20030129.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios: Sandra Isabel Valério Mar-
ques, solteira, maior, Rua da Quinta, 13, São Sebastião da Giesteira,
Évora; Paulo Jorge Guerreiro Vilhena, solteiro, maior, Travessa Ma-
ria d�Alter, 14, Évora e Pedro Manuel Rosado Estrompa, solteiro,
maior, Rua de Custódio dos Santos Coelho, 1, Vila Nova de Baronia,
Alvito.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sabor a Sul, Sociedade Hoteleira e
de Restauração, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa Maria d�Alter, 14,
Évora, freguesia de São Mamede, concelho de Évora.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas
ou encerradas, agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de estabelecimentos
hoteleiros e de restauração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5001 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais do valor no-
minal de 1670 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
§ 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 terceiros.

§ 2.º Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço 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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000070825

VILA VIÇOSA

FRANCISCO LOPES BATISTA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 59/
690719; identificação de pessoa colectiva n.º 500603782;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 22 e inscrição n.º 25; números e
data das apresentações: 6 e 7/021210.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe, fo-
ram registados os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções de administração e fiscalização de Joaquim
de Sousa Azevedo, Jaime Afonso Ramires da Silva, Rita Maria Dias
Ferreira de Castro Botas e Idalécio Moura Tavares.

Causa: Renúncia.
Data: 5 de Junho de 2002.

2.º Designação do presidente do conselho de administração e do
conselho fiscal. Conselho de administração: presidente: António
Augusto Barros Vieira da Silva; vogais: João António Soares Alves e
Jaime Afonso Ramires da Silva. Conselho fiscal: presidente: Rita Maria
Dias Ferreira de Castro Botas; vogais efectivos: Marie Laure Simone
Soares Alves Greene, casada, Avenida de João XXI, 78, 7.º, esquerdo,
Lisboa; e Joaquim José Cóias Rosa, (revisor oficial de contas). vogal
suplente: Manuel Neta Pinheiro (revisor oficial de contas), divorcia-
do, Rua do Professor Henrique Barros, 4, 10.º, C, Prior Velho.

Data da deliberação: 13 de Junho de 2002.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, Maria da Conceição
Menino de Ouro Azeitona Martins. 2001874693

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO
DE VILA VIÇOSA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 11/
831110; identificação de pessoa colectiva n.º 500928738; inscri-
ção n.º 13; números e data das apresentações: 6 /030107.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe, fo-
ram registados os seguintes actos de registo:

Eleição da direcção e do conselho fiscal: período 2003 a 2005. Direc-
ção efectiva: presidente: Maria da Conceição Osório Barbedo Marques
Roma; tesoureiro: Henrique Manuel Lobo Sampaio; secretário: António
Francisco Pinguicha. Direcção substituta: suplentes: José Alberto Frade
Catela, casado, Rua de Manuel Lopes, 13, 1.º, Vila Viçosa; Joaquim Manuel
Cócó Borrego, casado, Avenida dos Heróis do Ultramar, lote 3, Bencatel,
Vila Viçosa; António Inácio Ferreira Gonçalves, casado, Bairro de San-
to António, Rua A, lote 2, São Romão, Vila Viçosa. Conselho
fiscal: efectivo: presidente: José Basílio Castelo Branco Pinto Basto;
secretário: António João Pisco Rosado, casado, Monte das Ferra-
rias, Mina do Bugalho, São Brás dos Matos, Alandroal; vogal: Paulo
Jorge Lopes Batanete, casado, Largo de D. João IV, lote 2, 2.º, Vila
Viçosa. Conselho fiscal, substituto: suplente: António Cristino Baleiro
Salgueiro, casado, Beco de Santo António, Vila Viçosa; António José
Serra Falcão, casado, Rua de Sacadura Cabral, 34, Vila Viçosa; Acácio
dos Santos Pacífico Rebocho, casado, Avenida dos Duques de Bragança,
5, Vila Viçosa.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria da Conceição Meni-
no de Ouro Azeitona Martins. 2001874855

FARO
ALCOUTIM

FARMÁCIA CAIMOTO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Largo da Igreja, freguesia e conselho de Alcoutim

Conservatória do Registo Comercial de Alcoutim. Matrícula n.º 96/
20020820; identificação de pessoa colectiva n.º 505089378; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20020820.

Certifico que, com referência em epígrafe, foi o capital da socieda-
de aumentado para 50 000 euros, em dinheiro e em espécie, alteran-
do o artigo 3.º do seus estatutos com aditamento do § único, o qual,
fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, em dinheiro e
em espécie, é de 50 000 euros, representado por uma quota de igual
valor nominal, pertencente à sócia única.

§ único. A sócia poderá efectuar prestações suplementares de capi-
tal até 10 vezes o valor do capital social.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado dos estatutos
da sociedade.

3 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Cristina Maria Caldeira
Fernandes. 2001370164
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FARO

CORREIA & BRITO, L.DA

Sede: Mercado Municipal, talho n.º 10, porta 5, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1397/
811130; identificação de pessoa colectiva n.º 501213830;
data: 20020627.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano 2001.

29 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2000276660

FRANCISCO VICENTE � OTORRINGOLARINGOLOGIA,
MÉDICA E CIRURGIA, L.DA

Sede: Rua do Pé da Cruz, 18, 2.º, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3016/
930720; identificação de pessoa colectiva n.º 503026700;
data: 20021118.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2000276830

JOÃO PINTO & CAMPINA, L.DA

Sede: Bordeira, Santa Bárbara de Nexe, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1437/
820325; identificação de pessoa colectiva n.º 501237461;
data: 20021202.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano 2001.

29 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2000276628

LOPES, FERNANDES & CABRAL, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Bívar, 12, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 958/
770902; identificação de pessoa colectiva n.º 500681511;
data: 20021202.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano 2001.

29 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2000276636

GILBERTO C. SANTOS & RATO, L.DA

Sede: Agostos, Santa Bárbara de Nexe, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1831/
860915; identificação de pessoa colectiva n.º 501716130;
data: 20021202.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano 2001.

29 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2000276644

ALSONDA � EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Lagos e Relvas, Estoi, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1924/
870406; identificação de pessoa colectiva n.º 501484213;
data: 20021202.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano 2001.

29 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2000276652

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO ALGARVE, C. R. L.

Sede: Rua de Santo António, 123, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 47/950123;
identificação de pessoa colectiva n.º 503437131; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 57/20020403.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
fusão por incorporação, da cooperativa em epígrafe, de que se junta as
deliberações das assembleias gerais assim como os seguintes estatutos:

Que, nos termos das deliberações das reuniões das assembleias ge-
rais das suas representadas especialmente convocadas para esse efeito
e que tiveram lugar em 22 de Dezembro de 2001, a da Caixa de Cré-
dito Agrícola Mútuo do Algarve, C. R. L., em 23 de Dezembro de
2001, a da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alte, C. R. L., e em
22 de Dezembro de 2001, a da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de
Vila do Bispo, C. R. L., com os poderes que pelas mesmas assembleias
gerais lhes foram conferidos, declaram o seguinte:

1.º Que nas reuniões das referidas assembleias gerais foi deliberada
a fusão das suas três representadas, fusão essa na modalidade de incor-
poração da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alte, C. R. L., e Caixa
de Crédito Agrícola Mútuo de Vila do Bispo, C. R. L., na Caixa de
Crédito Agrícola Mútuo do Algarve, C. R. L., e da qual pela presente
escritura e nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 74.º do Código
Cooperativo resulta a extinção daquelas duas referidas Caixas, man-
tendo a terceira Caixa, referida na sua denominação, ou seja Caixa de
Crédito Agrícola Mútuo do Algarve, C. R. L., a qual, continuará a exercer
a actividade de crédito agrícola mútuo regulada no Regime Jurídico do
Crédito Agrícola Mútuo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/91, de 11 de
Janeiro.

2.º Que os estatutos da cooperativa incorporante denominada Cai-
xa de Crédito Agrícola Mútuo do Algarve, C. R. L., são os constantes
do documento complementar elaborado nos termos do n.º 2, do arti-
go 64.º do Código do Notariado que fica arquivado.

3.º Que o património activo e passivo e os direitos e obrigações
das cooperativas incorporadas são assumidos pela cooperativa
incorporante nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 74.º do Códi-
go Cooperativo.

4.º Que o capital actual da cooperativa incorporante resultante da
fusão é no valor de 1 447 854 euros, e corresponde à soma dos capi-
tais contabilizados na presente data, de cada uma das três cooperati-
vas fundidas, sendo atribuído a cada um dos associados destas um nú-
mero de títulos de capital da cooperativa incorporante, em
consequência da fusão, igual ao que possuem na presente data naque-
las, não se conferindo direitos especiais a nenhum associado.

5.º Que são conferidos aos associados das cooperativas fundidas,
bem como a credores das mesmas, as medidas de protecção previstas
nos n.os 2, 3, e 4, do artigo 76.º do Código Cooperativo.

6.º Que nos termos das disposições conjugadas do n.º 1 do artigo 76.º,
e da alínea c) do artigo 13.º do Código Cooperativo, os membros dos
órgãos sociais da cooperativa incorporante em resultado da fusão pela
presente escritura designados para o primeiro mandato são os seguintes:

Direcção (efectivos): presidente: Luís Manuel Pereira da Silva, ca-
sado, residente na Avenida dos Estados Unidos da América, 97, 4.º,
direito, Lisboa; vice-presidente: Fernando José Amaro Nunes, soltei-
ro, maior, residente na Avenida da Liberdade, 143, Pêro Pinheiro,
Sintra; vice-presidente: Afonso Lopes Moreira, casado, residente na
Rua Aquilino Ribeiro, 33, Montenegro, Faro; secretário: Agostinho
Sousa Fernandes, casado, residente na Praça do Dr. Alfredo da Cunha,
8, 1.º, esquerdo, Lisboa; tesoureiro: Isaurindo Coelho Chorondo, ca-
sado, residente em Fonte de Boliqueime, Loulé; vogal: José Concei-
ção dos Matinhos, casado, residente no sítio de Campinas, Faro;
vogal: Rui Manuel Martins de Sousa, casado, residente na Avenida de
Manuel Teixeira Gomes, 14, Alte, Loulé.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 86 � 11 de Abril de 20038028-(46)

Suplentes: Herlander Perico Calisto, casado, residente na Praceta
de Agadir, bloco 3, 3.º, esquerdo, Olhão; Joaquim Leal Brito da Mana,
casado, residente na Quinta da Conceição, Faro; Álvaro da Silva
Martins, casado, residente na Rua das Oliveiras, 52, 1.º, direito,
Portimão.

Mesa da assembleia geral: presidente: Álvaro José Mendonça
Teixeira, casado, residente na Avenida 5 de Outubro, Almancil, Loulé;
vice-presidente: Rogério Gregório Silva, casado, residente na Rua do
Dr. Teófilo Braga, 41, Olhão; secretário: Fernando Martins Medronho,
casado, residente no Alto Pacheco, lote 2, Portimão.

Conselho fiscal (efectivos): presidente: Natália Assunção Cardoso
Calças, casada, residente em Bela Salema, Faro; vice-presidente: Manuel
Oliveira de Almeida, casado, residente na Rua António Feu, edifício
Candimar, 5.º, E, Praia da Rocha, Portimão; vogal: Joaquim Gatinho
Amaro, casado, residente no Hotel da Baleeira, Sagres. �
suplentes: José Manuel Pinto Barra, casado, residente na Praça de
Alexandre Herculano, 35, 2.º, frente, Faro; Maria do Carmo Arsénio
Guerreiro Bragança, casada, residente na Várzea do Farelo, Mexilhoeira
Grande, Portimão; Marcelino José Gonçalves Alves, casado, residen-
te nos Casais, Monchique.

Conselho consultivo (efectivos): presidente da direcção; presiden-
te da mesa da assembleia geral; presidente do conselho fiscal; João
Baptista Pereira Neto, casado, residente na Alameda de Santo António
dos Capuchos, 6, 4.º, A, Lisboa; Detlev Bogislav Von Rosen, divor-
ciado, residente no sítio da Cabeça, Moncarapacho; Helder do Carmo
Águas, casado, residente na Estrada Velha, Monchique; Manuel Fran-
cisco Nunes Roque, casado, residente na Rua de D. Carlos I, 50,
Portimão; Custódio Manuel Milhano Coelho, divorciado, residente na
Avenida do Brasil, lote 1, 4.º, A, Portimão; Manuel Francisco Uva
Jacinto, casado, residente na Rua de Gago Coutinho, 1, B, Faro; José
Carlos Nunes Duarte, casado, residente na Avenida de São João de
Deus, 51, Portimão; Jorge Jacinto Ferreira, casado, residente na Ave-
nida da República, 132, 1.º, esquerdo, Olhão; José Maria Vitório
Candeias, casado, residente na Rua de Miguel Nobre, 30, Monte da
Ria, Faro; José de Almeida Cardoso, casado, residente na Rua de
Dâmaso da Encarnação, lote 8, A, Olhão; Afonso Marreiros Torrinha,
casado, residente em Marmelete, Monchique; Edgar Plácido Correia,
casado, residente na Urbanização Atalaia, lote 1, Fuzeta; José Caeta-
no Poucochinho, casado, residente na Pedra Mourinha, lote 17,
Portimão; José Faustino Ventura Vicente, divorciado, residente no
Caminho do Vale, 7, Monchique; Joaquim Botinas Fernandes, casado,
residente em Bias do Norte, Estrada Nacional n.º 125, Olhão; Fernando
Augusto Pacheco, casado, residente na Rua do Professor Egas Moniz,
lote 15, A, Portimão; Custódio Mendonça Ruivo, casado, residente
no sítio da Galvana, Conceição de Faro, Faro; Manuel Cirilo Estrela,
casado, residente na Rua do Morgado, 17, 1.º, Olhão; António Manuel
Dantas Teixeira, casado, residente na Rua de Luís de Camões, viven-
da Boa Vista, Ferragudo, Portimão; Francisco Andrez Águas, casado,
Rua do Compromisso Marítimo, lote M, 6, Lagos; José Humberto de
Oliveira Nunes, residente na vivenda Arcos, sítio de São Pedro, Alvor;
António José Parreira Afonso, casado residente na Urbanização San-
to António do Alto, lote 2, Faro; Francisco Barranqueiro, casado,
residente na Rua de Diogo Cristina, 55, Olhão; Álvaro Jorge Delgado
Rolim, casado, residente no Hotel da Baleeira, Sagres; Carlos Alberto
Felicidade Silva, casado, residente na Rua Miguel Bombarda, 6, 1.º,
esquerdo, Lagos; António Pinheiro Ramos, casado, residente na Rua
de Joaquim Valente Correia, 1, Vila do Bispo; Joaquim Manuel de Sousa
Lopes, casado, residente na Rua 25 de Abril, 88, Benafim, Loulé;
Ermenegildo Sagreira, casado, residente no sítio do Monte Brito, Alte,
Loulé; José Maria da Conceição, casado, residente no sítio do Outei-
ro, Conceição, Faro.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo
64.º do Código do Notariado.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

SECÇÃO I

Denominação, sede, âmbito territorial e duração, integração
cooperativa e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação, sede, âmbito territorial e duração

1 � A Caixa Agrícola adopta a denominação de Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo do Algarve, C. R. L., tem a sua sede na Rua de Santo
António, 123, em Faro, e duração indeterminada.

2 � A área de acção da Caixa Agrícola compreende os municípios
de Faro, Lagos, Loulé, Monchique, Olhão, Portimão, São Brás de

Alportel e Vila do Bispo, e ainda, a dos municípios limítrofes, desde
que aí não esteja instalada e em funcionamento qualquer outra Caixa
Agrícola.

3 � Sem prejuízo dos demais requisitos legais e das orientações de-
finidas pela Caixa Central � Caixa Central de Crédito Mútuo, C. R. L.,
podem ser criadas delegações em qualquer localidade situada na área de
acção da Caixa Agrícola, por deliberação da assembleia geral, sob
proposta da direcção.

ARTIGO 2.º

Integração cooperativa

1 � A Caixa Agrícola integra-se no ramo do crédito do sector
cooperativo, a que se refere a alínea d) do n.º 1, do artigo 4.º do Código
Cooperativo e, como parte desse sector, coopera activamente com
as cooperativas dos demais ramos e seus organismos de grau superior
para o seu fortalecimento, desenvolvimento e autonomia.

2 � A Caixa Agrícola, na prossecução da sua actividade, orienta-
se pelas finalidades de progresso e desenvolvimento da agricultura e
aumento do bem estar físico, social e económico dos seus associados,
à luz dos princípios mutualistas do cooperativismo.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � Constitui objecto da Caixa Agrícola o exercício de funções de
crédito agrícola a favor dos seus associados e a prática dos demais
actos inerentes à actividade bancária nos termos da legislação aplicá-
vel, e ainda, o exercício da actividade de agente da Caixa Central, nos
termos previstos na lei e no contrato de agência que entre ambas
venha a ser celebrado.

2 � As operações de crédito agrícola são as que, como tal, foram
definidas pela lei.

3 � A Caixa Agrícola pode promover a melhoria das condições
do exercício da sua actividade através da participação em agrupamen-
tos complementares de empresas, constituídos no âmbito do sistema
integrado do crédito agrícola mútuo.

SECÇÃO II

Da associação à Caixa Central e da participação
no Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo

ARTIGO 4.º

Adesão à Caixa Central

1 � A Caixa Agrícola adere à Caixa Central e, assim, participa no
Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo a que se refere o capí-
tulo 4.º do Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 24/91, de 11 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 230/95, de 12 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 320/97, de 25 de
Novembro e pelo Decreto-Lei n.º 102/99, de 31 de Março, reconhe-
cendo a competência da Caixa Central, e aceitando o exercício de
funções correspondentes em matéria de orientação, de fiscalização e
de intervenção, nos termos previstos na legislação aplicável e nos
estatutos da Caixa Central.

2 � Sem prejuízo das demais condições impostas por lei, a Caixa
Agrícola só poderá exonerar-se da Caixa Central desde que passem
três anos contados da sua adesão, mediante denúncia, e a exoneração
só produzirá efeitos no último dia do ano seguinte àquele durante o
qual tiver sido feita a denúncia e após satisfação integral das obriga-
ções para com a Caixa Central, no caso de esta decidir declará-las
vencidas e exigi-las, satisfazendo integralmente, neste caso, a Caixa
Central as suas obrigações para com a Caixa Agrícola.

3 � A Caixa Agrícola deve ainda, na data em que a exoneração
produzir efeitos, proceder ao reembolso da Caixa Central e/ou do Fundo
de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo, do montante correspondente
aos benefícios auferidos com os procedimentos de recuperação ou
saneamento.

ARTIGO 5.º

Reembolso da Caixa Central

Caso a Caixa Central, no exercício das suas funções de organismo
central do Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo, vier a satis-
fazer o direito de qualquer credor da Caixa Agrícola, esta obriga-se a
reembolsá-la de tudo o que ela tiver pago, no prazo que a Caixa Cen-
tral lhe fixar, sob pena de, não o fazendo, e para além do recurso aos
meios gerais de cobrança coerciva das obrigações, poder a Caixa Cen-
tral intervir na sua gestão ou, caso a situação financeira da Caixa
Agrícola envolva ameaça séria à satisfação do seu crédito, excluí-la
do Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo.
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ARTIGO 6.º

Reforço dos fundos próprios da Caixa Central

1 � No caso de um eventual crise de solvabilidade ou de outro
desequilíbrio grave da situação financeira da Caixa Central, a Caixa
Agrícola obriga-se a subscrever e a realizar parte do aumento de ca-
pital necessário para corrigir essa situação, na proporção dos seus
fundos próprios, apurados no último balanço aprovado, com limite
no montante da participação que já detiver nesse capital e nos ter-
mos e nas condições que o conselho de administração da Caixa Cen-
tral definir de acordo com a lei e com os seus estatutos.

2 � Em caso de urgência e de acordo com o que for ordenado pelo
órgão de administração da Caixa Central, a Caixa Agrícola procederá
ao depósito intercalar das quantias necessárias, até ao montante má-
ximo da sua participação no aumento do capital social.

3 � Em caso de exoneração ou exclusão da Caixa Agrícola da Caixa
Central, o reembolso do valor dos títulos de capital, subscritos e reali-
zados nos termos e para os efeitos dos números anteriores, fica sujei-
to a deliberação da assembleia geral da Caixa Central que o permita e
fixe os termos em que ele será feito.

ARTIGO 7.º

Causas de exclusão

1 � A modificação destes estatutos, colocando-os em desconfor-
midade com o previsto nos artigos anteriores, o não acatamento gra-
ve ou reiterado dos poderes de orientação, de fiscalização ou de inter-
venção da Caixa Central ou a não contribuição para o reforço dos
fundos próprios da Caixa Central, nos termos dos n.os 1 e 2 do
artigo anterior, dá à Caixa Central, o direito de excluir a Caixa Agrí-
cola, do Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo, sem prejuízo
de outras causas, legais ou estatutárias, de exclusão e da aplicação de
outras sanções previstas nos estatutos.

2 � Em caso de exclusão, a Caixa Agrícola deve reembolsar, na
data em que a exclusão produzir efeitos, a Caixa Central e/ou o Fundo
de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo, do montante correspondente
aos benefícios auferidos com os procedimentos de recuperação ou
saneamento.

CAPÍTULO II

Do capital

ARTIGO 8.º

Capital social

1 � O capital social da Caixa Agrícola é variável e ilimitado, no
mínimo de 1 500 000 de euros.

2 � O capital social pode ser aumentado, uma ou mais vezes, por
emissão de novos títulos de capital:

a) Aquando da admissão de novos associados;
b) Por subscrição de novos títulos por associados que o pretendam;
c) Mediante deliberação da assembleia geral, que fixará o montante

do aumento e os termos e condições da subscrição e realização dele;
d) Por incorporação de reservas disponíveis para o efeito.
3 � O valor de subscrição dos títulos de capital emitidos nos ter-

mos da alíneas a) e b) do número anterior é fixado pela direcção,
desde que respeitado o mínimo legalmente imposto, não podendo, em
qualquer dos casos, ser inferior ao valor nominal nem ultrapassar o
valor contabilístico dos títulos.

4 � Os títulos de capital emitidos nos termos da alínea d) do nú-
mero anterior são atribuídos à própria Caixa Agrícola e aos associa-
dos, proporcionalmente ao capital detido antes da incorporação.

5 � O capital social só pode ser reduzido por amortização dos
títulos de capital nos seguintes casos:

a) Exoneração do associado;
b) Redução da participação do associado;
c) Exclusão do associado;
d) Falecimento de um associado, desde que os seus sucessores não

queiram ou não possam associar-se;
e) Cobertura de prejuízos, por deliberação da assembleia geral, nos

termos legais.
6 � A redução da participação do associado e sem prejuízo de qual-

quer outro limite que vier a ser estabelecido em assembleia geral, só é
permitida até ao valor mínimo que vigorar em cada momento para a
subscrição e realização de capital social a efectuar por cada novo
associado, da mesma natureza que pretenda associar-se.

7 � A valor do reembolso é fixado anualmente pela assembleia
geral, sob proposta da direcção, não podendo, em qualquer caso, ser
superior ao valor contabilístico dos títulos de capital, após subtracção
ao valor da situação líquida das reservas obrigatórias.

8 � A direcção deve suspender o reembolso:
a) Em todas as situações previstas nas alíneas a) a d) do n.º 5 do

presente artigo, quando o reembolso for susceptível de causar proble-

mas graves à Caixa Agrícola, podendo o associado, em tais circuns-
tâncias e em caso de exoneração, retirar o respectivo pedido;

b) Nas situações previstas nas alíneas c) e d) do n.º 5 do presente
artigo, quando não se verificar a condição referida na alínea b) do
n.º 1 do artigo 13.º dos presentes estatutos;

c) Nos casos de exclusão de associado da Caixa Agrícola pertencente
ao Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo, quando o reembolso
implicar o incumprimento ou o agravamento de incumprimento de
quaisquer relações ou limites prudenciais fixado por lei ou pelo Banco
de Portugal àquele sistema integrado ou for susceptível e lhe causar
problemas graves.

ARTIGO 9.º

Títulos de capital

1 � Os títulos de capital emitidos após 1 de Janeiro de 2000, são
nominativos e terão valor facial de 5 euros cada um.

2 � Os títulos de capital subscritos pelos associados devem ser
integralmente realizados em dinheiro.

3 � Os títulos de capital só são transmissíveis a outros associados
e desde que a direcção o autorize.

CAPÍTULO III

Dos associados

ARTIGO 10.º

Requisitos de admissão

1 � Podem ser associados da Caixa Agrícola as pessoas singulares
ou colectivas, seja qual for a sua forma jurídica, que, na áreas da ac-
ção da Caixa Agrícola:

a) Exerçam actividades produtivas nos sectores da agricultura, sil-
vicultura, pecuária, caça, pesca, aquicultura, agro-turismo e indústrias
extractivas;

b) Exerçam como actividade a transformação, melhoramento,
conservação, embalagem, transporte e comercialização de produtos
agrícolas, silvícolas, pecuários, cinegéticos, piscícolas, aquícolas ou de
indústrias extractivas;

c) Tenham como actividade o fabrico e comercialização de produ-
tos directamente aplicáveis na agricultura, silvicultura, pecuária, caça,
pesca, aquicultura, agro-turismo e indústrias extractivas ou a presta-
ção de serviços directamente relacionados com estas actividades, bem
como o artesanato.

2 � Podem, ainda, ser associadas da Caixa Agrícola as pessoas que
exerçam as actividades descritas nas alíneas do número anterior em
municípios limítrofes dos abrangidos pela área de acção desta, caso aí
não exista nenhuma outra caixa agrícola em funcionamento ou, exis-
tindo, se a associação se justificar por razões evidentes de proximida-
de geográfica ou de conexão da actividade económica por elas desen-
volvida com a área de acção da Caixa Agrícola.

3 � A admissão será decidida pela direcção, a pedido do interessa-
do, sob proposta de dois associados que confirmem estar aquele em
condições legais e estatutárias, de ser admitido.

4 � Da recusa de admissão cabe sempre recurso para a assembleia
geral, que deverá ser interposto pelos proponentes, no prazo de oito
dias a contar da data de recusa, em carta dirigida ao presidente da
mesa, que inscreverá o assunto na ordem de trabalhos da primeira
reunião que for convocada.

5 � A decisão de admissão fica condicionada à imediata subscrição
e realização de pelo menos, 100 títulos de capital.

6 � As pessoas colectivas devem subscrever e realizar integral-
mente na data de admissão pelo menos 100 títulos de capital.

7 � A responsabilidade dos associados é limitada ao capital por
eles subscrito.

ARTIGO 11.º

Direitos dos associados

Para além dos previstos na lei aplicável, constituem direitos dos
associados da Caixa Agrícola:

a) Obter a Caixa Agrícola créditos destinados ao financiamento da sua
actividade e os serviços que ela prestar, nas condições e termos fixados
nas leis, regulamentos e deliberações dos órgãos da Caixa Agrícola;

b) Eleger e serem eleitos para os órgãos sociais da Caixa Agrícola;
c) Obter, através dos órgãos competentes, informações sobre a

situação da Caixa Agrícola, sem prejuízo das regras relativas aos se-
gredo bancário.

ARTIGO 12.º

Deveres dos associados

Para além dos previstos nas leis, constituem deveres dos associa-
dos da Caixa Agrícola:

a) Realizar pontualmente as prestações previstas nas leis, nos es-
tatutos e nos contratos que celebrem com a Caixa Agrícola;
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b) Usar, nas relações com a Caixa Agrícola, de boa fé;
c) Não desviar os créditos recebidos da Caixa Agrícola das aplica-

ções com base nas quais foram contratados, fornecendo as informa-
ções necessárias e autorizando os exames e as vistorias que forem
considerados oportunos;

d) Participar, pelos meios legais e estatutários, nos órgãos sociais
da Caixa Agrícola, aceitando e exercendo os cargos para que forem
eleitos, salvo justo motivo de recusa, cooperando entre si para a pros-
secução dos seus fins e objecto.

ARTIGO 13.º

Exoneração e redução da participação

1 � Até ao dia 31 de Outubro de cada ano, podem os associados que
o desejarem apresentar a sua exoneração, ou solicitar a redução da sua
participação, por carta dirigida à direcção, de acordo com as condições:

a) Terem decorrido, pelo menos, três anos desde a data da realiza-
ção dos títulos de capital.

b) O reembolso não implicar a redução do capital social para valor
inferior ao capital mínimo previsto nos estatutos, nem implicar o
incumprimento ou o agravamento de incumprimento de quaisquer
relações o limites prudenciais fixados por lei ou pelo Banco de Por-
tugal em relação à Caixa Agrícola.

2 � A exoneração torna-se efectiva após a aprovação pela
assembleia geral que analisar o relatório e contas relativos ao ano em
que o pedido for apresentado.

3 � O associado exonerado, bem como o que tenha reduzido a sua
participação têm direito ao reembolso dos seus títulos de capital, nos
termos do n.º 7 do artigo 8.º dos estatutos, podendo, no entanto, a
direcção mandar suspender o reembolso conforme previsto no n.º 8 do
mesmo artigo 8.º

4 � O reembolso poderá ser realizado em três prestações anuais,
salvo se prazo inferior for decidido pela direcção.

ARTIGO 14.º

Exclusão e outras sanções

1 � Poderá ser excluído pela assembleia geral o associado que
incumprir com gravidade os seus deveres, designadamente quando desse
incumprimento resultar prejuízo para o bom nome e crédito da Caixa
Agrícola ou se traduza em desvio grave e fraudulento dos créditos
recebidos para aplicações diferentes das contratadas ou, ainda, no não
pagamento pontual das prestações previstas na lei e nos estatutos ou
que tenham sido contratadas com a Caixa Agrícola.

2 � A direcção pode suspender o associado que incumpra com
gravidade os seus deveres.

3 � A suspensão não poderá ser decidida sem prévia audição do
associado e torna-se eficaz com a sua comunicação.

4 � A suspensão termina com o cumprimento pelo associado, no
prazo que lhe for fixado, dos deveres que tiver incumprido ou por
deliberação da assembleia geral na sua reunião imediatamente subse-
quente à comunicação que levante a suspensão ou exclua o associado.

5 � O associado suspenso tem a faculdade de assistir à reunião da
assembleia geral em que o seu caso seja apreciado, podendo nela de-
duzir a sua defesa.

6 � Poderão ser criadas outras sanções a incluir em regulamento
interno a ser aprovado em assembleia geral nos termos do Código
Cooperativo.

7 � O associado excluído terá direito ao reembolso previsto no
n.º 7 do artigo 8.º dos estatutos, a realizar nos termos do n.º 4 do
artigo anterior, podendo a direcção mandar suspender o reembolso
conforme previsto no n.º 8 do artigo 8.º e reter as importâncias que
se mostrem necessárias a garantir a indemnização pelos danos emer-
gentes do facto em que a exclusão se fundamentou.

CAPÍTULO IV
Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Dos órgãos sociais em geral

ARTIGO 15.º

Órgãos sociais

São órgãos sociais da Caixa Agrícola, a assembleia geral, a direc-
ção, o conselho fiscal e o conselho consultivo.

ARTIGO 16.º

Duração e remuneração dos mandatos

1 � A duração do mandato dos titulares dos órgãos sociais e da mesa
da assembleia geral é de três anos, sendo sempre permitida a reeleição.

2 � O exercício efectivo dos cargos sociais é ou não remunerado,
nos termos que forem definidos pela assembleia geral.

ARTIGO 17.º

Inelegibilidades e incompatibilidades

1 � Sem prejuízo de outras causas legais de inelegibilidade, não
podem ser eleitos para qualquer cargo social, ou nele permanecer, os
associados que, por si ou através de empresas por eles directamente
ou indirectamente controladas, ou de que sejam administradores, di-
rectores ou gerentes, se encontrem ou tenham estado em mora para
com a Caixa Agrícola por período superior a 30 dias, seguidos ou
interpolados, excepto quando tal situação tenha cessado, pelo menos,
180 dias antes da data da eleição.

2 � Sem prejuízo no disposto no regime geral das instituições de
crédito e sociedades financeiras, não podem igualmente fazer parte
da direcção ou do conselho fiscal da Caixa Agrícola, nem nela desem-
penhar funções ao abrigo de contrato de trabalho subordinado ou
autónomo:

a) Os administradores, directores, gerentes, consultores técnicos ou
mandatários de outras instituições de crédito, nacionais ou estrangei-
ras, à excepção da Caixa Central e de instituições de crédito por esta
participada;

b) Os que desempenham as funções de administrador, director,
gerente, consultor, técnico ou mandatário, ou sejam trabalhadores de
pessoas singulares ou colectivas que detenham mais que um quinto do
capital de qualquer outra instituição de crédito ou sociedade financei-
ra ou de empresas por estas controladas;

c) Os que desempenham funções de administração, gerência ou di-
recção em qualquer empresa cujo objecto seja o fornecimento de bens
e serviços destinados às actividades referidas no n.º 1 do artigo 10.º,
salvo em casos cuja justificação seja expressamente aceite pelo Ban-
co de Portugal.

3 � Durante o mandato, as situações susceptíveis de gerar
inelegibilidades, bem como incompatibilidades, dos membros da direc-
ção e da mesa da assembleia geral, serão verificadas pelo conselho
fiscal, e as deste pela mesa da assembleia geral.

ARTIGO 18.º

Segredo bancário

Todos os titulares dos órgãos sociais da Caixa Agrícola, os seus
empregados, mandatários, cometidos e outras pessoas que lhe pres-
tem serviços a título permanente ou ocasional estão obrigados à guarda
do segredo bancário, sob pena de responsabilidade estatutária, disci-
plinar, civil e criminal.

ARTIGO 19.º

Eleição

Os membros da mesa da assembleia geral, da direcção, do conselho
fiscal e do conselho consultivo são eleitos pela assembleia geral por
maioria simples dos votos, de entre os associados no pleno gozo dos
seus direitos, por escrutínio secreto, de entre listas que satisfaçam os
seguintes requisitos:

a) Indiquem os nomes e cargos a desempenhar, bem como os res-
pectivos suplentes, para a mesa da assembleia geral, direcção, conse-
lho fiscal e conselho consultivo;

b) Sejam remetidas ao presidente da mesa da assembleia geral para
a sede da Caixa Agrícola, com antecedência mínima de 15 dias em
relação à data da assembleia geral;

c) Sejam subscritas pela direcção cessante ou por um mínimo de
250 associados no pleno gozo dos seus direitos;

d) Sejam acompanhadas de declaração escrita de cada associado
constante da lista de que aceita o cargo para que venha a ser eleito.

ARTIGO 20.º

Processo eleitoral

1 � O presidente da mesa da assembleia geral pronunciar-se-á so-
bre a aceitação das listas no segundo dia útil subsequente à sua apre-
sentação.

2 � Aceites as candidaturas, estas serão fixadas em lugar visível
na sede e em todos os estabelecimentos da caixa agrícola, identificadas
por uma letra, atribuída pela ordem alfabética correspondente à de
entrada de cada um na sede da Caixa Agrícola.

3 � O presidente da assembleia geral é responsável pelo processo
eleitoral, pelo que a direcção porá à sua disposição os meios humanos
e materiais que lhe sejam requisitados para este efeito.

4 � A assembleia geral eleitoral funcionará em duas secções de
voto, situando-se uma na sede da caixa e outra na delegação de
Portimão.
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5 � Cada secção de voto será dirigida por uma mesa, constituída
por presidente e dois secretários efectivos, designados pela mesa da
assembleia geral.

6 � O acto eleitoral pode ser fiscalizado em cada secção de voto
e na mesa da assembleia geral, que fará o apuramento global, por um
representante de cada lista, desde que designado junto do presidente
da mesa da assembleia geral em simultâneo com a entrega a este da
candidatura.

7 � A mesa de cada secção de voto procederá à contagem dos
respectivos votos, logo após o encerramento da votação, proceden-
do, de imediato, à comunicação e entrega ao presidente da mesa da
assembleia geral do relatório de apuramento, assinado pelos membros
da mesa e representantes das listas presentes, e dos volumes conten-
do os boletins de voto.

8 � A mesa da assembleia geral procederá ao apuramento global
dos resultados das votações, os quais afixará de imediato na sede e
logo que possível, em todos os restantes estabelecimentos da Caixa
Agrícola.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 21.º

Composição e reuniões

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

2 � A assembleia geral reunirá em sessões ordinárias e extraordi-
nárias.

3 � A assembleia geral reunirá obrigatoriamente duas vezes em cada
ano: uma até 31 de Março, para apreciação e votação do relatório e
contas da direcção incluindo o parecer do conselho fiscal reportado ao
exercício anterior; outra até 31 de Dezembro, para apreciação e vota-
ção do plano de actividades e do orçamento para o exercício seguinte.

4 � A assembleia geral extraordinária reunirá, por iniciativa do
presidente da mesa, a pedido da direcção, do conselho fiscal, do conse-
lho consultivo ou a requerimento de pelo menos 5% dos associados.

ARTIGO 22.º

Mesa

1 � As reuniões da assembleia geral são dirigidas à mesa, a qual é
composta pelo presidente, por um vice-presidente e um secretário.

2 � Compete ao presidente representar a mesa, convocar as reu-
niões da assembleia geral e dar posse aos membros dos órgãos sociais.

3 � O presidente é substituído, nas faltas e impedimentos pelo vice-
-presidente, que, no início da reunião da assembleia, deve propor a
eleição de um associado presente para completar o elenco da mesa.

4 � Ao secretário compete lavrar as actas das reuniões da
assembleia geral e substituir o presidente na falta ou impedimento
conjunto dele e do vice-presidente, devendo, neste caso, no início da
reunião propor à assembleia a eleição de dois associados para com-
pletar o elenco das mesa.

5 � Verificando-se a falta ou impedimento de todos os membros
da mesa, a reunião será aberta pelo presidente do conselho fiscal ou
por quem o substitua, que deve propor à assembleia a eleição de dois
associados presentes para consigo integrarem a mesa.

ARTIGO 23.º

Competência

Sem prejuízo do mais que for previsto na lei e nos estatutos, com-
pete à assembleia geral:

a) Eleger, suspender e destituir os titulares dos cargos sociais;
b) Votar a proposta de plano de actividades e de orçamento da

Caixa Agrícola para o exercício seguinte;
c) Votar o relatório, o balanço e as contas do exercício anterior;
d) Aprovar a fusão, a cisão e a dissolução da Caixa Agrícola;
e) Aprovar a associação e a exoneração da Caixa Agrícola da Cai-

xa Central e de organismos cooperativos de grau superior;
f) Fixar a remuneração dos titulares dos órgãos sociais da Caixa

Agrícola;
g) Decidir do exercício do direito de acção cível ou penal contra

directores, gerentes, outros mandatários ou membros do conselho fis-
cal e da mesa da assembleia geral;

h) Decidir da alteração dos estatutos;
i) Votar os regulamentos que lhe forem apresentados pela direcção.

ARTIGO 24.º

Reuniões

1 � As reuniões da assembleia geral são convocadas com, pelo
menos, 15 dias de antecedência, pelo presidente da mesa, excepto as

que se destinem à eleição dos titulares dos cargos sociais e a decidir da
alteração dos estatutos, cuja antecedência mínima será de 30 dias.

2 � A convocatória que deverá conter a ordem dos trabalhos, o dia,
a hora e local da reunião, será publicada num jornal diário do distrito da
sede da Caixa Agrícola ou alternativamente, em outra publicação do
distrito que tenha uma periodicidade máxima quinzenal.

3 � Na impossibilidade de se observar o disposto no número ante-
rior, será a convocatória publicada num jornal diário de circulação
nacional.

4 � A convocatória será sempre afixada em lugar visível da sede
e de todos os estabelecimentos da Caixa Agrícola.

5 � As reuniões da assembleia geral podem não ter lugar sempre
na sede da Caixa Agrícola, podendo o presidente da mesa convocá-la
para qualquer das suas delegações por aplicação de um desejável crité-
rio de rotatividade, sempre tendo em vista fomentar a participação
dos associados.

ARTIGO 25.º

Funcionamento

1 � A assembleia geral reunirá à hora marcada na convocatória se
estiver presente mais de metade dos associados.

2 � Se, à hora marcada para a reunião, não estiver presente nú-
mero suficiente de associados, a assembleia reunirá, com qualquer
número, uma hora depois.

3 � A assembleia geral extraordinária realizada a requerimento de
pelo menos 5% dos associados, só se efectuará se nela estiverem pre-
sentes pelo menos, três quartos dos requerentes.

4 � O disposto nos números anteriores não se aplica às assembleias
gerais eleitorais, que se consideram abertas em cada secção de voto à
hora indicada na convocatória, com a constituição da respectiva mesa.

ARTIGO 26.º

Deliberações nulas

São nulas todas as deliberações tomadas sobre matérias que não
constem da ordem de trabalhos fixada na convocatória, salvo se, es-
tando presentes ou devidamente representados todos os associados da
Caixa Agrícola, no pleno gozo dos seus direitos, estes concordarem,
por unanimidade, com a respectiva inclusão.

ARTIGO 27.º

Votação

1 � Cada associado dispõe nas reuniões da assembleia geral, de um
voto, qualquer que seja a sua participação no capital social.

2 � Na aprovação das matérias constantes das alíneas d), e), g), e
h), do artigo 23.º é exigida maioria qualificada de pelo menos dois
terços dos votos expressos.

SECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO 28.º

Composição

1 � A direcção será constituída por um número ímpar de mem-
bros efectivos, no máximo de nove e três suplentes, cuja idoneidade
dê garantias de capacidade de gestão sã e prudente, eleitos para os
cargos de presidente, dois vice-presidentes, tesoureiro e secretário,
sendo os restantes vogais, todos dispensados de caução.

2 � No impedimento de qualquer dos membros efectivos, a subs-
tituição será feita pelo membro subsequente na composição da lista,
sendo chamados tantos suplentes quantos os impedidos, pela ordem
que forem inscritos na respectiva lista, os quais começam por preen-
cher os cargos de vogais.

3 � Os suplentes poderão assistir e participar nas reuniões de di-
recção sem direito a voto.

4 � Sempre que tal se mostre necessário para assegurar a satisfa-
ção do requisito de experiência previsto na lei, no máximo dois vo-
gais da direcção poderão ser escolhidos dentre pessoas não associadas
da Caixa Agrícola.

ARTIGO 29.º

Competência

Sem prejuízo do mais previsto nas leis e nos estatuto, compete à
direcção:

a) Administrar e representar a Caixa Agrícola;
b) Elaborar, para votação pela assembleia geral, uma proposta de

plano de actividades e de orçamento para o exercício seguinte;
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c) Elaborar para votação pela assembleia geral, o relatório e as
contas relativos ao exercício anterior;

d) Adoptar as medidas necessárias à garantia da solvabilidade e
liquidez da Caixa Agrícola;

e) Decidir das operações de crédito da Caixa Agrícola;
f) Fiscalizar a aplicação dos capitais mutuados;
g) Promover a cobrança coerciva dos créditos da caixa agrícola,

vencidos e não pagos;
h) Organizar, dirigir e disciplinar os serviços;
i) Deliberar, por unanimidade, propor ao conselho consultivo a

abertura e o encerramento de delegações.

ARTIGO 30.º

Delegação de poderes

1 � A direcção pode delegar os poderes de representação, de ges-
tão, de decisão do crédito, de aplicação de recursos e de organização
e disciplina dos serviços em um ou mais dos seus membros, em em-
pregados qualificados, em outros mandatários, ou, ainda, num conse-
lho de gestão.

2 � A gestão corrente da Caixa Agrícola será confiada pela direc-
ção a, pelo menos, dois dos seus membros, ou a um conselho de ges-
tão composto por elementos que devem possuir experiência adequada
ao exercício dessas funções.

3 � As decisões no âmbito dos poderes delegados devem ser to-
madas colegialmente.

4 � Não é permitida a delegação de poderes de decisão em maté-
rias de concessão de crédito e de aplicações de recursos, quando, por
si próprias ou somadas com outras em vigor, em benefício da mesma
entidade, excedam o menor dos limites à concentração de riscos fixa-
dos pelo Banco de Portugal.

ARTIGO 31.º

Modo de obrigar

A Caixa Agrícola só se obriga pela assinatura de dois membros da
direcção, de um destes e de um procurador ou de dois procuradores
com poderes bastantes, exceptuando-se os actos de mero expediente,
para os quais basta a assinatura de um membro da direcção ou de um
ou mais mandatários em que a direcção delibere delegar poderes gené-
ricos para certas categorias de actos.

SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 32.º

Composição

O conselho fiscal é composto por três membros efectivos e igual
número de suplentes.

ARTIGO 33.º

Competência

1 � Sem prejuízo do mais previsto nas leis e nos estatutos, com-
pete ao conselho fiscal:

a) Acompanhar assiduamente a acção da direcção, colaborando com
ela quando para tanto for solicitado;

b) Examinar, sempre que o julgue conveniente, a escrita e demais
documentação da Caixa Agrícola, verificando a existência de valores
de qualquer natureza;

c) Emitir pareceres sobre o relatório e contas da Caixa Agrícola e
sobre a proposta de plano de actividades e de orçamento;

d) Zelar pela correcta aplicação das regras legais e estatutárias e
das deliberações da assembleia geral.

2 � Os pareceres previstos na alínea c) do número anterior de-
vem ser emitidos no prazo máximo de 10 dias após a recepção dos
documentos a que disserem respeito.

SECÇÃO V

Do conselho consultivo

ARTIGO 34.º

Composição e convocação

1 � O conselho consultivo é um órgão de consulta da direcção
composto pelos presidentes da mesa da assembleia geral e do conse-
lho fiscal, por todos os directores e ainda por um número máximo de
31 membros.

2 � O conselho consultivo será presidido pelo presidente da di-
recção, que terá voto qualificado e orientará as reuniões, sendo subs-

tituído, nas suas ausências por qualquer dos membros a designar para
o efeito.

3 � As reuniões do conselho consultivo serão convocadas pelo
seu presidente, por carta registada aos seus membros com oito dias de
antecedência, por iniciativa daquele, da direcção ou de pelo menos,
cinco membros do conselho.

ARTIGO 35.º

Competência

1 � Compete ao conselho consultivo emitir parecer sobre qual-
quer assunto que lhe seja submetido pela direcção, bem como, obriga-
toriamente, sobre o plano de actividades e orçamento para cada exer-
cício e sobre a abertura e encerramento de delegações.

2 � Em caso de graves perturbações da actividade da caixa agrícola
que ponham em risco a sua solvabilidade ou existência, o conselho con-
sultivo poderá deliberar em maioria de dois terços dos votos expresso,
pedir a convocação da assembleia geral, fazendo acompanhar o pedido
de recomendações a apreciar por esta.

CAPÍTULO VI

Das reservas e distribuições de excedentes

ARTIGO 36.º

Reservas

Sem prejuízo de outras que a assembleia geral entenda criar são,
desde já, criadas as seguintes reservas:

a) Reserva legal, destinada a cobrir eventuais perdas de exercício,
para a qual reverterão, pelo menos, 20% dos excedentes anuais líqui-
dos, até que esta atinja montante igual ao capital social;

b) Reserva para educação e formação cooperativa, destinada a fi-
nanciar despesas de formação técnica, cultural e cooperativa dos as-
sociados e funcionários da Caixa Agrícola, para a qual reverterão, no
máximo 2,5% dos excedentes anuais líquidos e, ainda, as importân-
cias que, a qualquer título, forem obtidas para aquela finalidade;

c) Reserva para mutualismo, destinada a custear acções de entre
ajuda e auxílio mútuo de que careçam associados ou empregados, para
a qual reverterão, no máximo 2,5% dos excedentes anuais líquidos;

d) Reserva para reforço da situação líquida, para a qual reverterão
no mínimo, 20% dos excedentes anuais líquidos, até que esta atinja o
montante igual ao dos benefícios auferidos pela caixa com os proce-
dimentos de recuperação ou saneamento.

ARTIGO 37.º

Distribuição de excedentes

1 � Os resultados obtidos pela caixa agrícola, após cobertura de
eventuais perdas de exercícios anteriores, e após as reversões para as
diversas reservas, podem retornar aos associados.

2 � Sob a forma de remuneração de títulos de capital ou outras
formas de distribuição, nos termos do Código Cooperativo.

3 � Não podem ser distribuídos resultados pelos associados se a
Caixa Agrícola se encontrar em situação de incumprimento de quais-
quer rácios e limites prudenciais obrigatórios.

4 � Quando o associado for detentor de títulos de capital em
montante inferior a 500 euros, a parte que lhe couber na operação de
distribuição de resultados será aplicada no aumento da sua participa-
ção no capital da caixa agrícola até ser atingido aquele montante.

CAPÍTULO VIII

Das operações de crédito, cambiais e da prestação
de serviços

ARTIGO 38.º

Regime

A Caixa Agrícola, na realização das suas operações de crédito e
cambiais e na prestação de serviços reger-se-á pelas disposições le-
gais, estatutárias e regulamentares em vigor e pelas orientações gené-
ricas que, nos limites da sua competência, forem definidas pela Caixa
Central, tendo em vista os objectivos mutualistas e cooperativistas
da Caixa Agrícola, de desenvolvimento da agricultura e de melhoria
das condições de vida das comunidades rurais.

ARTIGO 39.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
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regras prudenciais fixadas na lei e observados os limites que o Banco
de Portugal estabelecer, com terceiros não associados.

2 � Ninguém poderá receber crédito da Caixa Agrícola se, para
com ela, se encontrar em mora não justificada.

3 � O disposto no n.º 1 não impede, porém, que a caixa agrícola
financie as despesas que contribuam para o aumento de bem-estar dos
respectivos trabalhadores e dos familiares que com eles vivam em eco-
nomia comum e, quando autorizados pelo Banco de Portugal, finan-
ciem acções e investimentos enquadrados em programas de desenvol-
vimento regional.

ARTIGO 40.º

Aprovação das operações de crédito

A concessão de crédito é sempre decidida colegialmente.

CAPÍTULO VIII

Da autoria

ARTIGO 41.º

Auditoria

A Caixa Agrícola contratará um serviço de auditoria, com as fun-
ções, a organização e nas condições previstas nos n.os 1 e 3, do arti-
go 37.º do Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo e das Coope-
rativas de Crédito Agrícola, aprovado pelo artigo 1.º do Decreto-Lei
n.º 24/91 de 11 de Janeiro.

CAPÍTULO IX

Da dissolução, liquidação e partilha

ARTIGO 42.º

Remissão

À liquidação da Caixa Agrícola aplica-se o regime legalmente pre-
visto para a liquidação das instituições de crédito em geral, observado
que esteja o disposto no Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo
das Cooperativas de Crédito Agrícola.

ARTIGO 43.º

Destino do património em liquidação

A liquidação do património da Caixa Agrícola poderá efectuar-se
através da mera transferência da totalidade dos seus activos e passi-
vos para a Caixa Central ou por indicação desta, para uma Caixa de
Crédito Agrícola Mútuo, com área de acção em município limítrofe
ao da área de acção da caixa dissolvida, se tal for autorizado pelo
Banco de Portugal, mediante pedido fundamentado da comissão liqui-
datária.

CAPÍTULO X
Disposições transitórias

ARTIGO 44.º

Composição do conselho de gestão

Durante a vigência do contrato de assistência financeira celebrado
com entidades da tutela cabe à Caixa Central, ouvida a direcção, a
designação e a substituição dos membros do conselho de gestão, em
número não inferior a três, no qual a direcção delegará poderes nos
termos previstos no artigo 30.º

ARTIGO 45.º

Composição da direcção

Nos primeiros cinco mandatos com início após 1 de Janeiro de
2002, a direcção integrará necessariamente pelo menos um associado
admitido na área de acção da ex-CCAM de Alte.

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000276970

TÊVÊRÁDIO � ELECTRÓNICA FARENSE, L.DA

Sede: Rua de Rebelo da Silva, 61, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 837/
760212; identificação de pessoa colectiva n.º 500583307;
data: 20030130.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano 2000.

30 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2000276806

VIDAFO � COMERCIALIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS
PARA MÁQUINAS DE TERRAPLANAGENS E MARÍTIMAS, L.DA

Sede: Urbanização Infante D. Henrique, 15,
rés-do-chão, direito, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1969/870716;
identificação de pessoa colectiva n.º 501852824; data: 20030130.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano 2000.

30 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2000276814

JOSÉ CAVALHEIRO, L.DA

Sede: Estrada de São Luís, 81, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3841/980708;
identificação de pessoa colectiva n.º 504232134; data: 20021118.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2000276849

JOSÉ PACHECO, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, Pontes de Marchil,
porta C, 1.º, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3425/
960223; identificação de pessoa colectiva n.º 503586463;
data: 20021126.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2000276857

RIBEIRO DE MELLO, L.DA

Sede: Rua do Pé da Cruz, 43, 1.º, direito, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1645/
840531; identificação de pessoa colectiva n.º 502769653;
data: 20030130.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2000276784

ASSULAMA � AGÊNCIA DO SUL DE AUTOMÓVEIS
E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Rua Projectada ao Mercado, 29, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 566/
670316; identificação de pessoa colectiva n.º 500517371;
data: 20030130.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2000276792

AUTO MOLAS IDEAL FARENSE, L.DA

Sede: Salgados, Estrada Nacional n.º 125, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1764/
860123; identificação de pessoa colectiva n.º 501594205;
data: 20021126.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2000276822

ANTÓNIO CRUZ FERRO � DESPACHANTE OFICIAL, L.DA

Sede: Avenida da República, 62 e 64, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4825/
20021230; identificação de pessoa colectiva n.º 506393011; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20021230.

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

Documento complementar elaborado nos termos do disposto no
n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado, para ficar a instruir a
escritura lavrada a fl. 38 do livro n.º 297-A, de notas para escritu-
ras diversas do 1.º Cartório Notarial de Faro.

ARTIGO 1.º

Sócios fundadores

Os despachantes oficiais que ora se associam e que por via dela
fundam a sociedade são:

a) António Fernando Cruz e Ferro que profissionalmente também
usa assinar António Cruz e Ferro, inscrito na Câmara dos Despachan-
tes Oficiais sob o n.º 150; e

b) António Fernando Cristina Cruz e Ferro, que profissionalmente
também usa assinar António C. Ferro, inscrito na Câmara dos Despa-
chantes Oficiais, sob o n.º 507.

§ único. Ambos os fundadores da sociedade possuem o seu domicí-
lio profissional na Avenida da República, 62 e 64, em Faro.

ARTIGO 2.º

Razão social

A sociedade denomina-se António Cruz Ferro � Despachante
Oficial, L.da

ARTIGO 3.º

Duração

A sociedade que ora se pretende constituir, destina-se a vigorar por
tempo indeterminado.

ARTIGO 4.º

Sede social

1 � A sede social da sociedade será na aludida Avenida da Repúbli-
ca, 62 e 64 em Faro.

2 � Sem dependência da autorização ou consentimento prévio dos
sócios, a gerência da sociedade pode:

a) Deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe;

b) Criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação no território nacional.

ARTIGO 5.º

Objecto social

A sociedade, atenta a caracterização constante do Estatuto dos
Despachantes Oficiais, tem unicamente por objecto o exercício da
actividade permitida a despachantes oficiais.

ARTIGO 6.º

Capital social

1 � O montante do capital social para constituição da sociedade é
de 5000 euros, a realizar integralmente por entradas em dinheiro.

2 � Cada sócio será detentor de uma quota com o montante de
2500 euros.

ARTIGO 7.º

Prestações suplementares/Contratos de suprimentos

1 � Os sócios não são obrigados a efectuar prestações suplemen-
tares de capital.

2 � Todavia, se a sociedade dele carecer, a celebração de contra-
tos de suprimento dependerá de prévia deliberação dos sócios.

§ único. Os sócios, reunidos em assembleia geral especialmente
convocada para o efeito, ajustarão sobre os termos e condições do
contrato de suprimento a celebrar.

ARTIGO 8.º

Órgãos sociais

A sociedade é organicamente composta pelos seguintes órgãos
sociais: a assembleia geral e a gerência.

ARTIGO 9.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os sócios, cujo
número de votos é proporcional ao capital subscrito, sem embargo
das limitações gerais.

2 � Compete à assembleia geral deliberar, designadamente sobre:
a) A admissão de novos sócios;
b) A alteração do contrato de sociedade;
c) A celebração de contratos de suprimento;
d) A aprovação do relatório de gestão e das contas do exercício, a

atribuição de lucros e o tratamento dos prejuízos; e
e) Quaisquer assuntos que, susceptíveis de assumirem interesse para

a sociedade, lhe sejam apresentados pela gerência ou pelos sócios.

ARTIGO 10.º

Direitos especiais

Sendo a assembleia geral constituída apenas por dois sócios, deten-
tores de uma quota cada, determina-se que o sócio que assuma a ge-
rência da sociedade, disponha de voto de qualidade por forma a per-
mitir o desempate na votação das deliberações.

ARTIGO 11.º

Composição da gerência

1 � A sociedade é administrada e representada por um único ge-
rente.

2 � Sem determinação de duração de mandato, a gerência será
doravante exercida pelo sócio António Fernando Cristina Cruz e
Ferro.

3 � O gerente poderá também constituir procurador da sociedade
com poderes para a prática de determinados actos ou categoria de
actos.

4 � O gerente não poderá assinar letras de favor, fianças ou abo-
nações ou por qualquer outra forma obrigar a sociedade em interesses
alheios aos negócios sociais.

ARTIGO 12.º

Representação da sociedade

1 � A sociedade obriga-se, plena e eficazmente, em todos os ac-
tos e contratos apenas com a assinatura do gerente.

2 � Para movimento de contas e demais operações bancárias, a
sociedade considera-se plenamente obrigada, independentemente do
montante, pela aposição da assinatura do gerente.

3 � Incumbe ainda exclusivamente ao gerente a representação da
sociedade em juízo, activa e passivamente, ou fora dele, podendo
confessar, transigir e desistir (do pedido ou da instância), sobre os
termos de quaisquer autos ou processos.

ARTIGO 13.º

Secretário

A sociedade poderá nomear um secretário, sendo este e o seu su-
plente designados em assembleia geral.
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ARTIGO 14.º

Cessão de quotas

1 � Sendo a cessão de quotas, onerosa ou gratuita, só legalmente
admissível entre despachantes oficiais, esta dependerá sempre do prévio
consentimento da sociedade; será, no entanto, livre entre os sócios.

2 � Todavia, nos casos de cessão de quotas a despachantes estranhos
à sociedade, à sociedade e ao sócio não cedente, por esta ordem, assistirá
sempre o exercício do direito de preferência nos termos gerais.

ARTIGO 15.º

Transmissão por morte

1 � Falecendo um dos sócios, a respectiva quota não se transmi-
tirá aos sucessores do falecido, devendo, então, o sócio sobrevivo
adquiri-la nos 60 dias subsequentes ao conhecimento da morte do sócio.

2 � Ocorrendo a concentração das quotas na titularidade dum único
sócio, a sociedade transformar-se-á, cumpridos os pertinentes termos
legais, numa sociedade unipessoal por quotas.

ARTIGO 16.º

Responsabilidade e deveres

1 � A responsabilidade disciplinar ou fiscal-aduaneira pelos actos
praticados no exercício das suas funções e individualmente imputada
ao respectivo sócio despachante, ficando, no entanto, a sociedade
solidariamente responsável pelo pagamento das multas ou indemni-
zações emergentes da actividade dos sócios.

2 � A responsabilidade civil pelos prejuízos emergentes, para o
cliente, de erros no despacho, imputáveis ao sócio despachante, cabe
à sociedade.

3 � A sociedade encontra-se ainda sujeita a todos os deveres dos
despachantes oficiais, excepto os de natureza pessoal.

ARTIGO 17.º

Foro e normas supletivas

1 � Para todas as questões decorrentes deste contrato elegem as
partes o foro da Comarca de Faro, com exclusão de qualquer outro,
caso não haja órgão da Câmara dos Despachantes Oficiais para arbi-
trar o litígio.

2 � No que não está especialmente regulado neste pacto regem as
normas constantes do Estatuto dos Despachantes Oficiais, as relativas
às sociedades de Despachantes Oficiais e as do Código das Sociedades
Comerciais que, supletiva ou imperativamente, possam ser aplicáveis.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2003. � A Notária, (Assinatura ilegível.)
2000269737

PELESUL � COMÉRCIO DE PELES E LÃS, L.DA

Sede: Rua do Dr. José de Matos, 82, B, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 589/
680603; identificação de pessoa colectiva n.º 500218684;
data: 20020626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano 2001.

29 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2000276679

LAGOA (ALGARVE)

ANGRINHA � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Mato Serrão, freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 384/070787; identificação de pessoa colectiva n.º 501848339;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 16/17/060103.

Certifico o aumento de capital, redenominação e alteração parcial
do contrato.

Artigos alterados: 4.º, 5.º e 7.º:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros.

ARTIGO 5.º

O montante de cada quota é de 2500 euros, pertencendo uma a
cada sócio.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora dele,
quer activa quer passivamente, ficam a cargo dos gerentes a designar em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular validamente a sociedade, em todos os seus actos
e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

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

24 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2000105262

PALM PROPERTIES � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA
E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Poço Partido, freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula n.º 1728/
060103; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/060103.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócio Mark Philip Whelan, casado com Jacqueline Teresa Whelan,
no regime de separação de bens, Reino Unido, com a única quota de
5000 euros, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Palm Properties � Mediação
Imobiliária e Administração de Imóveis, Unipessoal, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Poço Partido, freguesia de
Carvoeiro, concelho de Lagoa.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
concelho ou para concelhos limítrofes, e, bem assim, criar ou encer-
rar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto social a mediação imobiliária e admi-
nistração de imóveis.

4.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único.

5.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, activa e passiva-
mente, em juízo e fora dele, pertencem ao único sócio Mark Philip
Whelan, desde já designado gerente, com dispensa de caução e com
ou sem remuneração, conforme for decidido pelo sócio único.

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

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

6.º

1 � É livre a cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios.
2 � A cessão a terceiros depende do consentimento da sociedade,

ficando esta com o direito de preferência em primeiro lugar, se legal-
mente o puder exercer, e os sócios em segundo.

3 � O sócio que pretender ceder a sua quota a estranhos, dará
conhecimento à sociedade e aos restantes sócios, por carta registada
com aviso de recepção, indicando a pessoa a quem pretende ceder a
quota, o preço e as demais condições da cessão.

4 � A sociedade e cada um dos sócios, deverão responder no pra-
zo de 30 dias, também por igual forma, se pretende exercer o direito
de preferência ou não. A ausência de resposta, dentro do referido prazo,
será considerada como consentimento para a cessão.

7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que com objecto social diverso do seu ou reguladas por
leis especiais, bem como integrar consórcios ou agrupamentos com-
plementares de empresas.
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8.º

A sociedade poderá exigir de todos ou qualquer dos sócios, presta-
ções suplementares até ao valor de cinco vezes o capital social, por
deliberação da assembleia geral e por maioria de três quartos.

9.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) No caso de um sócio violar gravemente ou reiteradamente os

seus deveres sociais ou adoptar comportamento desleal que pela sua
gravidade ou reiteração seja perturbador do funcionamento da socie-
dade ou susceptível de lhe causar grave prejuízo;

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;

e) Em partilha judicial ou extrajudicial da quota, quando ou na parte
em que não for adjudicada ao seu titular;

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

Aos sócios fica vedado obrigar a sociedade em quaisquer actos es-
tranhos aos negócios da sociedade, designadamente fianças, abona-
ções, letras de favor e outras responsabilidades.

10.º

As assembleias gerais serão convocadas por qualquer forma legal.

11.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Disposição transitória

Desde já fica o gerente ora nomeado, autorizado a proceder ao
levantamento do capital social, mesmo antes do registo, para fazer
face às despesas de constituição, instalação e outros encargos.

Declarou ainda o outorgante que não é sócio de qualquer outra
sociedade unipessoal.

Conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2000104193

MANUEL RODRIGUES, S. A.

Sede: Rua do Mexilhão, Mexilhoeira da Carregação, Estombar, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 83/010895; identificação de pessoa colectiva n.º 500379599.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao exercício do
ano de 2001.

20 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Viegas Ramos. 2001552319

PAULO & PAULA � PEIXE E MARISCO, L.DA

Sede: Rua de D. João II, 43, 1.º, Mexilhoeira da Carregação,
freguesia de Estombar, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 916/931129; identificação de pessoa colectiva n.º 503103284;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 3/100103.

Certifico a dissolução de sociedade.
Data da aprovação das contas: 12 de Dezembro de 2002.

Depositado documento legal.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2000102298

MARIA LUÍSA NOBRE REGO PINA, L.DA

Sede: Rua de João de deus, 2, Calvário, freguesia de Estombar,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1121/311096; identificação de pessoa colectiva n.º 503767921;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/080103.

Certifico a cessação de funções do gerente Manuel José Pargana
Pina, por o mesmo ter falecido, em 22 de Novembro de 2002.

Depositado documento legal.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2000105270

MARDEVELOP � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Edifício Aurorasol, loja B, bloco I, Praia do Carvoeiro,
freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1729/100103; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
100103.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios SANDERGEST � Gestão e Participações, L.da, com uma quo-
ta de 36 500 euros, e Marcel Sanders, solteiro, maior, com uma quota
de 13 500 euros, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação MARDEVELOP � Investimen-
tos Imobiliários, L.da

2.º

1 � A sede social é no Edifício Aurorasol, loja B, bloco 1, na Praia
do Carvoeiro, freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa, distrito de
Faro, podendo ser mudada para qualquer local nos termos legais, por
deliberação da sociedade.

2 � A sociedade pode criar ou encerrar sucursais ou outras formas
locais de representação no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda para revenda de
imóveis. Investimentos imobiliários. Administração de propriedades,
arrendamentos comerciais, habitacionais e turísticos. Construção ci-
vil, obras de recuperação, restauração e manutenção de moradias e
apartamentos. Importação, exportação e comercialização de máqui-
nas, materiais e equipamentos. Urbanização e loteamento.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 000 euros, correspondente à soma de duas quotas: uma, no va-
lor nominal de 36 500 euros, pertencente à sócia SANDERGEST �
Gestão e Participações, L.da, e outra, no valor nominal de 13 500 euros,
pertencente ao sócio Marcel Sanders.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livremente consentida entre
os sócios, ficando a cessão a estranhos dependente do consentimento
da sociedade.

6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por insolvência, falência, inabilitação ou interdição do respec-

tivo titular;
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c) Quando a quota tenha sido arrolada, apreendida ou objecto de
qualquer outro procedimento judicial ou administrativo;

d) Quando, em virtude de partilha, seja por motivo de divórcio,
separação judicial ou qualquer outra, não seja a quota adjudicada ao
respectivo sócio.

7.º

1 � A sociedade é representada e vinculada, judicial e extrajudicial-
mente, por um ou mais gerentes, como for deliberado pela assembleia
geral.

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

8.º

A sociedade poderá exigir de todos os sócios, prestações suplemen-
tares até ao montante máximo de 500 000 euros, nos termos a deli-
berar em assembleia geral.

9.º

As assembleias gerais serão convocadas por qualquer forma legal.

Disposição transitória

1 � Desde já fica nomeado gerente o sócio Marcel Sanders, fican-
do autorizado a proceder ao levantamento do capital social, mesmo
antes do registo, para fazer face a despesas de constituição, instala-
ção e outros encargos.

2 � Que a sociedade assume desde já, as obrigações emergentes de
negócios ou actos jurídicos celebrados pelo gerente, em sua represen-
tação, antes do registo definitivo do contrato social, sem prejuízo das
disposições legais previstas no Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2000105300

ASHGATE DEVELOPMENTS (PORTUGAL), L.DA

Sede: Rua dos Pescadores, 312, Praia do Carvoeiro,
freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula n.º 1322/
270999; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 8/130103.

Certifico que pela inscrição n.º 5 com a apresentação 8/130103,
foi registada a alteração do contrato social.

Artigos alterados: 1.º, 2.º, 3.º e 4.º:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ashgate Developments
(Portugal), L.da, e tem a sua sede na Rua dos Pescadores, 312, Praia
do Carvoeiro, freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e urbanização
de imóveis, promoção imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 49 879,79 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma, de
36 909,79 euros, pertencente à sócia Ashgate Developments Limited,
e outra, de 12 970 euros, pertencente ao sócio Gregory Dow Ellaway.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes eleitos em assembleia geral, pelo prazo e condições que nela
vierem a ser estipulados.

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

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

27 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2000105327

ANTÓNIO MESSIAS � RESTAURAÇÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização do Pateiro, lote 9-C, Parchal,
freguesia do Parchal, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1732/150103; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
150103.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócio único António Francisco Virgínia Messias, casado com Maria Odília
Rebocho de Jesus Messias, no regime de comunhão de adquiridos, com
a única quota de 5000 euros, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Messias � Restauração, So-
ciedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Urbanização do Pateiro,
lote 9-C, freguesia do Parchal, concelho de Lagoa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de restaurante do tipo
tradicional.

ARTIGO 3.º

O capital social, realizado em dinheiro, é de 5000 euros, perten-
cendo na íntegra ao único sócio António Francisco Virgínia Messias.

ARTIGO 4.º

Fica, desde já, nomeado gerente o único sócio António Francisco
Virgínia Messias.

ARTIGO 5.º

A representação da sociedade em juízo ou fora dele, compete ao
gerente.

ARTIGO 6.º

Fica, desde já, autorizado o gerente a, antes do registo definitivo
da sociedade e nos termos do artigo 19.º do Código das Sociedades
Comerciais, a proceder à aquisição de quaisquer equipamentos neces-
sários à actividade, podendo para o efeito levantar o capital social
depositado.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2000105351

VARELA & SUSTELO, L.DA

Sede: Edifício Porto de Abrigo, 2.º, Parchal,
freguesia de Estombar, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 164/190482; identificação de pessoa colectiva n.º 501270892;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/150103.

Certifico a dissolução de sociedade.
Data da aprovação das contas: 14 de Fevereiro de 2002.

Depositado documento legal.

27 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2000105343

IMOACTIV � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Beco de Marquês de Pombal, 1, loja E, Lagoa,
freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1736/210103; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
210103.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios IMOACTIV � Actividades Imobiliárias e Turísticas,
Unipessoal, com sede no Beco de Marquês de Pombal, 1, loja E, Lagoa,
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com uma quota de 2500 euros, e Isabel Leonor Ramos Varandas, ca-
sada com João António Correia Vieira Cascão, no regime de separa-
ção de bens, com uma quota de 2500 euros, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação IMOACTIV � Mediação
Imobiliária, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a actividade de mediação imobi-
liária.

2 � Mediante deliberação dos sócios, pode a sociedade adquirir
participações em sociedade por quotas ou anónimas, com objecto
diferente, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamen-
tos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Beco de Marquês de Pombal, 1,
loja E, 8400-447 Lagoa.

2 � A gerência pode deslocar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, assim como criar sucursais, agências ,
delegações ou outras formas locais de representação, sem necessidade
de consentimento de qualquer outro órgão.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma de 2500 euros,
do sócio IMOACTIV � Actividades Imobiliárias e Turísticas,
Unipessoal, L.da, e outra, de 2500 euros, da sócia Isabel Leonor Ra-
mos Varandas.

2 � Qualquer sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de
que ela carecer, nos termos e condições que forem estabelecidos em
assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre sócios.
2 � A cessão de quotas a terceiros depende da autorização escrita

da sociedade.
3 � Para efeito do disposto no número anterior, o sócio que pre-

tender ceder a sua quota notificará, por escrito, a sociedade da sua
intenção, mencionando e identificando o respectivo cessionário, bem
como o preço ajustado, o modo como ele será satisfeito e as demais
condições estabelecidas.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e a administração da sociedade e a sua representa-
ção, em juízo e fora dele, activa e passivamente, compete aos geren-
tes eleitos em assembleia geral, pelo prazo e condições que nela vie-
rem a ser estabelecidos.

2 � Fica, desde já, nomeada gerente a sócia Isabel Leonor Ramos
Varandas.

3 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos, incluindo os de compra, venda, locação, tres-
passe ou oneração de bens, móveis ou imóveis, estabelecimentos e
veículos automóveis, é suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 7.º

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

a) Se a mesma for arrestada, arrolada, penhorada ou, de algum modo,
envolvida em qualquer processo judicial onde possa vir a ser alienada
coercivamente;

b) Se ao seu titular forem imputados factos gravemente violadores
das suas obrigações para com a sociedade ou nocivos dos interesses
sociais, nomeadamente os que afectem os interesses patrimoniais,
comerciais e financeiros da sociedade, ou ponham em risco a sua
imagem, crédito ou solvabilidade;

c) Se a quota for cedida em contravenção do disposto no artigo 5.º;
d) Morte, falência ou insolvência do sócio.
2 � A amortização será deliberada no prazo de 90 dias, contados

da data da verificação de qualquer dos factos que lhe derem causa ou
do seu conhecimento pela sociedade.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2000105394

LAGOS

IMPORTELAS � ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 986/
890718; identificação de pessoa colectiva n.º 502193174; data da
apresentação: 09102002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2001.

23 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000724680

IMPORTELAS � ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 986/
890718; identificação de pessoa colectiva n.º 502193174; data da
apresentação: 09102002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

23 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000724698

U � STORE / ESPAÇO PARA ALUGAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2108/
20000817; identificação de pessoa colectiva n.º 505039184; data
da apresentação: 27092002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2001.

20 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2003334696

U � STORE / ESPAÇO PARA ALUGAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2108/
20000817; identificação de pessoa colectiva n.º 505039184; data
da apresentação: 27092002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

20 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2003334700

AL AMEER, RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2058/
20000303; identificação de pessoa colectiva n.º 504891944; data
da apresentação: 12092002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2003334742

AL AMEER, RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2058/
20000303; identificação de pessoa colectiva n.º 504891944; data
da apresentação: 12092002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

21 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2003334750
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BRILHALAR � SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1682/
960226; identificação de pessoa colectiva n.º 503615730; data da
apresentação: 16092002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2003334874

BRILHALAR � SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1682/
960226; identificação de pessoa colectiva n.º 503615730; data da
apresentação: 16092002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

21 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2003334866

LOULÉ

PORTAL DA QUINTA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 105, loja 10, 1.º,
vila e freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5664/
20020708; identificação de pessoa colectiva n.º 506120635; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20020708.

Certifico que, entre António Colaço Canário, casado com Maria
Ofélia Gonçalves Dias Bento, em separação de bens; e Natália
Alexandrovna Iordanskaya Martins, casada com José António Lopes
Martins, em separação de bens, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Portal da Quinta � Mediação
Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem como objecto a mediação imobiliária.

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é na Avenida de 5 de Outubro, 105, loja
10, 1.º, na vila e freguesia de Almancil, concelho de Loulé, podendo,
por simples deliberação social, ser transferida para qualquer outro local.

2 � A criação de sucursais, agências, delegações ou outras formas
de representação, quer em Portugal quer no estrangeiro, ficará depen-
dente de deliberação da gerência.

ARTIGO 3.º

O montante do capital social é de 5000 euros, integralmente rea-
lizado em dinheiro e dividido em duas quotas: uma, no valor nominal
de 3000 euros, pertencente ao sócio António Colaço Canário, e ou-
tra, no valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Natália
Alexandrovna Iordanskaya Martins.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão parcial ou total, de quotas, é livre entre os sócios e
não fica dependente da autorização da sociedade para que produza
efeitos em relação a ela.

2 � A cessão, parcial ou total, de quotas a favor de terceiros fica
dependente de autorização da sociedade para que produza efeitos em
relação a ela.

3 � A sociedade e depois os sócios têm direito de preferência na
aquisição da quota ou parcela de quota objecto da cessão.

4 � O sócio cedente deverá informar por escrito a sociedade, que
pretende ceder, total ou parcialmente, a sua quota indicando elemen-
tos do projecto de cessão, nomeadamente do preço, a identificação
do adquirente e demais elementos essenciais.

5 � Caso a sociedade declare não pretender exercer o seu direito
de preferência, os sócios deverão manifestar a sua vontade na

assembleia geral em que a sociedade delibere não exercer o seu direito
ou, caso nela não esteja presente, nos cinco dias subsequentes à deli-
beração.

6 � Caso mais que um sócio pretenda exercer o direito de preferên-
cia sobre a quota a ceder, será a mesma dividida de modo a ceder a cada
um a parte proporcional ao montante de capital que já detenha.

ARTIGO 5.º

1 � A amortização de quotas é permitida nos termos e nas condi-
ções fixadas legalmente, desde que ocorra um dos actos a seguir indi-
cados:

a) Quando a quota for arrestada, arrolada ou penhorada e o respec-
tivo titular não obtenha o seu levantamento no prazo de 60 dias a
contar da deliberação que aprove a amortização;

b) No caso de arrematação judicial;
c) No caso de cessão a estranhos sem o consentimento da sociedade;
d) Em todos os casos previstos na lei;
e) Nos casos de amortização decorrentes das situações previstas

nas alíneas a), b) e d) do número anterior, o preço da amortização
será igual ao valor da quota apurada com base no último balanço
aprovado.

2 � Caso a amortização se verifique em virtude da situação pre-
vista na alínea c) do n.º 1, o preço da amortização será igual ao valor
nominal da quota a amortizar.

3 � Todos os sócios ficam obrigados a efectuar prestações suple-
mentares de capital, até ao montante de 50 000 euros, na proporção
das respectivas quotas.

ARTIGO 6.º

1 � Os sócios poderão deliberar, caso o julguem necessário, a ce-
lebração de contratos de suprimentos, nas formas, condições e mon-
tantes que tiverem por convenientes e que sejam fixados em acta da
assembleia geral.

2 � A sociedade fica, desde já, autorizada a adquirir veículos para
o seu uso, podendo também aliená-los.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de ambos os sócios.
2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 8.º

No caso de dissolução, serão liquidatários os gerentes, devendo
proceder-se à liquidação na forma que for estabelecida por acordo e,
na falta de acordo, mediante licitação entre os sócios de todo o acti-
vo social, sujeito à obrigação do pagamento do respectivo passivo.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Carlos Viegas
Quintino. 1000191338

AB VILLAS � ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Vale de Santo António, apartamento 7,
freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5661/
20020705; identificação de pessoa colectiva n.º 506206319; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020705.

Certifico que Anne Verónica Burrell, solteira, maior, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AB VILLAS � Administração de
Propriedades, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Vale de Santo António, apar-
tamento 7, freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a administração de imóveis por conta
de outrém; promoção imobiliária; compra, venda e revenda de imó-
veis adquiridos para esse fim; serviços de apoio a propriedades e ser-
viços domésticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à sócia úni-
ca ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquela decidir.

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

3 � Fica, desde já, nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada 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 per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com aquele
que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Carlos Viegas
Quintino. 1000191337

C. CABRITA, L.DA

Sede: Rua de D. Dinis, lote FM 4, 5.º-B, direito,
cidade e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5660/
20020702; identificação de pessoa colectiva n.º 506173348; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20020702.

Certifico que, entre Carlos Augusto do Nascimento Cabrita e Leo-
nel da Silva Gonçalves, ambos divorciados, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma C. Cabrita, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Dinis lote FM 4, 5.º-B,
direito, na cidade e freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização e aluguer de
materiais e equipamentos para a construção civil. Execução de repa-
rações na construção civil.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez 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 con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, 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 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 seguida,
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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço 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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Carlos Viegas
Quintino. 1000191336

VENTTUS LÓGICOS � GESTÃO EMPRESARIAL, L.DA

Sede: Rua de Sacadura Cabral, Quinta Paraíso, A,
vila e freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5659/
20020702; identificação de pessoa colectiva n.º 506206335; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020702.

Certifico que, entre Carlos Manuel Rodrigues Palma dos Reis, casado
com Aurora Maria Costa Rodrigues Reis, em comunhão de adquiridos;
Carla Sofia Silva Parreira e Mário Rui Carvalho Manso, ambos soltei-
ros, maiores, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Venttus Lógicos � Gestão
Empresarial, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Sacadura Cabral, Quinta
Paraíso, A, na vila e freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar 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 contabilidade, fiscalidade e
gestão de contas; administração e gestão de imóveis e propriedades;
prestação de serviços de limpeza; promoção de eventos, ocupação de
tempos livres, organização de visitas guiadas, exposições, seminários,
conferências e congressos. Gestão e consultoria empresarial.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 7500 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais, uma
de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de quatro 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.
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2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de três gerentes.

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

4 � Ficam, desde já, nomeados gerentes todos 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 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 seguida,
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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço 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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Carlos Viegas
Quintino. 1000191335

ENGELAND � PROJECTOS E MEDIÇÕES
TOPOGRÁFICAS, L.DA

(anteriormente ENGELAND � PROJECTOS E MEDIÇÕES
TOPOGRÁFICAS, UNIPESSOAL, L.DA)

Sede: Vivenda Sousa, sem número, Bairro Amada,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4840/
20010212; identificação de pessoa colectiva n.º 505325241; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 27/20020708.

Certifico que foi efectuado o registo da transformação de socieda-
de unipessoal por quotas em sociedade por quotas, pelo que o pacto
social passa a ser o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ENGELAND � Projectos e Me-
dições Topográficas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Vivenda Sousa, sem número,
Bairro Amada, freguesia de São Clemente, concelho de Loulé.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de topogra-
fia, estudos, projectos, fiscalização de obras e medições topográficas.

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, no
valor nominal de 4500 euros, pertencente ao sócio Jenaro Lopez
Alvarenga, e outra, no valor nominal de 500 euros, pertencente ao
sócio Fabiano Alvarenga Soares.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até cinco 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 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 con-
tratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

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

4 � Mantém-se na gerência o sócio Jenaro Lopez Alvarenga.

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 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 seguida,
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 cedida sem con-
sentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Carlos Viegas
Quintino. 1000191334

MONCHIQUE

ANTÓNIO DUARTE SILVA � AUTOMÓVEIS DE ALUGUER, L.DA

Sede: Urbanização de São Roque, lote 1, 2.º, esquerdo, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula n.º 203/
000719; identificação de pessoa colectiva n.º 504936204;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações 1 e 2/030128.

Certifico que a sociedade mudou a sede para Urbanização de São
Roque, lote 1, 2.º, esquerdo, Monchique.

Certifico que Nuno Miguel Duarte Nunes, casado, foi nomeado
gerente, com capacidade profissional.

Data: 6 de Janeiro de 2003.

4 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Humberto dos
Santos Mariano Coelho. 2001716206

OLHÃO

ZEFERINO & DIAS � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2142/
20021223; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
20021223.
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Certifico que, entre Andreia Sofia Gonçalves Dias, solteira, maior,
e Luís Zeferino Neves Dias, divorciado, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Zeferino & Dias � Comércio de
Materiais de Construção, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Bias do Sul, freguesia
de Moncarapacho, concelho de Olhão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-
das 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 materiais para
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 200 euros, pertencente à sócia Andreia Sofia Gonçalves
Dias, e outra, no valor nominal de 4800 euros, pertencente ao sócio
Luís Zeferino Neves Dias.

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 con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Luís Zeferino Neves
Dias.

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 empresas.

Conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2000319831

RURISHOTEL � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2138/
20021211; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/
20021211.

Certifico que, entre António Nabais Gabriel, casado com Maria
Ofélia Chagas Eusébio Gabriel, na comunhão de adquiridos; Renato
António Eusébio Gabriel, casado com Ana Cristina Rodrigues Palindra,
na separação de bens, e Patrícia Ofélia Eusébio Gabriel, solteira, maior,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes
estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RURISHOTEL � Empreendimen-
tos Turísticos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo do Poço, 3, 1.º, na vila
e freguesia de Moncarapacho, concelho de Olhão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar 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 turismo no espaço rural e ani-
mação turística. Empreendimentos turísticos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 12 500 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três
quotas: uma, no valor nominal de 6125 euros, pertencente ao sócio
António Nabais Gabriel; uma, no valor nominal de 3250 euros, per-
tencente ao sócio Renato António Eusébio Gabriel, e uma, no valor
nominal de 3125 euros, pertencente à sócia Patrícia Ofélia Eusébio
Gabriel.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 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 con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo sempre
obrigatória a assinatura do gerente António Nabais Gabriel.

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

4 � Ficam, desde já, nomeados gerentes todos 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 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 seguida,
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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço 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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Conforme o original.

23 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2000319548

BELAZI � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2140/
20021212; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20021212.

Certifico que, entre José Manuel Romeira Belchior Viegas, casado
com Maria Manuela dos Santos Lanceiro, na separação de bens;
Humberto José Veigas Azinheira, casado com Cândida Bráulia Gama
de Sousa Azinheira, na comunhão geral, e Jorge Manuel da Costa
Russo, casado com Ana Cristina Rocha Justino Russo, 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 BELAZI � Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da República, 180, 1.º,
esquerdo, na cidade, freguesia e concelho de Olhão.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas;
construção e manutenção de espaços verdes e piscinas. Gestão, ma-
nutenção e limpeza de imóveis. Compra e venda de imóveis e reven-
da dos adquiridos para esse fim. Importação, representação e comér-
cio de materiais para a construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 27 000 euros e corresponde à soma de três quotas iguais, uma de
cada sócio.

ARTIGO 4.º

Em qualquer aumento de capital, os sócios terão preferência na
subscrição, na proporção do valor das quotas que possuírem.

ARTIGO 5.º

Os sócios farão à sociedade os suprimentos de que ela carecer, ao
juro e demais condições que forem estipulados em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas é livre entre sócios, e a estranhos depende
do consentimento da sociedade, reservado o direito de preferência à
própria sociedade, em primeiro lugar e aos sócios, em segundo lugar.

2 � O sócio que pretender ceder a sua quota a terceiros, deverá co-
municar os termos e condições do negócio, por escrito, à sociedade e a
cada um dos sócios, tendo a sociedade em primeiro lugar e cada sócio em
segundo, o respectivo direito de preferência em tal transmissão.

3 � Uma vez recebida a comunicação a que se refere o número
anterior, tem a sociedade o prazo de 20 dias para exercer o seu direi-
to de preferência, e não o fazendo terão cada um dos sócios igual
prazo, que se contará do dia seguinte àquele em que tenha terminado
o prazo atribuído à sociedade.

4 � Havendo vários sócios que exerçam o direito de preferência, abrir-
-se-á licitação entre eles com vista a definir a quem cabe tal direito.

5 � Não se consideram terceiros, para esse efeito, os ascendentes
e descendentes dos sócios e/ou pessoas colectivas que se encontrem
em relação de grupo com sócio que seja pessoa colectiva.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar quotas, nos seguintes casos:
1 � Por acordo com o titular da quota;
2 � No caso de penhora ou acção judicial que motive a

indisponibilidade ou a apreensão da quota;
3 � Compulsivamente, quando for imputável ao respectivo titu-

lar, violações graves das suas obrigações enquanto sócio para com a
sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, competirá a um conselho de gerência composto por um a três
membros.

2 � O conselho de gerência poderá conferir mandato, com ou sem
a faculdade de substabelecer, a qualquer dos seus membros, ou a outra
pessoa estranha à sociedade, para uso de determinados poderes de
gerência que entenda atribuir-lhe.

3 � A sociedade obriga-se pela assinatura de dois gerentes.
4 � Para os actos de mero expediente é suficiente a intervenção

de um gerente.
5 � O conselho de gerência poderá delegar num ou mais gerentes

a gestão corrente da sociedade.
6 � É expressamente proibido aos gerentes intervir em nome e

representação da sociedade em fianças, abonações, cauções, letras de
favor e avales estranhos aos negócios e fins da sociedade.

ARTIGO 9.º

No caso de morte ou interdição de qualquer dos sócios ou liquida-
ção de sócio que seja pessoa colectiva, a sociedade não se dissolverá
e continuará com os herdeiros ou representantes do sócio falecido
que entre si destinarão um que a todos represente, ou com o repre-
sentante do património em liquidação.

ARTIGO 10.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Conforme o original.

23 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2000246346

ZEFERINO DIAS � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2143/
20021223; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20021223.

Certifico que por Luís Zeferino Neves Dias, divorciado, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Zeferino Dias � Promoção Imo-
biliária, Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Bias do Sul, freguesia
de Moncarapacho, concelho de Olhão.

ARTIGO 2.º

A sociedade trem por objecto promoção imobiliária e compra e
venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le 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 per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com aquele
que a sociedade está exercendo.

Conforme o original.

23 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2000319840

VÍTORJÚLIONET � INSTALAÇÃO DE REDES
DE TELECOMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1978/
20011012; identificação de pessoa colectiva n.º 505718162; data
do depósito: 27062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

10 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2000246141

AUTO PROGRESSO OLHANENSE � OFICINA
DE MECÂNICA GERAL, BATE CHAPAS E PINTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 565/
760427; identificação de pessoa colectiva n.º 500434930; data do
depósito: 27062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

10 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2000246125
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MARTINS & GUERREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 797/
811014; identificação de pessoa colectiva n.º 501187278; data do
depósito: 27062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

10 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2000246133

CORTES & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1349/
920710; identificação de pessoa colectiva n.º 502807407; data do
depósito: 27062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

10 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2000246117

SOFT � SOCIEDADE DE FÉRIAS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1365/
921120; identificação de pessoa colectiva n.º 502877162; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 10/20011026.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital e alteração parcial do contrato e, em consequência,
modificado o artigo 3.º, redenominando o capital em euros, que passa
a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, é de 5000 euros e é formado por duas quotas iguais,
de 2500 euros, pertencendo uma ao sócio Edgar Ferreira Batalha, e outra,
em comum e sem determinação de parte ou direito, a Zélia Conceição
Pedro Marcos, Aléxis Pedro Marcos e Micael Pedro Marcos.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

9 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2001715030

SARA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1871/
001004; identificação de pessoa colectiva n.º 505050595;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/14062002.

Certifico que foi extraído daquele averbamento o texto seguinte:
Averbamento n.º 1 com a apresentação Of. 7/20020614 � Cessa-

ção de funções. Gerente: Luís da Luz e Silva. Data: 8 de Maio de 2002.
Causa: Renúncia.

Rectificação � No Diário da República, 3.ª série, n.º 30, de 5 de
Fevereiro de 2002, a pg. 2660-(56), foi publicado o anúncio referente
à sociedade Sara & Silva, L.da, onde saiu com inexactidão a publicação
relativa à data do depósito da prestação de contas do ano de 2000, e
onde se lê «data do depósito: 01082001», deverá ler-se: «06/08/2001».

Conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Correia Pacheco Lopes. 2000246931

SARA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1871/
001004; identificação de pessoa colectiva n.º 505050595; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 9/20020614.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato e, em consequência, modificados os
artigos 1.º, 3.º e 4.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a designação de Sara & Silva, L.da, e tem a sua sede no
sítio de Quatrim do Sul, caixa postal n.º 703-E, freguesia de Moncarapacho,
concelho de Olhão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
de 2500 euros, pertencentes uma a cada sócio, Paulo Ricardo Soares
Luís e Eduardo José de Mendonça Pereira.

ARTIGO 4.º

A administração e representação da sociedade, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, pertence a ambos os sócios, Paulo Ricardo Soares
Luís e Eduardo José de Mendonça Pereira, desde já nomeados gerentes,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ único. Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes, sendo bastante a
assinatura de um gerente para os actos de mero expediente.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Correia Pacheco Lopes. 2000246915

EUGÉNIO & TOMÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1556/
960508; identificação de pessoa colectiva n.º 503650552; data do
depósito: 27062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

13 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2000246419

ADOLF DA QUINTA, EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1025/
861218; identificação de pessoa colectiva n.º 501759646; data do
depósito: 27062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

13 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2000246397

SOQUIRSUL � SOCIEDADE QUÍMICA REPRESENTAÇÕES
DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1175/
890724; identificação de pessoa colectiva n.º 502194650; data do
depósito: 27062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

13 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2000246362

SÃO BRÁS DE ALPORTEL

HORÁCIO DA CONCEIÇÃO NEVES, L.DA

Sede: Sítio da Campina, São Brás de Alportel

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Matrí-
cula n.º 20; identificação de pessoa colectiva n.º 501446850; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 2/20030106.
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Certifico que foi nomeada gerente da sociedade supra, Hermínia
Rosa Sancho do Estanco, em 1 de Janeiro de 2003.

30 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Elsa Maria Brito
Viegas Rodrigues. 2001786522

CONTREIRAS & MADEIRA, L.DA

Sede: Bairro João Rosa Beatriz, 6, 2.º, esquerdo,
São Brás de Alportel

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Matrí-
cula n.º 396; identificação de pessoa colectiva n.º 506161331;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 4 e 5/20030114.

Certifico que Cláudia Dionísia de Sousa Mendonça cessou as fun-
ções de gerente, em 10 de Janeiro de 2003, por renúncia, e foi nome-
ada gerente Eduarda Maria Mendonça Henrique Contreiras, em 10 de
Janeiro de 2003.

28 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Elsa Maria Brito
Viegas Rodrigues. 2001786492

NOVACORTIÇA � NOVAS TÉCNICAS CORTICEIRAS
E DE PREPARAÇÃO DE ROLHAS, L.DA

Sede: Parque Industrial Municipal, Barracha,
São Brás de Alportel

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Matrí-
cula n.º 81; identificação de pessoa colectiva n.º 501773622;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 14/20030109.

Certifico que a sociedade supra mudou a sede para o Parque Indus-
trial Municipal, Barracha, São Brás de Alportel.

24 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Elsa Maria Brito
Viegas Rodrigues. 2001786484

SOTATUR � EXPLORAÇÃO DE APARTAMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Rua de Boaventura Passos, 19-A, São Brás de Alportel

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Matrí-
cula n.º 333; identificação de pessoa colectiva n.º 502182300; ins-
crição n.º 11; número e data da apresentação: 4/20030115.

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

Data da aprovação das Contas: 30 de Agosto de 2002.

24 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Elsa Maria Brito
Viegas Rodrigues. 2001786468

CENTUR � CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Rua de Boaventura Passos, 19-A, São Brás de Alportel

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Matrí-
cula n.º 310; identificação de pessoa colectiva n.º 501978240; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 3/20030115.

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

Data da aprovação das Contas: 30 de Agosto de 2002.

24 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Elsa Maria Brito
Viegas Rodrigues. 2001786450

JOSÉ DOS SANTOS BOTINAS & IRMÃO, L.DA

Sede: Sítio da Calçada, São Brás de Alportel

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Matrí-
cula n.º 128; identificação de pessoa colectiva n.º 500716684; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 2/20030107.

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

Data da aprovação das Contas: 31 de Dezembro de 2002.

24 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Elsa Maria Brito
Viegas Rodrigues. 2001786441

FRANCISCO CARRUSCA, L.DA

Sede: Sítio da Mesquita Baixa, São Brás de Alportel

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Matrí-
cula n.º 293; identificação de pessoa colectiva n.º 504122487;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20030122.

Certifico que a sociedade supra mudou a sede para o sítio da Mes-
quita Baixa, São Brás de Alportel.

30 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Elsa Maria Brito
Viegas Rodrigues. 2001786506

CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE OSTEOPOROSE
DO ALGARVE � CDOA, L.DA

Sede: Rua de António Rosa Brito, 40, 1.º, São Brás de Alportel

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Matrí-
cula n.º 335; identificação de pessoa colectiva n.º 503317012;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 5 e 6/20030109.

Certifico que, por alteração parcial do pacto social da sociedade su-
pra, cessou as funções de gerente João Carlos Guimarães Sousa Tavares
de Sampaio dos Aidos, por renúncia, em 27 de Dezembro de 2002, e
alteraram os artigos 5.º e 11.º do referido pacto, que ficaram com as
seguintes redacções:

ARTIGO 5.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 5000 euros e encon-
tra-se dividido em três quotas: uma, no valor nominal de 3750 euros,
pertencente à sócia Teresa Leonor Isabel Dulce Fiel Vasconcelos
Figueiredo; uma, no valor nominal de 750 euros, pertencente à sócia
Maria Madalena Galvão de Sousa Milharó, e outra, no valor nominal
de 500 euros, pertencente à sócia Isabel Maria Cepeda Fernandes.

ARTIGO 11.º

A gerência da sociedade, e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pertence às sócias Teresa Leonor Isabel
Dulce Fiel Vasconcelos Figueiredo e Maria Madalena Galvão de Sousa
Milharó, desde já nomeadas gerentes, com dispensa de caução e com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar validamente a sociedade são necessárias as assi-
naturas de dois gerentes.

O pacto social actualizado encontra-se depositado na respectiva
pasta.

30 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Elsa Maria Brito
Viegas Rodrigues. 2001786530

DAVID HENRIQUES TOMÉ, L.DA

Sede: Sítio dos Machados, São Brás de Alportel

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Matrí-
cula n.º 67; identificação de pessoa colectiva n.º 500523797;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 3/20030108.
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Certifico que cessou as funções de gerente Rosa Maria de Jesus
Ramos da Costa, por renúncia, em 22 de Novembro de 1999.

30 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Elsa Maria Brito
Viegas Rodrigues. 2001786565

POYPE & BRISSAC � OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Sede: Serro do Botelho, São Brás de Alportel

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Matrí-
cula n.º 149; identificação de pessoa colectiva n.º 502212640.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, relativos ao exercício do
ano de 2001.

24 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Elsa Maria Brito
Viegas Rodrigues. 2001786476

TAVIRA

FARDIVER � MÁQUINAS DE DIVERSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1098/
20021022; identificação de pessoa colectiva n.º 505865815; ins-
crição n.º 4 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e datas
das apresentações: 13/20021022 e 32/20020507.

Certifico que cessou funções de gerente José da Silva Coelho, por
renúncia ao cargo, a partir de 26 de Abril de 2002.

Mais certifico que a referida sociedade alterou o pacto social, nos
artigos 1.º e 4.º, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FARDIVER � Máquinas de
Diversão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Campina, freguesia de
Santiago, concelho de Tavira, com endereço postal na caixa postal
n.º 1403-C.

3 � (Mantém-se.)

ARTIGO 4.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-

tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.
3 � (Mantém-se).
4 � Mantém-se na gerência o sócio João Manuel Martins Pereira.

Depositado o texto actualizado do contrato.

23 de Janeiro de 2003. � O Conservador, João Henrique Marques
Gonçalves Marques. 2001271468

ALFREDO PEREIRA FERNANDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1099/
20021024; identificação de pessoa colectiva n.º 506349330; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20021024.

Certifico que Alfredo António Pereira Fernandes, casado, com
Maria Cristiana Neto Gaspar Fernandes, na comunhão de adquiridos,
Bernardinheiro, Santiago, Tavira, constituiu a sociedade em epígrafe,
que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alfredo Pereira Fernandes,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Bernardinheiro, fregue-
sia de Santiago, concelho de Tavira, com endereço postal na caixa
postal n.º 1556-C.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em canalizações, respectivo co-
mércio e instalação.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le 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 per-
mitidos por lei, mesmo que objecto desses agrupamentos complemen-
tares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com aquele
que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

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

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

Está conforme.

23 de Janeiro de 2003. � O Conservador, João Henrique Marques
Gonçalves Marques. 2001270690

JOSÉ JUSTINIANO R. PALINDRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1100/
20021030; identificação de pessoa colectiva n.º 506326683; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20021030.

Certifico que José Jutianiano Rodrigues Palindra, casado com Ma-
ria do Carmo Fialho Rodrigues, na comunhão geral, Arroio, Luz,
Tavira, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguin-
tes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Justiniano R. Palindra,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio do Arroio, freguesia de
Luz, concelho de Tavira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, 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 nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

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

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio.
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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 per-
mitidos por lei, mesmo que objecto desses agrupamentos complemen-
tares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com aquele
que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

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

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

Está conforme.

23 de Janeiro de 2003. � O Conservador, João Henrique Marques
Gonçalves Marques. 2001270704

C. WONG � DESIGN E CONSTRUÇÃO DE JARDINS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1101/
20021120; identificação de pessoa colectiva n.º 506315800; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20021120.

Certifico que Carlos Wong Brito, solteiro, maior, Rua de Melo
Antunes, bloco 166, 3.º, esquerdo, Tavira, constituiu a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma C. Wong � Design e Construção
de Jardins, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Melo Antunes, bloco
166, 3.º, esquerdo, na cidade e concelho de Tavira, freguesia de Santa
Maria

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em design, construção e manuten-
ção de espaços verdes. Construção civil, reparação e manutenção de
imóveis. Comércio, importação e exportação de plantas, artigos de
decoração interior e exterior, equipamentos e acessórios, sistemas de
rega, adubos e pesticidas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le 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 per-
mitidos por lei, mesmo que objecto desses agrupamentos complemen-

tares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com aquele
que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

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

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

Está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � O Conservador, João Henrique Marques
Gonçalves Marques. 2001270739

JOÃO CARLOS SANTANA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1102/
20021120; identificação de pessoa colectiva n.º 506376842; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20021120.

Certifico que João Carlos Pires Santana, casado com Maria de Lurdes
Gonçalves Horta Santana, na comunhão de adquiridos, Vale Caran-
guejo, Santa Maria, Tavira, constituiu a sociedade em epígrafe, que se
rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Carlos Santana, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Vale Caranguejo, fre-
guesia de Santa Maria, concelho de Tavira, com endereço postal na
caixa postal n.º 220-Z.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto exploração hoteleira; construção ci-
vil, e prestação de serviços de electricista e canalizador.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le 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 per-
mitidos por lei, mesmo que objecto desses agrupamentos complemen-
tares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com aquele
que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

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

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

Está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � O Conservador, João Henrique Marques
Gonçalves Marques. 2001270917

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

REIS & FRUTUOSO OLIVEIRA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1284/030128; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/030128.

Certifico que, entre Frutuoso Manuel da Silva de Oliveira, casado
com Filomena da Assunção Gutierres Reis de Oliveira, na comunhão
de adquiridos, e Filomena da Assunção Gutierres Reis de Oliveira, casada
com o referido Frutuoso Manuel da Silva de Oliveira, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Reis & Frutuoso Oliveira � Me-
diação Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Catalunha, Rotunda
de Monte Gordo, loja H, rés-do-chão, direito, na vila e freguesia de
Monte Gordo, concelho de Vila Real de Santo António.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária.

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 con-
tratos, 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 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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Disposição transitória

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

Conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Noémia Maria Dias
Trindade. 2000379486

GUARDA
GUARDA

TOP TRANS � TRANSITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 774;
identificação de pessoa colectiva n.º 502436611; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 12; número e data da apre-
sentação: 2/20030123.

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

a) Cessação de funções dos gerentes Maria Eugénia Gonçalves
Tanganho do Carmo Tapada e Nuno Miguel Gonçalves Tanganho do
Carmo Tapada. Causa: Renúncia. Data: 20 de Janeiro de 2003;

b) Alteração do contrato. Artigo alterado: 4.º, o qual ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

a) A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida por
um gerente.

b) Mantém-se na gerência o sócio Arnaldo do Carmo Tapada, já
anteriormente designado gerente;

c) A sociedade obriga-se com a intervenção do gerente, com capa-
cidade profissional, Arnaldo do Carmo Tapada.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001678886

EMÍLIA & CARLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1640;
identificação de pessoa colectiva n.º 505137267; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/20030121.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 31 de Dezembro de 2002.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001678843

CONFECÇÕES COUTO & VALÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 790;
identificação de pessoa colectiva n.º 502486660; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 2/20030120.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 31 de Dezembro de 2002.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001678835

MICROGUARDA � FORMAÇÃO PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1346;
identificação de pessoa colectiva n.º 503993557; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 1/20030120.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi aumentado
o capital social e que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo fi-
cado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado é de € 50 000,
representado por duas quotas: S. A. S. � Soluções e Análise de
Sistemas, L.da � € 25 500, e Maria Joaquina Roque Belchior � € 24 500.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001678819

EDUARDO DAMÁSIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 293;
identificação de pessoa colectiva n.º 500648778; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 1/20030116.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi aumentado
o capital social e que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo fi-
cado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado é de € 5000, repre-
sentado por cinco quotas: Eduardo Damásio � uma quota de € 2246,12 com
natureza de bem próprio, e outra de € 1503,88; Francisco José Batis-
ta Damásio � uma quota de € 250,65 com natureza de bem próprio,
e outra de € 374,35, e Sara Alexandra Batista Damásio � € 625.

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

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001678770

COSTA & VILA FLOR � CONSULTADORIA
E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1960;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20030124.

Certifico que, entre Joaquim Salvador Ribeiro Borges da Costa e
Rui Jorge Gonçalves Vila Flor, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Costa & Vila Flor � Consultadoria
e Formação, L.da, e tem a sua sede na Praça do Município, 1, 3.º, D,
freguesia da Sé, concelho da Guarda.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada para qualquer outra zona do concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar e encerrar sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação, em qualquer ponto do País.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de
consultadoria económica-financeira, apoio à gestão de empresas e
formação profissional.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 20 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor nominal de
10 000 euros cada uma, ficando a pertencer uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares aos sócios até
ao montante de 200 000 euros, conforme condições a fixar em
assembleia geral convocada para o efeito.

2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, dispensada de
caução e remunerada ou não, conforme for deliberado em assembleia
geral, será exercida por dois gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.
3 � Ficam, desde já, designados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras sociedades
já existentes ou a constituir, ainda que com objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 7.º

Além da reserva legal, a assembleia geral poderá criar as reservas
que entender convenientes ao desenvolvimento dos negócios sociais.

ARTIGO 8.º

A cessão total ou parcial de quotas e a sua divisão é livre entre os
sócios. A cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade,
que terá sempre direito de preferência o qual, de seguida, se defere aos
sócios não cedentes.

ARTIGO 9.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 cedida
sem consentimento da sociedade.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001678932

SÉRGIO MARUJO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1959;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20030124.

Certifico que Sérgio Esteves Soares Marujo constituiu a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sérgio Marujo, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede na Rua de Soeiro Viegas, 21, 3.º, frente A, freguesia da
Sé, concelho da Guarda.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada para qualquer outra zona do concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar e encerrar sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação, em qualquer ponto do País.

2.º

A sociedade tem por objecto o exercício de actividades de contabilida-
de, fiscalidade e auditoria.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio Sérgio Esteves Soares Marujo.

4.º

1 � Por decisão do sócio único, poderá o mesmo realizar presta-
ções suplementares, até ao montante de 50 000 euros.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, ficará a
cargo de um gerente, sócio ou não sócio, ficando, desde já, nomeado
gerente o sócio Sérgio Esteves Soares Marujo.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

6.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras so-
ciedades já existentes ou a constituir, ainda que com o objecto dife-
rente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupa-
mentos complementares de empresas, desde que em sociedades por
quotas não fique na situação de único sócio.

7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que visem a prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001678916
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SEIA

QUINTA DA BICA � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 794/010727;
identificação de pessoa colectiva n.º 501184422.

Certifico que, em 23 de Julho de 2002, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de contas
do exercício de 2001, relativas à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

5 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Figueiredo Aires. 2000538771

LEIRIA
ALVAIÁZERE

TRANSFRANCAUTO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 251/
000414; inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 1/20030205.

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

Nomeação de gerente de Jorge Humberto Mendes Alves, casado,
nomeado em 2 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante em substituição legal,
Maria Teresa Marques Rodrigues Silveira Tiago. 2001442459

BATALHA

NEGOCER � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 1035/
030127; identificação de pessoa colectiva n.º 503522783;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 5 e 6; números
e data das apresentações: 1, 3 e 4/030127.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede da área da
Conservatória de Alcobaça para Vale de Ourém, São Mamede, Bata-
lha, e aumentou o capital de 400 000$ para € 10 000.

Certifico ainda que foram nomeados gerentes Georgina Maria Pe-
reira Mendes Campos, Custódia Paula Neto Rosa Santos Carvalho e
Mário Pereira Mendes, em 15 de Março de 2001.

Os artigos 1.º e 3.º passaram a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma NEGOCER � Comércio Interna-
cional, L.da, com sede em Vale de Ourém, São Mamede, 2495-909 Fá-
tima, concelho da Batalha.

§ único. Por deliberação dos sócios, a sociedade pode criar formas
legais de representação, em qualquer ponto do território nacional, e
deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

3.º

O capital social é de 10 000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de quatro quotas iguais, de 2500 euros,
uma de cada um dos sócios: Carlos Manuel Pereira Mendes, Georgina
Maria Pereira Mendes Campos, Custódia Paula Neto Rosa Santos
Carvalho e Mário Pereira Mendes.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 2001288557

CONSTRUÇÕES � CUNHA DOS ANJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 91/
890505; identificação de pessoa colectiva n.º 502155558; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 69/030203.

Certifico que foram nomeados gerentes da sociedade em epígrafe,
em 10 de Janeiro de 2003, Célia Catarina Semião Cunha dos Anjos,
Armindo Miguel Semião Cunha dos Anjos e Hélder António Matias
dos Reis.

Conferida, está conforme.

5 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 2001353502

ISIDRO DA SILVA REIS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 209/
900821; identificação de pessoa colectiva n.º 500921326; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 2/030203.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o con-
trato, passando o artigo 8.º a ter a seguinte redacção:

8.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, dispensada de caução, pertence aos
sócios, desde já nomeados gerentes, Fernando Manuel Vieira Reis,
Gracinda Maria Tomás Laureano, Maria da Graça Vieira Reis Silva e
Jorge Manuel dos Reis e Silva.

2 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas de dois
gerentes, sendo obrigatória a assinatura de um dos membros de cada
casal.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

5 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 2001353510

GIFTINVEST � SOCIEDADE DE CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 1037/
030203; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030203.

Certifico que Perspectivas Globais, Consultoria, L.da; Walter José
Miranda Pereira dos Santos, casado com Maria Madalena Machado
Vicente Miranda Santos, na separação de bens; João Fernando Neto
Abrantes Serra, casado com Isabel Maria Pimentel Abrantes Serra, na
separação de bens; Fernando Manuel Lima de Valadas Fernandes, ca-
sado com Laurência Afonso Ribeiros Valadas Fernandes, na comu-
nhão de adquiridos, e António Maria Veiga Anjos, casado com Maria
Amélia Cabral Brandão, na comunhão de adquiridos, constituíram uma
sociedade por quotas, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GIFTINVEST � Sociedade de
Consultadoria, L.da, e tem a sua sede na Rua do Infante D. Fernando,
lote 3, 1.º, A, freguesia e concelho da Batalha.

2 � A gerência, por deliberação da assembleia geral, poderá deslo-
car a sede social da sociedade para qualquer parte do território na-
cional, bem como poderá instalar e manter outras formas de repre-
sentação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de
consultadoria, no âmbito de gestão e comércio.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em cinco quotas iguais, de 1000 euros, cada,
pertencentes cada uma aos sócios, António Maria Veiga Anjos, João
Fernando Neto Abrantes Serra, Fernando Manuel Lima de Valadas
Fernandes, Walter José Miranda Pereira dos Santos e Perspectivas
Globais, Consultoria, L.da

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade limitada em sociedades com objecto igual ou diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas.
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ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios, por acordo unânime de to-
dos, prestações suplementares, até ao montante global corresponden-
te ao quíntuplo do capital social.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida pelos só-
cios ou não sócios a designar em assembleia geral, ficando, desde já,
nomeado gerente o sócio António Maria Veiga Anjos.

2 � Para obrigar validamente a sociedade basta a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade, a quem fica reservado o direito de preferência em
primeiro lugar.

a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial

da quota;
c) Falência ou morte do seu titular;
d) Quando o respectivo sócio deixar de comparecer ou de se fazer

representar nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos;
e) Quando, em virtude de partilha realizada em consequência de

divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou só de bens, a quota
não fique a pertencer integralmente ao seu titular.

2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem
como poderão, posteriormente, por deliberação dos sócios, em vez
de quota amortizada, serem criadas uma ou mais quotas, destinadas a
serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

ARTIGO TRANSITÓRIO

a) A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento
das entradas dos sócios, depositadas para fazer face às despesas de cons-
tituição, registo e publicação, bem como à instalação da sede social; e

Celebrar quaisquer negócios jurídicos, designadamente contratos de
fornecimento de serviços e locação financeira.

Conferida, está conforme.

5 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 20001353537

BOMBARRAL

CPF � CENTRO DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
HORTOFRUTÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 571/
991210; identificação de pessoa colectiva n.º 503968161; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 5/23012003.

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

Nomeação de gerentes para o biénio 2003/2004 � Nomeados
Ernesto Agostinho Rodrigues, João Manuel Cordeiro Alves e Gilberto
Rodrigues Franco. Data: 30 de Dezembro de 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001548206

LEIRIA

XIRAPUR � COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Santo António, 314, Chãs, Regueira de Pontes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7220/
20001212; identificação de pessoa colectiva n.º 505232669; nú-
mero e data da apresentação: D-1892/080802.

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

30 de Janeiro de 2003. � A Adjunta do Conservador, Maria Tere-
sa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000841902

TOCLEADER � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Sede: Beco de São Luís, 60, Chãs, Regueira de Pontes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6516/
990622; identificação de pessoa colectiva n.º 504421344; número
e data da apresentação: D-1891/080802.

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

30 de Janeiro de 2003. � A Adjunta do Conservador, Maria Tere-
sa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000841899

MOLEIRINHO E FILHO, ARTEFACTOS DE CIMENTO, L.DA

Sede: Ponte da Pedra, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2158/
860618; identificação de pessoa colectiva n.º 501681450; número
e data da apresentação: D-1884/080802.

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

29 de Janeiro de 2003. � A Adjunta do Conservador, Maria Tere-
sa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000843263

LIZQUEIMA � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Sede: Vale Salgueiro, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2161/
860620; identificação de pessoa colectiva n.º 501683771; número
e data da apresentação: D-1915/140802.

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

30 de Janeiro de 2003. � A Adjunta do Conservador, Maria Tere-
sa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000841961

PAULO GOMES E SILVA, L.DA

Sede: Avenida Principal, 87, Vidigal, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6641/
990928; identificação de pessoa colectiva n.º 504644173; número
e data da apresentação: D-1916/140802.

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

30 de Janeiro de 2003. � A Adjunta do Conservador, Maria Tere-
sa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000841945

VROSIL � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua da Pedreira, 465, Riba D�Aves, Ortigas, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5516/
970507; identificação de pessoa colectiva n.º 503871885; número
e data da apresentação: D-1895/080802.

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

30 de Janeiro de 2003. � A Adjunta do Conservador, Maria Tere-
sa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000841937
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CAÇADOR PECUÁRIA, L.DA

Sede: Chãs, Regueira de Pontes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3072/
900205; identificação de pessoa colectiva n.º 502283041; número
e data da apresentação: D-1893/080802.

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

30 de Janeiro de 2003. � A Adjunta do Conservador, Maria Tere-
sa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000841910

JOSÉ FRANCISCO FARIA, L.DA

Sede: Chãs, Regueira de Pontes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1801/
830412; identificação de pessoa colectiva n.º 501371770; número
e data da apresentação: D-1894/080802.

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

30 de Janeiro de 2003. � A Adjunta do Conservador, Maria Tere-
sa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000841929

AGROMIRA, L.DA

Sede: Rua de Benjamim Mira Gil, Moinhos, Carvide, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3716/
920102; identificação de pessoa colectiva n.º 502670398; número
e data da apresentação: D-1882/080802.

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

29 de Janeiro de 2003. � A Adjunta do Conservador, Maria Tere-
sa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000843247

INDÚSTRIA DE CARNES JAULINO & FILHA, L.DA

Sede: Largo da Rainha Santa Isabel, Monte Real, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1746/
830120; identificação de pessoa colectiva n.º 501358838; número
e data da apresentação: D-1725/020724.

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

21 de Janeiro de 2003. � A Adjunta do Conservador, Maria Tere-
sa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000191638

SANTOS E RICARDO, L.DA

Sede: Maceirinha, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1720/
821110; identificação de pessoa colectiva n.º 501328076; número
e data da apresentação: D-1838/310702.

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

28 de Janeiro de 2003. � A Adjunta do Conservador, Maria Tere-
sa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000191695

INBALIZ � INSTALAÇÕES DE BAIXA E ALTA TENSÃO, L.DA

Sede: Maceirinha, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2472/
871222; identificação de pessoa colectiva n.º 501910751; número
e data da apresentação: D-1839/310702.

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

28 de Janeiro de 2003. � A Adjunta do Conservador, Maria Tere-
sa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000191694

VILIFER � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES METÁLICAS, L.DA

Sede: Maceirinha, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3030/
891228; identificação de pessoa colectiva n.º 502262931; número
e data da apresentação: D-1840/310702.

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

28 de Janeiro de 2003. � A Adjunta do Conservador, Maria Tere-
sa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000191693

JOAQUIM MIRANTE E BARREIRO, L.DA

Sede: Avenida dos Heróis de Angola, 79, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1079/
761018; identificação de pessoa colectiva n.º 500608199; número
e data da apresentação: D-1842/310702.

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

28 de Janeiro de 2003. � A Adjunta do Conservador, Maria Tere-
sa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000191691

MACIPRESTA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LIMPEZAS, L.DA

Sede: Rua do Guilherme, 11, Maceirinha, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7758/
010821; identificação de pessoa colectiva n.º 505640562; número
e data da apresentação: D-1841/310702.

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

28 de Janeiro de 2003. � A Adjunta do Conservador, Maria Tere-
sa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000191689

TORNIVENTURA � SERVIÇOS DE TORNO E FREZA, L.DA

Sede: Ulmeiro, Santa Catarina da Serra, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5820/
980203; identificação de pessoa colectiva n.º 504065246; número
e data da apresentação: D-1812/020730.

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

29 de Janeiro de 2003. � A Adjunta do Conservador, Maria Tere-
sa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000191688
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MIRA E PEDROSA, L.DA

Sede: Rua de Benjamim Mira Gil, Moinhos, Carvide, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3879/
920519; identificação de pessoa colectiva n.º 502764198; número
e data da apresentação: D-1883/080802.

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

29 de Janeiro de 2003. � A Adjunta do Conservador, Maria Tere-
sa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000843255

L. E C. COSTA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Eduardo Brito, lote 85, rés-do-chão, direito,
Cruz da Areia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6928/
20000418; identificação de pessoa colectiva n.º 504940430; nú-
mero e data da apresentação: D-1886/080802.

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

29 de Janeiro de 2003. � A Adjunta do Conservador, Maria Tere-
sa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000843271

ARCIL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E ARTEFACTOS DE CIMENTO, L.DA

Sede: Ponte da Pedra, Regueira de Pontes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 743/
700507; identificação de pessoa colectiva n.º 500028370; número
e data da apresentação: D-1885/080802.

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

29 de Janeiro de 2003. � A Adjunta do Conservador, Maria Tere-
sa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000843280

SUINISILVA � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE SUÍNOS, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora das Necessidades, 148, Chãs,
Regueira de Pontes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5898/
980324; identificação de pessoa colectiva n.º 504120204; número
e data da apresentação: D-1887/080802.

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

29 de Janeiro de 2003. � A Adjunta do Conservador, Maria Tere-
sa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000843298

BARREIRINHAS � ARTEFACTOS EM CIMENTO, L.DA

Sede: Rua dos Poços, 245, Lameira, Ortigosa, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7775/
010828; identificação de pessoa colectiva n.º 505548925; número
e data da apresentação: D-1888/080802.

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

29 de Janeiro de 2003. � A Adjunta do Conservador, Maria Tere-
sa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000843301

LISBOA
ALENQUER

BRANCOSEIXO � EXPLORAÇÃO DE INERTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 952/
940520; identificação de pessoa colectiva n.º 503199940;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 2/030106.

Certifico:
1.º Que foi registada a cessação das funções de gerente por parte de

José Diogo Vilão Rosa Branco, por renúncia, com efeitos reportados
a 18 de Outubro de 1994.

2.º Que foi registada a designação de gerente, por deliberação de
1 de Novembro de 1994, José Diogo Botelho Rosa Branco, casado.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000191324

SPEEDOMUS � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1993/
020516; identificação de pessoa colectiva n.º 506082180;
averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números
e data das apresentações: Of. 1 e 2/021230.

Certifico:
1.º Que foi registada a cessação das funções de gerente por parte

do ex-sócio Maximino Machado Rodrigues Martins, por renúncia, em
17 de Outubro de 2002.

2.º Que foi registada a cessação das funções de gerente, por parte de
Maria Elizabete Rizério Martins, por renúncia, em 17 de Outubro de 2002.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000191323

OLDRIDEL TÊXTIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2097/
030109; identificação de pessoa colectiva n.º 504993550; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 6/030109.

Certifico que foi registada a designação dos membros dos órgãos de
fiscalização, por deliberação de 12 de Março de 2001, para o quadriénio
de 2001/2004. Fiscal único efectivo: Pereira Rosa, Victor Ladeira,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Luís Fran-
cisco Pereira Rosa, casado (revisor oficial de contas); suplente: Vítor
Manuel Leitão Ladeiro, casado (revisor oficial de contas).

Data da entrega dos documentos: 9 de Janeiro de 2003.

Ficam depositados, na pasta da sociedade em epígrafe, o relatório de
gestão, as contas de exercício e demais documentos da prestação de
contas, devidamente aprovados, relativos aos exercício de 2000 e 2001.

Conferida, está conforme.

17 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mar-
ques Bacelar Inês David. 1000191322

CONSTRUÇÕES FERNANDO DUARTE ALMEIDA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2086/
021205; identificação de pessoa colectiva n.º 503653713; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 9/021205.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato, traduzida
na nova redacção dos artigos 1.º, 3.º e 5.º, e no aditamento do artigo 6.º:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Construções Fernando Duarte
Almeida, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Quinta das Fracas, Vale
Metena, freguesia de Meca, concelho de Alenquer.
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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 ao único sócio.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar a quota quando esta for objecto de
penhora, arresto, arrolamento, ou for sujeita a qualquer outra forma
de apreensão administrativa ou judicial.

ARTIGO 6.º

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

Declararam ainda a primeira e segundo outorgantes, sob sua inteira
responsabilidade, que o dinheiro do aumento deu já entrada na caixa
social e que não são obrigados pela lei ou pelo contrato à realização
de outras entradas.

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

Conferida, está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 1000191340

ESPAÇO HORIZONTAL � GESTÃO DE CONDOMÍNIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2098/
030109; identificação de pessoa colectiva n.º 506387712 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/030109.

Certifico que, em 18 de Dezembro de 2002, pelo único sócio Miguel
Ângelo da Silva Morgado Falcão, casado com Sandra Maria Lopes Alves
Falcão, em comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Espaço Horizontal � Gestão de
Condomínios, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Vaz Monteiro, 21, 2.º,
frente, 2580 Carregado.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a gestão e administração de condomínios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único Miguel Ângelo da Silva Morgado Falcão.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
la decidir.

2 � A sociedade fica validamente obrigada e representada pela
assinatura do seu gerente.

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio único.

ARTIGO 5.º

A gerência fica, desde já, autorizada a comprar, hipotecar, vender
ou permutar quaisquer prédios bem como viaturas automóveis para
utilização da sociedade, tomar de arrendamento qualquer imóvel, no
todo ou em parte, destinado às suas instalações e ainda celebrar con-
tratos de cessão da posição contratual de arrendatário ou de trespas-
se, bem como contratos de locação financeira ou similares, pelo que
o sócio único fica, desde já, autorizado a levantar o capital social
para esse efeito.

ARTIGO 6.º

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

forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria,
quando necessária.

ARTIGO 7.º

O sócio único poderá modificar a sociedade em sociedade por quo-
tas plural através da divisão e cessão da quota ou do aumento de ca-
pital por entrada de novo sócio.

ARTIGO 8.º

O sócio único exerce as competências previstas para as assembleias
gerais das sociedades plurais, podendo, designadamente, nomear ge-
rentes.

ARTIGO 9.º

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

Conferida, está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 1000191321

ANTÓNIO CONCEIÇÃO CARVALHO
CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2088/
021209; identificação de pessoa colectiva n.º 506385833; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/021209.

Certifico que, em 6 de Dezembro de 2002, pelo único sócio António
Manuel Conceição Carvalho, solteiro, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Conceição Carvalho � Cons-
trução Civil, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede no Vale Estaquinha, Quinta da Abrigada,
Abrigada, concelho de Alenquer.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto construção civil, reparação e conser-
vação e manutenção de edifícios e estruturas, comércio por grosso de
materiais de construção, britas, areias, pedra e outros materiais afins,
feitura, conservação e manutenção de trabalhos em madeira e afins,
compra e venda de imóveis.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao sócio António Manuel Conceição Carvalho.

ARTIGO 5.º

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

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
3 � A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-

pectivas procurações.
ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto da
mesma.

Disposição transitória

O gerente fica, desde já, autorizado a levantar o capital social de-
positado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Conferida, está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 1000191320
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CASA DA COUTADA � AGRICULTURA E ACTIVIDADES
FESTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1308/
980414; identificação de pessoa colectiva n.º 504127497; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/030110.

Certifico que foi registada a designação de gerente, por deliberação
de 11 de Dezembro de 2002: Henrique Nuno Feller Lopes, solteiro,
designado em representação da sociedade sócia Fellova Anstalt, para
exercer o cargo em nome próprio, iniciando o desempenho do res-
pectivo cargo, a partir de 1 de Abril de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 1000191319

TRANSJUNTA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1685/
010215; identificação de pessoa colectiva n.º 505329441; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/021223.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato, traduzida
na nova redacção do artigo 3.º, que fica sendo:

3.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de três quotas: uma quota, no valor
nominal de 20 000 euros, pertencente à sócia Maria Manuela Rosa
Jerónimo Batista; uma quota, no valor nominal de 5000 euros, per-
tencente ao sócio Nuno Miguel Jerónimo Batista, e uma quota, no
valor nominal de 25 000 euros, pertencente ao sócio Dinis Filipe
Jerónimo Batista.

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

Conferida, está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 1000191318

GINEFRANCA � CUIDADOS DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1213/
970618; identificação de pessoa colectiva n.º 503896276; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/021216.

Certifico que foram registados o reforço do capital e alteração par-
cial do contrato, sendo a importância do aumento, realizado em di-
nheiro, subscrito pela sócia Maria Manuela Martins Soares, divorciada,
com a quantia de 2904,81 euros, e pelo sócio Artur Manuel Martins
Soares, casado com Maria Fernando Guerreiro Soares em comunhão de
adquiridos, com a quantia de € 100, e dada nova redacção ao artigo 3.º,
que fica sendo:

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
5000 euros, representado por duas quotas, sendo uma de 4800,24 euros,
da sócia Maria Manuela Martins Soares, e uma, de 199,76 euros, do
sócio Artur Manuel Martins Soares.

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

Conferida, está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 1000191317

CERTPRESS � COMUNICAÇÃO SOCIAL
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1598/
000803; identificação de pessoa colectiva n.º 504731939; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/021212.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato, traduzida
na nova redacção do artigo 2.º, que fica sendo:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste: actividade principal: produção de
meios de comunicação social; actividade secundária: comércio de CD�s
e produtos similares.

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

Conferida, está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 1000191316

AMADORA

UNIÃO FABRIL FARMACÊUTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9202;
identificação de pessoa colectiva n.º 500292051; data do depósi-
to: 050500.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096396

COMPANHIA PORTUGUESA DE HIGIENE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9213;
identificação de pessoa colectiva n.º 500069190; data do depósi-
to: 050500.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096393

PÉ DE POEJO � DIVULGAÇÃO DE ARTES E OFÍCIOS
TRADICIONAIS DO ALTO ALENTEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9361;
identificação de pessoa colectiva n.º 503427616; data do depósi-
to: 040500.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096383

RIZO�S, CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 647;
identificação de pessoa colectiva n.º 504656813; data do depósi-
to: 040500.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096382



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 86 � 11 de Abril de 20038028-(74)

ASR � CONSULTORIA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 502;
identificação de pessoa colectiva n.º 503960411; data do depósi-
to: 040500.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096380

MAPIAL � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5447;
identificação de pessoa colectiva n.º 501750347; data do depósi-
to: 030500.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096378

I. P. B. � INDÚSTRIAS DE PLÁSTICO E BORRACHAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5709;
identificação de pessoa colectiva n.º 501855424; data do depósi-
to: 030500.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096377

JOSÉ ANTÓNIO & CAPRISTANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6386;
identificação de pessoa colectiva n.º 502207078; data do depósi-
to: 020500.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096375

VÍTOR PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2046;
identificação de pessoa colectiva n.º 500300690; data do depósi-
to: 020500.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096373

CONSTRUPIRES � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6968; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502444096; data do depósito: 310300.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096372

ESTAÇÃO DA MODA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 095; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504292714; data do depósito: 310300.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096370

LEITARIA ALCOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2405; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500373175; data do depósito: 300300.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096366

ENSINUS � EMPREENDIMENTOS PEDAGÓGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1812;
identificação de pessoa colectiva n.º 500113440; data do depósi-
to: 240300.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096364

DOMINOBRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6808;
identificação de pessoa colectiva n.º 502370955; data do depósi-
to: 230300.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096363

FERNANDES � DISTRIBUIÇÃO DE PAPEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8672;
identificação de pessoa colectiva n.º 502383267; data do depósi-
to: 220300.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096362

ALGARVEMOR � EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9664;
identificação de pessoa colectiva n.º 501400621; data do depósi-
to: 220300.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096359

S P H � SOCIEDADE PORTUGUESA DE HELICÓPTEROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9179;
identificação de pessoa colectiva n.º 503138711; data do depósi-
to: 220300.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096357

SOLINVESTE � PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9899;
identificação de pessoa colectiva n.º 500418632; data do depósi-
to: 220300.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096354

MARQUES & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 076;
identificação de pessoa colectiva n.º 504280236; data do depósi-
to: 210300.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096353

LUÍS PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4459;
identificação de pessoa colectiva n.º 501331565; data do depósi-
to: 210300.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096351

CASCAIS

JOSÉ MARQUES AGOSTINHO, FILHOS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 478 (Oeiras);
identificação de pessoa colectiva n.º 500158096; inscrição n.º 23 e inscri-
ção n.º 25; números e data das apresentações: 23 e 25/020919.

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

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Capital: 300 723 000$, após o reforço de 723 000$, realizado em

dinheiro subscrito pelos sócios Graciete da Conceição Condeço Guia
Marques Agostinho � 180 750$, Maria Helena Guia Marques Agos-
tinho Tender � 271 125$, Graciete da Guia Marques Agostinho Pe-
reira Caldas � 180 750$, Fernando António Caldas Pereira Caldas �
7230$, Fernando Maria Agostinho Pereira Caldas � 41 573$, Maria
Agostinho Pereira Caldas Quintela � 41 572$.

Sócios e quotas: 
Graciete da Conceição Condeço Guia Marques Agostinho � € 375 000,00;

Maria Helena Guia Marques Agostinho Tender � € 562 500,00; Graciete da
Guia Marques Agostinho Pereira Caldas � € 375 000,00; Fernando António
Caldas Pereira Caldas � € 15 000,00; Fernando Maria Agostinho Pereira
Caldas � € 86 250,00; Maria Agostinho Pereira Caldas Quintela �
€ 86 250,00.

Foram alterados os artigos 1.º e 2.º do contrato social que passam
a ter a seguinte redacção: 

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Marques Agostinho Filhos &
C.ª, L.da, e tem a sua sede na Rua do General Ferreira Martins, 10, 1.º
B, Miraflores, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício da indústria, comér-
cio, distribuição, comissões, consignações e representações de vinhos
e seus derivados, destilação, licores, espirituosos, vinagres, xaropes,
fabrico de embalagens de outros produtos alimentares, comércio de
todos os tipos de combustíveis, lubrificantes, produtos químicos de
higiene e limpeza, equipamentos, máquinas e ferramentas industriais,
automóveis ligeiros e pesados, tractores, peças e acessórios, electro-
domésticos, equipamentos e produtos para agro-pecuária em geral;
prestação de serviços de oficina de reparações e montagens, de ges-
tão, contabilidade e planeamento de vendas e promoção, apoio téc-
nico às actividades industriais e comerciais supra mencionadas; ope-
rações de importação e exportação; prestação de serviços na área da
construção, manutenção e manuseamento dos sistemas de distribui-
ção e abastecimento de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos.

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 realizado em dinheiro é de
1 500 000 euros, e é formado pelas seguintes quotas: uma quota de
375 000 euros da sócia Graciete da Conceição Condeço Guia Marques
Agostinho, uma quota de 562 500 da sócia Maria Helena Guia Mar-
ques Agostinho Tender, uma quota de 375 000 euros da sócia Graciete
da Guia Marques Agostinho Pereira Caldas, uma quota de 15 000 euros
da sócia CRAFTHOLD � Prestação de Serviços de Consultoria, L.da,
uma quota de 86 250 euros, do sócio Fernando Maria Agostinho Pe-
reira Caldas e uma quota de 86 250 euros da sócia Maria Agostinho
Pereira Caldas Quintela.

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

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Car-
valho. 1000185910
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LISBOA � 2.A SECÇÃO

LEONEL AUGUSTO RODRIGUES ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4676; identificação de pessoa colectiva n.º 503172391; núme-
ro e data da apresentação: 519/020218.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 1000190016

LISBOA � 3.A SECÇÃO

TÁXIS PROGRESSO DO LUMIAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 725/680701; identificação de pessoa colectiva n.º 500480168;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
021121.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Joaquim Ferreira de Oliveira Bran-
co, por renúncia em 22 de Outubro de 2002.

24 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001186487

OFFICE DEPOT INTERNATIONAL (UK) LIMITED
(Sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 927/021028; identificação de pessoa colectiva n.º 980268508;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/021028.

Certifico que foi registada a representação permanente de socieda-
de estrangeira (sucursal) em epígrafe, cujo os estatutos e o extracto
da inscrição têm o seguinte teor: 

1 � O nome da sociedade é Viking Direct Limited. (1)
2 � A sede da sociedade será em Inglaterra e País de Gales.
3 � Os objectos da sociedade são:
A) Prosseguir a actividade de comércio e distribuição de encomen-

das postais e, prosseguir, dentro e fora do Reino Unido, todo ou qual-
quer negócio de exportadores, importadores, produtores, agentes,
correctores, vendedores e comerciantes de comércio por grosso ou a
retalho de todos os artigos de uso comercial, industrial, pessoal e de
uso e consumo doméstico, ornamental recreativo e de diversão e, em
geral, de todos os materiais em bruto, bens manufacturados, mate-
riais, provisões e produção geral e também o negócio de
armazenamento, guarda de cais, transportes, navegadores, transitários,
empregado de armazém, responsáveis pelo armazenamento, tipogra-
fia e editores e prosseguir, qualquer outra actividade ou negócio, que
possa na opinião do conselho de administração ser conveniente ou
vantajoso exercer em conexão com todos ou a qualquer um dos negó-
cios acima referidos ou de forma complementar, ou que seja projec-
tado para, directa ou indirectamente, aumentar o valor de qualquer
um dos negócios da sociedade, propriedades, direitos ou bens; e levar
a cabo o referido negócio quer em conjunto quer como único negócio
ou como negócio separado e distinto em qualquer parte do mundo.

A sociedade alterou a sua denominação em 15 de Março de 1990 de
Vastwift Limited para Viking Direct Limited.

Eu, William Alec Tyler, de 22 de Montfort Street, Leicester, Lei
7GB, certifico que esta é uma cópia do original.

Assinatura ilegível de W. A. Tyler.
Advogado & Notário Público.
Data: 20 de Setembro de 2002
Selo vermelho de William Alec Tyler, Notário Público.

Apostilha

Convenção de Haia de 5 de Outubro de 1961

1 � País: Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte.
Este instrumento público:
2 � Foi assinado por W. A. Tyler.

3 � Agindo na qualidade de Notário Público.
4 � Tem aposto o carimbo/selo do dito Notário Público.

Certificado

5 � Em Londres.
6 � No dia 24 de Setembro de 2002.
7 � Pelo Secretário de Estado Principal de Sua Majestade para os

Negócios Estrangeiros e Commonwealth.
8 � N.º G027346.
9 � Carimbo a preto e selo branco com os dizeres Departamento

dos Negócios Estrangeiros a Commonwealth, Londres.
10 � Assinatura ilegível de M. Monaghan.
Pelo Secretário de Estado.
Se este documento se destinar a ser utilizado num país que não seja

parte da Convenção de Haia de 5 de Outubro de 1961, deve ser exi-
bido na secção consular da missão que representar esse país.

B) Prosseguir qualquer outro negócio ou actividade que possa ser,
na opinião do conselho de administração, vantajoso para a sociedade.

C) Adquirir por compra, aluguer, permuta, contrato ou por outra
forma, ou deter para qualquer propriedade ou interesse, qualquer ter-
reno, edifícios, servidões, direitos, privilégios, concessões, patentes,
direitos de patente, licenças, fórmulas secretas, maquinaria, planos,
stock-in-trade, e quaisquer imóveis ou móveis de qualquer espécie,
necessários ou convenientes para os fins do negócio da sociedade ou
em conexão com os mesmos.

D) Edificar, alterar ou manter quaisquer edifícios, planos e maqui-
naria necessários ou convenientes para o negócio da sociedade e con-
tribuir ou subvencionar a edificação, construção e manutenção de
qualquer um dos mencionados.

E) Adquirir por subscrição ou por outra forma e deter, vender,
negociar ou dispor de qualquer acções, valores, obrigações, obrigação
convertível em acção, ou outros títulos, sejam de que tipo forem,
garantidos por qualquer sociedade constituída ou exercendo actividade
em qualquer parte do Mundo e obrigações, acções convertíveis em
acções e outros títulos de qualquer espécie garantidos por qualquer
Governo ou Autoridade Municipal, local ou outra, quer no país ou no
estrangeiro, e para subscrever os mesmos condicionalmente ou de outra
forma e para garantir a subscrição dos mesmos e para exercer e fazer
valer os direitos decorrentes da titularidade dos mesmos.

F) Receber quantias em depósito, quer sem garantia ou garantidas
por obrigações, obrigação convertível em acção (não amortizável ou
amortizável), hipoteca ou outra garantia sobre os estabelecimentos
ou sobre todos ou alguns dos bens da sociedade incluindo o capital
não realizado e em geral actuar como banqueiros.

G) Pedir emprestado e angariar fundos, independentemente da for-
ma, e garantir com ou sem contrapartida, o pagamento de quaisquer
quantias emprestadas, angariadas ou devidas em virtude de hipoteca,
encargo, obrigação, obrigação convertível em acção, acção, garantia
standard, direito de retenção ou qualquer outra garantia, seja de que
natureza for, sobre a totalidade ou parte dos bens ou estabelecimen-
tos da sociedade (quer presentes ou futuros) incluindo o capital não
realizado, e também por uma similar hipoteca, encargo, obrigação,
obrigação convertível em acção, acção, garantia standard, indemni-
zação, direito de retenção ou garantia, seja de que natureza for, asse-
gurar e garantir o cumprimento pela sociedade ou por outra sociedade
ou pessoa (incluindo, mas sem prejuízo, da generalidade do que segue)
a sociedade holding da sociedade ou qualquer sociedade que seja uma
subsidiária de tal sociedade holding, no âmbito em cada caso do sig-
nificado da Secção 736 da Lei, de qualquer obrigação ou responsabili-
dade que ela ou tal pessoa ou sociedade possa assumir ou que se torne
vinculativa para ela ou para tal pessoa ou sociedade e segurar quais-
quer valores mobiliários da sociedade por uma Trust Deed ou outra
garantia e constituir sociedades ou qualquer modalidade comum de
investimento com qualquer pessoa, pessoas ou sociedade.

H) Mutuar dinheiro com ou sem garantia e investir dinheiro da
sociedade nos termos que a sociedade aprovar, e para garantir os di-
videndos, juros e capital das acções, valores ou valores imobiliários
de qualquer sociedade da sociedade ou na qual a sociedade participe ou
tenha outro interesse e, em geral, conforme os administradores con-
siderem adequado.

I) Requerer, comprar ou por outra forma adquirir e deter ou usar
quaisquer patentes, licenças, concessões, direitos de autor e outros
semelhantes, conferindo qualquer direito para usar ou publicar qual-
quer segredo ou outra informação e para usar, exercer, desenvolver
ou conceder licenças relativas aos bens, direitos ou informação assim
adquirida.

J) Tomar parte na formação, administração, supervisão ou con-
trolo do negócio ou actividade de qualquer sociedade ou estabeleci-
mentos e para esse fim designar e remunerar quaisquer administrado-
res, contabilistas, consultores, peritos ou agentes.

K) Contratar peritos, consultores e avaliadores para investigar e
examinar as condições, viabilidade, valor, características e circuns-
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tâncias relativas a qualquer negócio e estabelecimentos e, em geral,
de quaisquer bens, propriedade ou direitos.

L) Estabelecer ou promover ou contribuir para estabelecer ou pro-
mover qualquer outra sociedade cujos objectos devem incluir a aquisi-
ção ou talking over de todos ou qualquer um dos activos ou passivos
da sociedade ou a promoção dos mesmos por qualquer forma calcula-
da para atingir directa ou indirectamente os objectos ou interesses da
sociedade e para adquirir, deter ou dispor de acções, títulos ou valores
mobiliários emitidos por qualquer uma dessas sociedades ou quaisquer
obrigações das mesmas.

M) Endossar, aceitar e negociar notas promissórias, letras e outros
instrumentos comerciais.

N) Investir e negociar os fundos da sociedade que não sejam ime-
diatamente requeridos para os fins do negócio da sociedade, nos in-
vestimentos e da forma que venha a ser aprovada pela sociedade.

O) Pagar qualquer propriedade ou direito adquirido pela sociedade
quer em dinheiro, quer pela emissão de acções, total ou parcialmente
liberadas, com ou sem direitos de preferência, deferidos, ou especiais,
ou restrições relativamente a dividendos, reembolso de capital, voto
ou outro, ou por quaisquer valores imobiliários que a sociedade esteja
autorizada a emitir, ou parcialmente de uma forma e parcialmente de
outra e, em geral, nos termos que a sociedade determinar.

P) Aceitar o pagamento de qualquer propriedade ou direitos vendi-
dos ou transmitidos ou negociados de outra forma pela sociedade, quer
em dinheiro, quer em prestações ou de outra forma, ou em acções,
total ou parcialmente liberadas, títulos de qualquer sociedade,
corporação, com ou sem direitos de preferência deferidos ou espe-
ciais ou restrições relativamente a dividendos, reembolso de capital,
voto ou outro, ou em obrigações ou hipotecas ou outras garantias de
qualquer sociedade ou corporação ou parcialmente de uma forma e
parcialmente de outra e, em geral, nos termos que a sociedade deter-
minar, e deter, dispor ou de outra forma negociar quaisquer acções,
títulos ou valores mobiliários assim adquiridos.

Q) Celebrar acordos para trabalho conjunto no negócio, ou fusão,
ou entrar em qualquer sociedade ou negócio para partilha dos lucros,
união de interesses, concessões recíprocas ou coordenação com qual-
quer sociedade firma ou pessoa que prossiga ou se proponha a prosse-
guir qualquer negócio no âmbito dos objectos da sociedade, ou seja
susceptível de ser prosseguido de forma a beneficiar directa ou indi-
rectamente a sociedade.

R) Comprar ou por outra forma adquirir, tomar conta e assumir
todo ou parte do negócio, bens, responsabilidades ou transacções de
qualquer pessoa ou sociedade que prossiga qualquer negócio cujo exer-
cício se preveja benéfico para a sociedade ou para atingir os seus in-
teresses ou possuir os bens adequados para os fins da sociedade.

S) Vender, beneficiar, administrar, desenvolver, converter em conta,
permutar, alugar ou arrendar, royalty, partilhar os lucros ou de outra for-
ma, conceder licenças, servidões e outros direitos relativamente aos es-
tabelecimentos e a todos ou alguns dos actuais bens e activos da socieda-
de ou sobre os mesmos, e por qualquer outra forma negociar ou dispor
dos mesmos pela contrapartida que a sociedade considerar adequada.

T) Prover o bem estar dos empregados ou antigos empregados da
sociedade e conceder pensões, subsídios, gratificações e bónus a fun-
cionários ou ex-funcionários, empregados ou ex-empregados da so-
ciedade ou seus predecessores no negócio ou os dependentes de tais
pessoas e estabelecer e manter ou contribuir para estabelecer e man-
ter trusts, fundos ou esquemas (quer contributivos ou não
contributivos) com vista a prover pensões ou fundos para qualquer
uma das pessoas acima referidas ou dos seus dependentes.

U) Subscrever ou de outra forma contribuir para o estabelecimento
e apoio de quaisquer escolas e qualquer instituição ou sociedade, co-
mercial, educacional, científica, literária, religiosa ou de caridade, quer
tais instituições ou sociedades estejam apenas conectadas com o ne-
gócio prosseguido pela sociedade ou os seus predecessores no negó-
cio, ou não, e para instituir e manter qualquer clube ou outro estabe-
lecimento.

V) Distribuir em espécie bens da sociedade devidamente distribuíveis
entre os sócios conquanto nenhuma distribuição conduza à redução de
capital excepto se com a sanção (se alguma) ao tempo prevista na lei.

W) Para fazer todas ou alguns dos actos acima autorizados, quer
individualmente ou em conjunto com outros ou como factors, trustees,
ou agentes.

X) Para praticar todos os outros actos que sejam incidentais aos
projectos da sociedade ou a qualquer um deles ou que a sociedade con-
sidere conducentes aos mesmos.

Os objectos acima referidos em qualquer uma das sub-cláusulas des-
ta cláusula não devem ser interpretados restritivamente, mas de for-
ma ampla e não devem, excepto quando o contexto assim o requeira
expressamente, ser de qualquer forma limitados ou restritos por refe-
rência ou interferência de qualquer outro objecto ou objectos previs-
tos em tal sub-cláusula ou decorrente dos termos de qualquer outra
sub-cláusula ou do nome da sociedade.

Nenhuma de tais sub-cláusulas ou objectos nelas especificados ou
poderes conferidos pelas mesmas serão considerados subsidiários ou
suplementares aos objectos ou poderes mencionados noutra qualquer
sub-cláusula, mas a sociedade terá plenos poderes para exercer todos
ou qualquer um dos poderes e para realizar ou envidar esforços para
realizar todos ou qualquer um dos objectos conferidos e previstos numa
ou mais das referidas sub-cláusulas.

4 � A responsabilidade dos membros é limitada.
5 � O capital social da sociedade é de £ 1000 dividido em 1000 ac-

ções de 1 £ cada.
Nós, as várias pessoas cujos nomes e endereços estão subscritos,

desejamos constituir uma sociedade de acordo com estes estatutos, e
cada um de nós aceita subscrever o número de acções no capital da
sociedade que consta no lado aposto ao respectivo nome.

(1) A denominação da sociedade foi alterada de Vastswift Limited
para Viking Direct Limited no dia 15 de Março de 1990 e de Viking
Direct Limited para Office Deport International (UK) Limited no
dia 25 de Maio de 2000.

Inscrição n.º 1, apresentação n.º 28/021028 � Representação per-
manente de sociedade estrangeira

Sucursal.
Sede: Bursom Industrial Park Tolwell Road, Leicester, Inglaterra.
Objecto: prosseguir a actividade de comércio e distribuição de en-

comendas postais, e prosseguir, dentro e fora do Reino Unido, todo e
qualquer negócio de exportadores, importadores, produtores ou agen-
tes, correctores, vendedores e comerciantes de comércio por grosso
ou a retalho de todos os artigos de uso comercial, industrial, pessoal
e de uso e consumo doméstico, ornamental, recreativo e de diversão
e, em geral, de todos os materiais em bruto, bens manufacturados,
materiais, provisões e produção geral e, também, o negócio de
armazenamento, guarda de cais, transportadores, navegadores,
transitários, tipografia e editores e prosseguir qualquer outra activida-
de ou negócio que possa, na opinião do conselho de administração,
ser conveniente ou vantajoso exercer em conexão com todos ou a
qualquer um dos negócios acima referidos ou de forma complementar
ou que seja projectado para, directa ou indirectamente, aumentar o
valor de qualquer um dos negócios da sociedade, propriedades, direitos
ou bens.

Capital: £ 1 500 000.
Local da representação: Edifício Átrium Saldanha, Praça de Duque

de Saldanha, 1, 7.º, freguesia de São Jorge de Arroios, Lisboa.
Objecto da representação: venda de material de escritório, serviços

e soluções comerciais em Portugal, através de múltiplos canais de
distribuição, incluindo lojas de fornecimento de material de escritó-
rio, mail directo, sítios na Internet, comércio electrónico entre em-
presas e forças comerciais de venda, sem qualquer limitação que não
seja o cumprimento de qualquer disposição legal, presente ou futura
aplicável.

Gerente designado: Angel Andreu Escario, divorciado, Avenida de
Baviera, 10, Madrid, Espanha.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001127685

LISBOA � 4.A SECÇÃO

PAIVA & MONTEIRO � AGÊNCIA DE VIAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 830/021203; identificação de pessoa colectiva n.º 506282465;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/021203.

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

1.º Nuno Pedro Rodrigues Monteiro.
2.ª Bárbara Maria Paiva Marques Rodrigues.
3.º Tiago João Paiva Marques Rodrigues.
4.ª Helena Maria Mourão Amaro Rosa Pinto.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paiva & Monteiro � Agência de
Viagens, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Pascoal de Melo, 84, 1.º
esquerdo, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
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das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício das actividades pró-
prias das agências de viagens e de turismo e das actividades comple-
mentares que lhe são oficialmente permitidas. Animação, alugueres
de veículos automóveis, restauração e similares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
100 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais do valor
nominal de 25 000 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
conjunta de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, todos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar, nos termos da lei, no capital social
de outras sociedades, mesmo com objecto diferente do seu e em so-
ciedades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complemen-
tares 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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira a Silva. 2001170734

C. L. N. � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 783/021113; identificação de pessoa colectiva n.º 506308952;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021113.

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

Maria Teresa de Barros Cardoso de Lemos Nolasco, número de
identificação fiscal 113014996, natural da freguesia de Coração de
Jesus, concelho de Lisboa, e marido José Miguel de Sousa Nolasco,
número de identificação fiscal 110102169, natural da freguesia de
Benfica, concelho de Lisboa, casados sob o regime da comunhão de
adquiridos, residentes na Rua 4 de Infantaria, 49, 5.º, Lisboa, titulares
dos bilhetes de identidade n.os 1301835, de 1 de Julho de 1996, e
312860 de 22 de Março de 2001 emitidos pelos Serviços de Identifi-
cação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

 A sociedade adopta a firma C. L. N. � Decorações, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 4 de Infantaria, 49, 5.º,
freguesia de Santo Condestável, concelho de Lisboa.

2 � Por deliberação da gerência, a sede da sociedade poderá ser
transferida para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, criar sucursais, agências, delegações ou ou-
tras formas de representação social no território nacional ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação, fabrico e
comércio de mobiliário e artigos de decoração.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 250 000 euros.

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

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 empresas.

ARTIGO 6.º

1 � É livre a cessão total ou parcial de quotas entre os sócios.
2 � A cessão, total ou parcial, gratuita ou onerosa, de quotas a

terceiros bem como a sua oneração depende do consentimento ex-
presso da sociedade.

3 � Na cessão de quotas a terceiros, total ou parcial, a sociedade,
em primeiro lugar, e os sócios, em segundo, têm direito de preferên-
cia na sua aquisição.

4 � A infracção ao disposto nos números anteriores torna inefi-
caz, quer em relação à sociedade quer em relação aos sócios, a trans-
missão total ou parcial da quota em questão, sem prejuízo do disposto
na alínea e) do n.º 1 do artigo 7.º

ARTIGO 7.º

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

a) Acordo com o sócio;
b) Falência do titular da quota, judicialmente declarada;
c) Penhora, arresto ou qualquer outro meio de apreensão judicial

da quota;
d) Oneração da quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Incumprimento pelo respectivo titular, por qualquer forma, das

disposições deste pacto social, designadamente, cessão da quota com
violação do disposto no artigo 6.º, bem como das deliberações sociais.

2 � Nos casos em que lhe é conferido o direito de amortizar qual-
quer quota, poderá a sociedade, em vez disso, adquiri-la ou fazê-la
adquirir por sócio ou por terceiro.

3 � O titular da quota de cuja amortização se tratar não poderá
votar relativamente à deliberação sobre a amortização, excepto no
caso previsto na alínea a) do n.º 1 anterior.

ARTIGO 8.º

1 � A administração e representação da sociedade em juízo ou fora
dele, será exercida por um ou mais gerentes, eleitos por deliberação
dos sócios, obrigando-se a sociedade com a assinatura de um gerente.

2 � A gerência será ou não remunerada, conforme for decidido
pelos sócios, podendo, nos termos da lei, a remuneração consistir,
total ou parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.

3 � A gerência exercerá os poderes destinados a assegurar a ges-
tão e representação da sociedade, com a observância da lei e sem
prejuízo das disposições dos presentes estatutos, e, ainda, dentro dos
limites que forem estabelecidos por deliberação dos sócios.

4 � A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores da
sociedade para os fins e com os poderes que constarem dos respecti-
vos instrumentos de representação.

ARTIGO 9.º

1 � Sem prejuízo de outra formas de deliberação admitidas por lei,
a convocação das assembleias gerais será efectuada por meio de carta
registada, dirigida aos sócios para os endereços constantes dos regis-
tos sociais e expedida com a antecedência mínima de 15 dias.

2 � A representação voluntária do sócio poderá ser conferida a
qualquer pessoa indicada em procuração ou simples carta.

ARTIGO 10.º

1 � Os lucros líquidos, depois de deduzida a parte destinada a cobrir
prejuízos e as percentagens para os fundos de reserva legal e estatutárias,
sempre que a tal houver lugar, terão o destino que lhes for dado por
deliberação social tomada por maioria simples dos votos.

2 � É autorizado o adiantamento sobre os lucros aos sócios, no
decurso de um exercício, cumpridas que sejam as formalidades previs-
tas na lei.

Disposição transitória

1 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria Teresa de Barros
Cardoso de Lemos Nolasco, com direito a uma remuneração mensal
de 350 euros.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira a Silva. 2001170793
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LOURINHÃ

LOURIPRÉDIO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 356;
identificação de pessoa colectiva n.º 501909419; data da entra-
da: 03012003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 18 e os demais documentos da pres-
tação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000479634

AJACA � IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1036;
identificação de pessoa colectiva n.º 500250596; data da entra-
da: 03012003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 21 e os demais documentos da pres-
tação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000479618

MAJORAL � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 511;
identificação de pessoa colectiva n.º 502474165; data da entra-
da: 03012003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 15 e os demais documentos da pres-
tação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000479626

QUATRO-VENTOS � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 326;
identificação de pessoa colectiva n.º 501739459; data da entra-
da: 02012003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 23 e os demais documentos da pres-
tação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000479596

KATHERINE & CECÍLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 943;
identificação de pessoa colectiva n.º 504352865; data da entra-
da: 03012003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 4 e os demais documentos da pres-
tação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000479600

SAPADA � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DA AMIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 100;
identificação de pessoa colectiva n.º 500621993; data da entra-
da: 02012003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 24 e os demais documentos da pres-
tação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000479570

SOCIEDADE AGRÍCOLA DAS RELVINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 135;
identificação de pessoa colectiva n.º 500689946; data da entra-
da: 02012003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 20 e os demais documentos da pres-
tação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000479588

TONECAUTO � REPARAÇÃO E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 517;
identificação de pessoa colectiva n.º 502513551; data da entra-
da: 30122002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 14 e os demais documentos da pres-
tação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000479561

EUROLI � SOCIEDADE CONSTRUÇÕES
E VENDAS IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 775;
identificação de pessoa colectiva n.º 503647608; data da entra-
da: 30122002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 11 e os demais documentos da pres-
tação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000479553

M. J. PINTO � ESTUQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1090;
identificação de pessoa colectiva n.º 505159066; data da entra-
da: 30122002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 2 e os demais documentos da pres-
tação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000479537
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RAIMUNDO FONSECA & FILHOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 998;
identificação de pessoa colectiva n.º 504487760; data da entra-
da: 30122002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 5 e os demais documentos da pres-
tação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000479545

FRUTIMARTE � PRODUTOS AGRÍCOLAS E FRUTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 571;
identificação de pessoa colectiva n.º 502729481; data da entra-
da: 30122002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 13 e os demais documentos da pres-
tação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000479529

BONICASA � CONSTRUÇÃO CIVIL, COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 509;
identificação de pessoa colectiva n.º 502471107; data da entra-
da: 30122002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 13 e os demais documentos da pres-
tação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000479510

IBERNUTI � PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 939;
identificação de pessoa colectiva n.º 504350447; data da entra-
da: 13012003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 8 e os demais documentos da pres-
tação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000479642

MAFRA

A. JOSÉ FERNANDES � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3297;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20030108.

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 A. José Fernandes � Constru-
ções, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da União de Cultura e Des-
porto, 8-A, rés-do-chão, Seixal, freguesia de Ericeira, concelho de Mafra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e conservação de
imóveis, Comercialização a retalho e por grosso de materiais e equi-
pamentos para 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 nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada confor-
me 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 per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Conforme o original.

13 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2000095569

SUPERMERCADO RIBAFORNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3310;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20030124.

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 Supermercado Ribaforno, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Central, 22 e 26, Ribamar,
freguesia de Santo Isidro, concelho de Mafra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de supermercado, café,
pastelaria, snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio Carlos Reis
Marques e mulher Ilda Maria Bernardes dos Santos Marques.

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 remune-
rada conforme aí for deliberado.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
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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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2000092020

VIVEIROS BATALHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3308;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030122.

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 Viveiros Batalha, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Carrasqueira de Cima, Estrada
de Santo Isidro, freguesia de Santo Isidro, concelho de Mafra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação e co-
mércio a retalho e por grosso de plantas e artigos e equipamentos
para jardinagem. Produção e viveiros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 20 000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas
iguais, do valor nominal de 5000 euros cada uma e uma de cada sócio
Luís Marcos Franco Batalha, Carlos Manuel Franco Batalha, Maria
da Glória Luís Franco e Carlos Batalha.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Luís Marcos
Franco Batalha, Carlos Manuel Franco Batalha e Carlos Batalha.

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 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 seguida,
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 cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Conforme o original.

24 de Janeiro de 2003. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegí-
vel.) 2000095860

DOMINGOS MARTINS & ANTÓNIO LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3301;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20030113.

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 Domingos Martins & António
Lopes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 25 de Abril, 2, na fre-
guesia de Malveira, concelho de Mafra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação e representação de artigos de decoração, brindes, brinquedos,
produtos de limpeza.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio
Domingos Manuel Martins da Silva e António José Ferreira Lopes,
solteiros, maiores.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Conforme o original.

17 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2000095682

WORDS OF WISDOM � COMUNICAÇÃO E EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3299;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030110.

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 Words of Wisdom � Comunica-
ção e Eventos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Serpa Pinto, 12, loja 2,
freguesia e concelho de Mafra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de apoio
à organização e promoção de eventos culturais, recreativos e
desportivos. Prestação de serviços de comunicação, marketing e pu-
blicidade.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 7500 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio Telma Maria
Rodrigues Leitão; Cláudia Maria da Rocha Borlido e Miguel Ângelo
da Silva Correia.
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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 remune-
rada conforme aí for deliberado.

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

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes, as sócias Telma Maria
Rodrigues Leitão e Cláudia Maria da Rocha Borlido.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de 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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Conforme o original.

10 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2000095720

CONSTRUÇÕES FERREIRA & GRANGEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1474;
identificação de pessoa colectiva n.º 503223840; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 6/20030103.

Certifico que foi registado o aumento de capital e alteração do
contrato quanto aos artigos 2.º e 3.º, que ficaram com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas,
compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim, urbanizações, comércio, importação, exportação e representa-
ção de materiais de construção civil, aluguer de máquinas, equipamen-
tos e veículos motorizados, terraplanagens, movimentação de terras
e demolições.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes da escrita social, é de 55 000 euros e
corresponde à soma de três quotas: uma do valor nominal de
27 500 euros titulada pelo sócio Patrocínio Grangeiro Ferreira e duas
iguais do valor nominal de 13 750 euros cada uma e uma de cada um
dos sócios Cidália Maria Vitorino Pedroso Ferreira e Eduardo Jorge
Grangeiro Ferreira.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 500 000 euros.

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

17 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2000095461

ODIVELAS

ALUMÍNIOS AMARAL & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 5624;
identificação de pessoa colectiva n.º 501644768; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 138/20011128.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do aumento: 502 410$ realizado em dinheiro, subscrito

pelos sócios na proporção das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Rui Pedro Azevedo Matias � 4500 euros.
2) Emídio Amaral � 500 euros.

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

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096473

J. VEIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 636;
identificação de pessoa colectiva n.º 503861120; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 98/20011228.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do aumento: 6410$ realizado em dinheiro, subscrito pelos

sócios na proporção das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Ana Teresa Gonçalves Veiga � 625 euros;
2) Isabel Maria Gonçalves Veiga � 625 euros;
3) Maria Iracema Dias Gonçalves Campos Veiga � as três sócias

com 3125 euros em comum e sem determinação de parte ou direito;
4) Manuel José Dias Esteves � 625 euros.

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

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096472

RODRIGUES, CABRAL & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 4995;
identificação de pessoa colectiva n.º 501587420; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 94/20011228.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do aumento: 202 410$ realizado em dinheiro, subscrito

pelos sócios na proporção das quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Manuel Rodrigues Monteiro � 1668,75 euros;
2) José Joaquim Lourenço Cabral � 1668,75 euros;
3) Alcídio Pinto da Costa � 1662,50.

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

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096471

FRAMONTAGENS � MONTAGEM DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8843;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 84/20011128.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do aumento: 602 410$ realizado em dinheiro, subscrito

pelos sócios na proporção das quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Francisco António Toucinho � 4000 euros;
2) Paulo Alexandre Verdasca Toucinho � 1000 euros (bem

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096470

MARQUÊS PRESS � JORNAIS E REVISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 656;
identificação de pessoa colectiva n.º 504126237; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 9/20030106.

Certifico que por escritura de 11 de Dezembro de 2001, exarada a
fl. 7 do livro de notas para escrituras diversas n.º 418-I do 12.º Car-
tório Notarial de Lisboa, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Aumentado o capital de 400 000$ para 25 000 euros, tendo tam-
bém sido alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato social, que passam
a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
15 000 euros, pertencente ao sócio Paulo Jorge Tavares da Costa; e
duas quotas de 5000 euros, cada, pertencentes uma à sócia Paula Ale-
xandra de Oliveira Queiroz Correia da Costa e outra ao sócio António
Marques da Costa.

4.º

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

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096468

NOBRE, OLIVEIRA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 6332;
identificação de pessoa colectiva n.º 501867740; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 5/20011228.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do aumento: 552 410$ realizado em dinheiro, subscrito

pelos sócios em partes iguais.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Vítor Manuel Nobre Navais � 2500 euros;
2) João Fernandes Lopes de Oliveira � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096466

CENTRO CLÍNICO DE ODIVELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7459;
identificação de pessoa colectiva n.º 502244321; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 4/20011228.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato com aumento de capital, de 400 000$

para 5000 euros, mediante aumento de 602 410$.
Alteração ao contrato, quanto ao artigo 3.º o qual passa a ter a

seguinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e corresponde à soma das três seguintes quotas: uma no valor nomi-

nal de 3000 euros, pertencente ao sócio Manuel Orlando da Silva e
duas iguais de 1000 euros, cada uma pertencente aos sócios Orlando
Marques da Silva e Alda Gomes da Silva, respectivamente.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria de Oliveira Rosa Varela. 3000096465

JOAQUIM FRANCISCO & HONÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 1036;
identificação de pessoa colectiva n.º 500491003; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 138/20011227.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato.
Artigo alterado: 2.º
Montante do aumento: 2410$ realizado em dinheiro, subscrito pela

sócia na proporção das quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócia e quotas: Ana Maria da Silva Simões Francisco Valles �

4875 euros e 125 euros.

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

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096464

JACINTO M. VICENTE � CONSTRUÇÕES CIVIS, E. I. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 1; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 17/20021031.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do aumento: 602 410$ realizado em dinheiro.
Capital: 5000 euros.

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

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096462

CARVALHO & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 2839;
identificação de pessoa colectiva n.º 500739803; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 63/20011227.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do aumento: 202 410$ por incorporação de reservas,

subscrito pelos sócios na proporção das quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Nestor Silva Carvalho � 2500 euros;
2) Elisabete Maria Mourão Caldas Carvalho � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096460
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ADÍLIA & DOMINGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 935;
identificação de pessoa colectiva n.º 503388319; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 77/20011227.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato com aumento de capital, de 400 000$

para 5000 euros, mediante aumento de 602 410$.
Alteração ao contrato, quanto ao artigo 3.º o qual passa a ter a

seguinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, representado por uma quota de valor nominal de
2500,00 euros pertencente ao sócio José Manuel Correia e outra quota
do valor nominal de 2500,00 euros, pertencente à sócia Maria
Laurinda Marcelino Fernandes Correia.

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

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 3000096457

AS GAROTAS � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 524;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 68/20011227.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do aumento: 602 410$ realizado em dinheiro, subscrito

pelos sócios na proporção das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Donzília da Conceição Seixas Proença � 4500 euros;
2) Sónia Alexandra Proença Silvestre � 500 euros.

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

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096454

PINHEIRO, SILVA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 6352;
identificação de pessoa colectiva n.º 501872051; inscrição n.º 14;
número e data da apresentação: 42/20011227.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: redenominação, renominalização e alteração parcial do con-

trato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do aumento: 12 050$ realizado por incorporação de

reservas na proporção das quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Shuhui Chen � 12500 euros;
2) Chen Jian Hong � 12 500 euros.

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

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096452

GUERRA & PIMENTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 6040;
identificação de pessoa colectiva n.º 501317937; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 83/20011226.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do aumento: 402 410$ realizado em dinheiro, subscrito

pelos sócios na proporção das quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) António Jorge Guerra � 4500 euros.
2) Maria de Fátima do Amaral Duarte Guerra � 500 euros.

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

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096451

JOSÉ ALBERTO PEREIRA FERREIRA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 493;
identificação de pessoa colectiva n.º 504087690; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 73/20011226.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do aumento: 602 410$ realizado em dinheiro, subscrito

pelo sócio.
Capital: 5000 euros.
Sócio e quotas: José Alberto Pereira Ferreira � 5000 euros.

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

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096450

DBR � PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 647;
identificação de pessoa colectiva n.º 503866849; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 61/20011226.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do aumento: 552 410$ realizado em dinheiro, subscrito

pelos sócios em partes iguais.
Capital: 5000,01 euros.
Sócios e quotas:
1) José Américo Batista Rebelo � 1666,67 euros;
2) David da Silva Fernandes � 1666,67 euros;
3) Arnaldo dos Santos Batalha � 1666,67 euros.

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

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096449

A LAGOSTINHA DA ARROJA � COMÉRCIO
DE CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 560;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 20/20011226.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do aumento: 602 410$ realizado em dinheiro, subscrito

pelos sócios em partes iguais.
Capital: 5000 euros.
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Sócios e quotas:
1) José da Silva Ferreira � 2500 euros;
2) Maria Filomena Ferreira da Silva � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096447

BRUICEL � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9665;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 18/20011226.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato.
Artigo alterado: 5.º
Montante do aumento: 602 410$ realizado em dinheiro, subscrito

pelos sócios em partes iguais.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Vitorino Neto Fernandes � 2500 euros;
2) Maria Teresa Pinto da Rocha Fernandes � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096446

FMGD � GABINETE DE CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 251;
identificação de pessoa colectiva n.º 504089161; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 6/20011226.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do aumento: 2410$ realizado em dinheiro, subscrito pelos

sócios na proporção das quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Paula Isabel Russo Domingues � 2000 euros;
2) Lídia Maria Serra Russo Domingues � 3000 euros.

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

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096445

FLORIVAL & LOBATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 030;
identificação de pessoa colectiva n.º 501377026; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 4/20011226.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato.
Artigo alterado: 4.º
Montante do aumento: 2410$ realizado por incorporação de re-

servas, subscrito pelos sócios em partes iguais.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Vítor Manuel Malagueta Lobato � 2500 euros;
2) Florival Pereira de Matos Domingos � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096444

XM � CONSTRUÇÃO CIVIL, FISCALIZAÇÃO
E PROJECTOS DE ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 091;
identificação de pessoa colectiva n.º 503986658; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 39/20011221.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do aumento: 602 410$ realizado por incorporação de

resultados transitados, subscrito pelos sócios em partes iguais.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Manuel Xavier Pinto da Costa � 2500 euros;
2) Sandra Marina Rodrigues Vicente da Costa � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096443

MINI MERCADO FLORA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7688;
identificação de pessoa colectiva n.º 502337400; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 39/20011220.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do aumento: 602 410$ realizado em dinheiro, subscrito

pelos sócios em partes iguais.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Mário Martins da Silva � 2500 euros;
2) Flora Teixeira Mendes Martins da Silva � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096442

PASTELARIA MONSENHOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 1944;
identificação de pessoa colectiva n.º 500212465; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 7/20030108.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do aumento: 602 410$ realizado em dinheiro, subscrito

pelos sócios na proporção das quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Fernando Inocêncio � 2750 euros;
2) Maria do Carmo Ribeiro Henriques Inocêncio � 2250 euros.

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

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096440



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 86 � 11 de Abril de 20038028-(86)

MÁRIO PARREIRA ALBERTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7304;
identificação de pessoa colectiva n.º 502185864; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 86/20011219.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato.
Artigo alterado: 4.º
Montante do aumento: 552 410$ realizado em dinheiro, subscrito

pelos sócios na proporção das quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Mário Parreira Alberto � 3750 euros;
2) Maria João Santos Parreira Alberto Cunha � 1250 euros.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096439

A. NUNES & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 1396;
identificação de pessoa colectiva n.º 500904944; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 25/20011219.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato.
Artigo alterado: 4.º
Montante do aumento: 602 410$ realizado em dinheiro, subscrito

pelos sócios em partes iguais.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Maria Rosa Alves Serra Fontinha � 2500 euros;
2) Luís Manuel Alves Serra Fontinha Serras � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096437

ITALMÓVEIS � COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 4943;
identificação de pessoa colectiva n.º 501446672; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 19/20011219.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do aumento: 602 410$ realizado por incorporação de

reservas livres, subscrito pelos sócios na proporção das quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Manuel Balas de Matos � 2500 euros;
2) Nuno Manuel Lopes de Matos � 1250 euros;
3) Manuel Dias Martins Diniz � 1250 euros.

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

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096436

GIMAGO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3433;
identificação de pessoa colectiva n.º 500961778; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 18/20011219.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do aumento: 602 410$ realizado por incorporação de

reservas livres, subscrito pelos sócios na proporção das quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Manuel Balas de Matos � 3125 euros;
2) Nuno Manuel Lopes de Matos � 1875 euros.

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

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096435

BALAS DE MATOS � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7892;
identificação de pessoa colectiva n.º 502400579; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 15/20011219.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do aumento: 602 410$ realizado por incorporação de

reservas livres, subscrito pelos sócios em partes iguais.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Manuel Balas de Matos � 2500 euros;
2) Nuno Manuel Lopes de Matos � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096434

ANTENOR NASCIMENTO COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7061;
identificação de pessoa colectiva n.º 502114788; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 15/20011218.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do aumento: 602 410$ realizado em dinheiro, subscrito

pelos sócios em partes iguais.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Antenor do Nascimento Costa � 2500 euros;
2) Maria Teresa Ferreira Pinto do Nascimento Costa � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096431

GRAFEMBAL � GRÁFICA DE EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3512;
identificação de pessoa colectiva n.º 501074503; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 52/20011217.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato com aumento de capital, de

1 000 000$ para 5000 euros, mediante aumento de 2410$.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 86 � 11 de Abril de 2003 8028-(87)

Alteração ao contrato, quanto ao artigo 3.º o qual passa a ter a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores constantes da escrituração, é de 5000 euros, e corresponde à
soma das seguintes quotas: uma de 2500 euros, pertencente ao sócio
Fernando Carias Rosa; uma de 500 euros, pertencente ao sócio João
Maria da Silva Velez, e uma de 2000 euros, pertencente à própria
sociedade GRAFEMBAL � Gráfica de Embalagens, L.da

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

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 3000096430

PIMENTEL & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 570;
identificação de pessoa colectiva n.º 503770418; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 2/20030124.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato com aumento de capital, de 400 000$

para 5000 euros, mediante aumento de 602 410$.
Alteração ao contrato, quanto ao artigo 3.º o qual passa a ter a

seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal de
2500 euros cada, e pertence uma a cada um dos sócios, António Luís
Silveira dos Santos Rodrigues e Joel Figueiredo Oliveira Pimentel.

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

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria de Oliveira Rosa Varela. 3000096429

SERFIM � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE BENS DE CONSUMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9260;
identificação de pessoa colectiva n.º 502725400; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 20/20011217.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato com aumento de capital, de 400 000$

para 5000 euros, mediante aumento de 602 410$.
Alteração ao contrato, quanto ao artigo 3.º o qual passa a ter a

seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro é de
5000 euros e é formado por duas quotas, uma de valor nominal de
3750 euros, pertencendo ao sócio Carlos Manuel da Silva Serafim, e
outra de 1250 euros, pertencendo à sócia Maria Emília Ralha Modes-
to da Silva Serafim.

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

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria de Oliveira Rosa Varela. 3000096427

CLÍNICA DENTÁRIA SEABRA & PATRÍCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9751;
identificação de pessoa colectiva n.º 502843349; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 10/20011217.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato.
Artigo alterado: 4.º
Montante do aumento: 602 410$ realizado em dinheiro, subscrito

pelos sócios em partes iguais.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) João Pedro Patrício Pires � 2500 euros;
2) Margarida Maria Lúcio Seabra � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096426

POLICLÍNICA CENTRAL DE ODIVELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8290;
identificação de pessoa colectiva n.º 502502126; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 15/20011217.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do aumento: 602 410$ realizado em dinheiro, subscrito

pelos sócios em partes iguais.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Florbela Maria Barata Rodrigues Costa � 2500 euros;
2) Manuel Joaquim Queirós Lopes � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096425

CLÍNICA DENTÁRIA DE ODIVELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7199;
identificação de pessoa colectiva n.º 502161108; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 14/20011217.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do aumento: 602 410$ realizado em dinheiro, subscrito

pelos sócios em partes iguais.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Manuel Joaquim Queirós Lopes � 2500 euros;
2) Florbela Maria Barata Rodrigues Lopes � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096423

J. A. V. � SOCIEDADE INSTALADORA DE ELEVADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 583;
identificação de pessoa colectiva n.º 503849359; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 5/20011220.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato com aumento de capital, de 450 000$

para 5000,01 euros, mediante aumento de 552 410$.
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Alteração ao contrato, quanto ao artigo 4.º o qual passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
€ 5000,01 e corresponde à soma de três quotas iguais do valor nomi-
nal de € 1666,67, pertencentes uma a cada um dos sócios, José Miguel
dos Santos Rodrigues, Adriano Monteiro Rodrigues e Vítor Manuel
Mota dos Santos.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 3000096417

ARMANDA & LURDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8093;
identificação de pessoa colectiva n.º 502451750; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 5/20011212.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do aumento: 2410$ realizado em dinheiro, subscrito pelos

sócios em partes iguais.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Armanda de Lurdes Martins Gaspar Laranjeira � 4750 euros;
2) Júlio Manuel Neves Laranjeira � 250 euros.

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

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096415

FRANGOS DA BICA � CHURRASQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 117;
identificação de pessoa colectiva n.º 504291599; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 5/20011211.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato com aumento de capital, de 400 000$

para 5000 euros, mediante aumento de 602 410$.
Alteração ao contrato, quanto ao artigo 3.º o qual passa a ter a

seguinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado, em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
cada, pertencentes uma à sócia Maria de Fátima Oliveira Atilano
Pereirinha e outra à sócia Josefa de Oliveira Atilano dos Santos.

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

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 3000096412

MAIVET � ASSISTÊNCIA MÉDICO-VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 027;
identificação de pessoa colectiva n.º 503956872; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 43/20011210.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Montante do aumento: 602 410$ realizado em dinheiro, subscrito

pelos sócios em partes iguais.
Capital: 5000 euros.

Sócios e quotas:
1) António Pedro Ramalhete de Almeida Miquelino � 2500 euros;
2) Luís Miguel Duarte Cipriano Sonso � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096410

HOMESALE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 377;
identificação de pessoa colectiva n.º 504753860; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 7/20021227.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do aumento: 2410$ realizado em dinheiro, subscrito pelos

sócios em partes iguais.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Abdul Aziz Karmali � 2500 euros;
2) Amin Mahomed Karmali � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096409

MEDICASA � CONSTRUÇÃO CIVIL, PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 4439;
identificação de pessoa colectiva n.º 501344241; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 6/20011206.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato com aumento de capital, de 750 000$

para 5000 euros, mediante aumento de 252 410$.
Alteração ao contrato, quanto ao artigo 3.º o qual passa a ter a

seguinte redacção:
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diversos
valores constantes da escrita social, é de 5000 euros, e corresponde à
soma de duas quotas uma com o valor nominal de 3333,33 euros e outra
com o valor nominal de 1667,67 euros pertencentes em comum e sem
determinação de parte ou de direito a Aldina da Conceição Simões,
Maria de Lurdes Simões Nunes e Paulo Jorge Simões Nunes.

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

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria de Oliveira Rosa Varela. 3000096408

INOVARIS � CRIAÇÃO DE ESTILOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 939;
identificação de pessoa colectiva n.º 502102381; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 41/20011204.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato.
Artigo alterado: 4.º
Montante do aumento: 3004,81 euros realizado em dinheiro, subs-

crito pelos sócios na proporção das quotas.
Capital: 5000 euros.
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Sócios e quotas:
1) Mário Carlos Sua Kay � 2562,50 euros e 250 euros;
2) António Maria Alves Rodrigues da Silva � 1185,50 euros e

1000 euros.

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

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096406

FRONTEIRA ESTÉTICA � SERVIÇOS DE ARQUITECTURA
E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 940;
identificação de pessoa colectiva n.º 502102373; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 40/20011204.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato.
Artigo alterado: 4.º
Montante do aumento: 3004,81 euros realizado em dinheiro, subs-

crito pelos sócios na proporção das quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Mário Carlos Sua Kay � 2562,50 euros e 250 euros;
2) António Maria Alves Rodrigues da Silva � 1250 euros e

937,50 euros.

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

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096405

MARCENARIA E CARPINTARIA GRICELTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 350;
identificação de pessoa colectiva n.º 502811404; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 36/20011204.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato.
Artigo alterado: 4.º
Montante do aumento: 602 410$ realizado por incorporação de

reservas, subscrito pelos sócios na proporção das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) António José da Silva � 2500 euros.
2) Maria de Lurdes Faustino Osório Tavares � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096403

CRIAÇÕES DIGITAIS � PRODUTOS E SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 008;
identificação de pessoa colectiva n.º 503179353; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 31/20011204.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do aumento: 602 410$ realizado por incorporação de re-

sultados transitados, subscrito pelos sócios na proporção das quotas.
Capital: 5000 euros.

Sócios e quotas:
1) Aníbal Ribeiro da Silva.
2) Mário Miguel Aguiar Ribeiro da Silva.
3) Aníbal Jorge Neves da Silva.
4) Eduardo José Neves da Silva � 1250 euros cada um.

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

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096400

HORÁCIO RICARDO DAS NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9963;
identificação de pessoa colectiva n.º 502898852; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 17/20011120.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do aumento: 152 410$ realizado em dinheiro, subscrito

pelos sócios na proporção das quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Horácio Ricardo das Neves � 2352,94 euros;
2) Laura Rosa da Silva Abreu das Neves � 1323,53 euros;
3) João Manuel Abreu das Neves � 1323,53 euros.

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

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Artur
Salgueira Vaz. 3000096399

NOVOCASIÃO PRODUTOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 066;
identificação de pessoa colectiva n.º 505955776; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 17/20021017.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Foi constituída a sociedade entre:
1) António Manuel Rosado Videira, casado com Maria da Concei-

ção Nunes de Sá Rosado Videira, na comunhão de adquiridos �
20 000,00 €;

2) Carlos Alberto Ramos Ferreira casado com Maria da Luz
Margalho Cebola Ferreira, na comunhão de adquiridos � 5000,00 €
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NOVOCASIÃO � Produtos para
o Lar, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Bombeiros Voluntários, 1,
1.º, frente, freguesia e concelho de Odivelas.

2 � A gerência poderá transferir a sede da sociedade para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como, criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: a compra, venda e revenda de
artigos para o lar em geral, electrodomésticos, móveis, produtos de
informática, artigos decorativos, estudos e projectos de decoração.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 20 000 euros do sócio António Manuel Rosado
Videira e uma do valor nominal de 5000 euros do sócio Carlos Alberto
Ramos Ferreira.

2 � Poderá ser exigida aos sócios a realização de prestações suple-
mentares de capital, até ao montante de 25 000 euros, na proporção
das suas quotas, conforme for deliberado em assembleia geral.
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3 � Os sócios poderão celebrar contratos de suprimentos com a
sociedade.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, compete aos gerentes eleitos em
assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio António Manuel Ro-
sado Videira.

3 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada é ne-
cessária a assinatura de um gerente.

4 � É expressamente proibido à gerência obrigar, por qualquer
forma, a sociedade em negócios estranhos ao seu objecto,
designadamente, em letras de favor, fianças, cauções e abonações.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, a não sócios,
depende do consentimento da sociedade, gozando esta em primeiro
lugar e os sócios em segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a participa-
ção da sociedade em agrupamentos complementares de empresas, bem
como no capital social de outras sociedades, ainda que com objecto
diferente do seu, ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 7.º

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

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

massa falida, ou de qualquer outro modo de apreensão judicial, se não
for de imediato desonerada;

c) Por partilha subsequente a divórcio ou separação judicial de bens,
na parte que não seja adjudicada ao seu titular;

d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cessão de
quotas, depois dos sócios e a sociedade terem declarado pretender
exercer o direito de preferência previsto no artigo 5.º

2 � A contrapartida da amortização, salvo no caso de acordo com
o titular, em que valerá o princípio da vontade das partes e no caso
de apreensão judicial, em que se aplicará o regime legal, será igual ao
valor que para a quota resultar do último balanço aprovado.

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 ser alienadas a um ou a
alguns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

A representação voluntária dos sócios, nas assembleias gerais, pode
ser confiada a quem estes entenderem

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formalida-
des, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos sócios, com,
pelo menos, 15 dias de antecedência.

Cláusula transitória

O gerente fica, desde já, autorizado a levantar o capital social de-
positado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

O texto completo e actualizado está depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2003. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2001254423

JOSÉ LUÍS � DECORAÇÃO PUBLICITÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 948;
identificação de pessoa colectiva n.º 504618202; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/20020111.

Certifico que por escritura de 6 de Novembro de 2001, exarada de
fl. 58 a fl. 59 do livro de notas para escrituras diversas n.º 276 I do
15.º Cartório Notarial de Lisboa foi constituída a sociedade em

epígrafe, entre José Luís Lopez Hernandez e Maria Margarita Palma
Mendez, que se rege pelo seguinte contrato:

Pacto social

CAPÍTULO I

Nome, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Luís � Decoração Publicitária, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Famões, na Rua de Faustino
Freitas, lote 10, rés-do-chão, Casal das Comendadeiras, na freguesia
de Famões, concelho de Odivelas.

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

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a decoração publicitária.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá ainda adquirir participações, incluindo partici-
pações como sócio de responsabilidade ilimitada, em outras socieda-
des com objecto igual ou diferente do seu, bem como em agrupamen-
tos complementares de empresas, e sobre essas participações fazer
todas as operações que tiver por convenientes.

CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 5000 euros e está representado por duas quotas, uma com o valor
nominal de 4500 euros e outra de valor nominal de 500 euros, per-
tencente respectivamente a José Luís Lopez Hernandez e a Maria
Margarita Palma Mendez.

ARTIGO 6.º

1 � Poderão ser exigidos aos sócios prestações suplementares de
capital, uma ou mais vezes, até ao limite de 100 000 euros.

2 � A celebração de .contratos de suprimentos não depende da
prévia deliberação dos sócios.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais. Gerência

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado pelos sócios, pertence ao sócio José Luís Lopez Hernandez,
que desde já fica nomeado gerente, competindo-lhe os mais amplos
poderes de gestão e representação da sociedade, em juízo e fora dele,
incluindo designadamente os poderes para: 

a) Comprar, alienar ou onerar participações sociais ou outros bens
mobiliários;

b) Celebrar contratos de mútuo inerentes ao exercício de actividade;
c) Adquirir ou alugar um imóvel para o estabelecimento da sede

social, ou quaisquer outros necessários à actividade da empresa.
2 � A gerência tem, além dos poderes que por lei e por este con-

trato de sociedade lhe forem conferidos, poderes para se comprome-
ter em árbitros e para confessar, desistir ou transigir em qualquer
processo judicial ou arbitral.

3 � Os contratos celebrados entre os sócios e a sociedade devem
constar integralmente do Livro de Actas e são transcritos no Relató-
rio de Gestão do exercício em que forem celebrados, excepto se con-
sistirem em operações correntes da sociedade.

ARTIGO 8.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do gerente;
b) Pela assinatura de mandatário nos termos dos respectivos ins-

trumentos de mandato.
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CAPÍTULO V

Apreciação anual da situação da sociedade
e aplicação de resultados

ARTIGO 9.º

1 � Os lucros apurados em cada exercício, serão aplicados em
primeiro lugar, na constituição ou reforço das provisões ou reservas
impostas por lei, sendo o saldo remanescente distribuído conforme
for deliberado pelos sócios.

2 � Poderão ser feitos adiantamentos sobre os lucros no decurso
de qualquer exercício.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 10.º

No caso de dissolução, compete aos sócios deliberar sobre a fixação
dos poderes dos liquidatários, incluindo quanto à continuação da socie-
dade, a obtenção de empréstimos, a alienação do património social,
em globo ou em partes, o trespasse do estabelecimento e sobre a par-
tilha do activo, quando a ele houver lugar, em espécie ou em valor.

CAPÍTULO VI

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 11.º

Nos termos e para os efeitos nas alíneas c) e d) do artigo 19.º Códi-
go das Sociedades Comerciais, fica o gerente José Luís Lopez Hernandez
autorizado a celebrar antes do registo definitivo do contrato de socie-
dade, escrituras públicas de trespasse, contratos de arrendamento con-
tratos de cessão de exploração, contratos de empreitadas, contratos de
fornecimento, contratos de prestação de serviços de qualquer natureza
e contratos de fornecimentos de água, electricidade, telefone e telefax
que sejam necessários e inerentes ao funcionamento da sociedade, bem
como abrir e movimentar contas bancárias em nome da sociedade.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 1000184099

TORRES VEDRAS

SEGILATA � CERÂMICA ARTÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2103; identificação de pessoa colectiva n.º 502758392; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 9/20020327.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, o capital social foi
aumentado com 602 410$ 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, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por três quotas, uma de valor nominal de
2500 euros, pertencente à sócia Joana da Conceição da Quinta Eiras,
uma de valor nominal de 2250 euros, pertencente ao sócio Germano
José Duarte Eiras e outra de valor nominal de 250 euros, pertencente
à sócia Alzira da Cruz Miranda Mourato.

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

Está conforme.

22 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires dos Santos. 2001569300

VILA FRANCA DE XIRA

TANGOS 4 � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5206/010507; identificação de pessoa colectiva n.º 505140829.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

16 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Silva Friezas. 1000191442

SPECTRATEC � MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
CIENTÍFICOS E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4105/980316; identificação de pessoa colectiva n.º 504155610.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001.

Março de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição da
Costa Ferreira Lopes. 3000096478

EUROCIRCUITO � COMÉRCIO MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4264/980814; identificação de pessoa colectiva n.º 504254030;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 13/011001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço de capital de 400 000$ para 1 002 410$, tendo em consequência
alterado o seu artigo 3.º, do contrato de sociedade, o qual passa a ter a
seguinte nova redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
dividido em duas quotas iguais de 2500 euros pertencentes ao sócio
Joaquim Jacinto Pombal.

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

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Se-
las Gonçalves Bento. 3000096477

TRANSPORTES BAIXINHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3166/940802; identificação de pessoa colectiva n.º 502066334;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 1/010810.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço de capital com a quantia de 50 000 000$ para 50 120 500$,
tendo em consequência alterado o seu artigo 3.º, do contrato de socie-
dade, o qual passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 250 000 euros e
corresponde à soma de três quotas, uma de 125 000 euros do sócio
José Baixinho dos Santos Rodrigues e duas de 62 500 euros, cada, uma
de cada um dos sócios Manuel Filipe Negrinho Rodrigues e Albertino
Manuel Negrinho Rodrigues.

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

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 3000096475

PORTALEGRE
ALTER DO CHÃO

GESTALTER � GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula n.º 61;
identificação de pessoa colectiva n.º 503680915; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 2/20030127.
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Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital social
de 4987,98 € para 15 000 €, tendo sido reforçado em 10 012,02 €
subscritos em dinheiro, pelos sócios e em reforço das suas quotas, da
seguinte forma: Armando Jorge Mendonça Varela � 3755,41 €;
Anabela Antonieta Coelho Magno Feijão Fialho Tojo � 5255,41 €;
e Maria Helena Guerra Anica Varela � 1001,20 €; como consequência
do referido aumento, alterou parcialmente o seu pacto social, quanto
ao artigo 3.º, o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 15 000 euros, correspondente à soma de
três quotas: 6000 euros pertencente a Armando Jorge Mendonça Varela;
7500 euros pertencente a Anabela Antonieta Coelho Magno Feijão Fialho
Tojo, e 1500 euros pertencente a Maria Helena Guerra Anica Varela.

2 � O capital encontra-se totalmente realizado, por entradas em
numerário efectuadas pelos sócios.

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

Conferida, está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Cristina Isabel
Batista Garraio Catela. 2001348169

FOTO-DURÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula n.º 59;
identificação de pessoa colectiva n.º 503630632; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 1/20030124.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital so-
cial de 500 000$ para 1 002 410$, tendo sido reforçado em 502 410$,
subscritos em dinheiro, pelos sócios em partes iguais, na proporção e
em reforço das respectivas quotas.

Redenominou o mesmo para euros, a que correspondem 5000 €, e
como consequência, alterou parcialmente o seu pacto social, quanto
ao artigo 2.º, o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social totalmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas uma no valor de 2500 euros
pertencente ao sócio Paulo José Alves Durão e outra de 2500 euros
pertencente à sócia Maria de Fátima Ribeiro Meira.

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

Conferida, está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Cristina Isabel
Batista Garraio Catela. 2001348150

ELVAS

C. T. C. S. � COMPOSIÇÃO DE TEXTO
PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL E AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 663/920121;
identificação de pessoa colectiva n.º 502681160; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20030130.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com relação à sociedade em epígrafe, fo-
ram registados os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de gerente da ex-sócia: Isabel Maria Galiano
Tavares Moreira.

Causa: renúncia.
Data: 30 de Junho de 2002.

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 2001310196

NELSON MIGUEL LOPO BALSAS
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1139/
000707; identificação de pessoa colectiva n.º 504568019; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/20030131.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com relação à sociedade em epígrafe, foi
alterado o artigo 2.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto a importação e exportação de produ-
tos hortícolas e palhas, transportes públicos ocasionais, nacionais e
internacionais de mercadorias por conta de outrém.

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

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 2001310161

IDEIAS MISTAS � ARTES GRÁFICAS SERVIÇOS
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 908/960812;
identificação de pessoa colectiva n.º 503691011; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20030130.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com relação à sociedade em epígrafe, fo-
ram registados os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de gerente da ex-sócia: Isabel Maria Galiano
Tavares Moreira.

Causa: renúncia.
Data: 30 de Junho de 2002.

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 2001310218

PORTALEGRE

GRELHA LATINA CHURRASQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1180;
identificação de pessoa colectiva n.º P506360440; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/290103.

Certifico que entre Graciete Maria Correia dos Santos Socorro ca-
sada com António Alberto de Andrade Lopes Socorro, na comunhão
de adquiridos, Rua do Professor Ângelo Monteiro, bloco 7, 2.º, es-
querdo, Portalegre, e Marta Sofia dos Santos Furtado Gonçalves, sol-
teira, maior, Rua do Professor Ângelo Monteiro, bloco 7, 2.º, esquer-
do, Portalegre, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Grelha Latina Churrasqueira, L.da

2.º

1 � A sociedade estabelece a sede na Rua de João Malato Correia,
lote 6, piso 0 B, em Portalegre.

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

3.º

A sociedade tem por objecto a restauração, nomeadamente, chur-
rasqueira e venda, para o exterior, de frangos e outros produtos ali-
mentares.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e representa-se por duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros,
uma de cada sócia.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambas as sócias.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao décuplo do capital social.

Conferida. Está conforme.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Almerinda Fernan-
da do Carmo Ribeiro Almeida. 2000896324
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MEDINFOTEC � CONSULTORIA E MEDICINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1045;
identificação de pessoa colectiva n.º 505285231; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 5/200103.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o artigo 3.º do res-
pectivo contrato que ficou com a seguinte redacção:

3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de medicina e
de consultoria, o comércio de produtos informáticos e a compra e
venda de bens imobiliários.

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

Conferida. Está conforme.

24 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Almerinda
Fernanda do Carmo Ribeiro Almeida. 2000896260

SOUSEL

MARIA JOÃO & CAPELA, SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 200/
310103; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/310103.

Certifico que, entre Mário António Capela Satiro, natural da fre-
guesia de Casa Branca, concelho de Sousel, casado com Maria Ludovina
Bagulho Satiro, sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na
Courela de Santo António, Cano, Sousel, e Maria João Serafim
Ramalho, divorciada, natural da freguesia de São Sebastião da Pedrei-
ra, concelho de Lisboa, residente na Rua da Primavera, lote 178, 1.º,
esquerdo, Bairro da Castelhana, São João da Talha, Loures, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe que se regerá pelo contrato constante
dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Maria João & Capela, Sociedade de
Construções, L.da, e tem a sua sede na Courela de Santo António,
freguesia de Cano, concelho de Sousel.

§ único. A gerência da Sociedade poderá deslocar a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, não sendo, para
tanto, necessário deliberação prévia da assembleia geral.

2.º

A Sociedade tem por objecto a indústria de construção civil, incluin-
do a urbanização de terrenos, bem como a realização de estudos e
projectos; comércio de materiais e equipamentos para a construção;
investimentos imobiliários.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, perten-
centes uma a cada um dos sócios, no montante de 50 000 euros, cada.

4.º

A divisão e a cessão de quotas é livre entre os sócios.

5.º

1 � A gerência e a administração da Sociedade, bem como a sua
representação em juízo e fora dele, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete a quem for no-
meado gerente, também em assembleia geral.

2 � Ficam, desde já, designados gerentes ambos os sócios, aos quais
são conferidos poderes especiais para, em nome da Sociedade, pro-
meter comprar ou prometer vender, comprar e vender quaisquer bens
imóveis ou direitos sobre imóveis, pagar e receber os preços, assinar
e outorgar as respectivas escrituras, praticando todos os actos neces-
sários aos indicados fins, nomeadamente representando a Sociedade
junto de qualquer repartição pública ou administrativa.

6.º

A Sociedade fica obrigada com as assinaturas de dois gerentes.
§ único. Fica vedado aos gerentes obrigar a Sociedade em actos

ou documentos estranhos aos negócios sociais, designadamente le-

tras de favor, avales, fianças e abonações, respondendo o infractor
pessoalmente pelas obrigações assumidas e pelos prejuízos que ve-
nha a causar.

7.º

1 � A Sociedade poderá amortizar qualquer quotas nos casos se-
guintes:

a) Insolvência ou falência do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou outro procedimento judicial

incidente sobre a quota;
c) Incumprimento do contrato social ou prática de actos grave-

mente lesivos dos interesses da sociedade por parte de um sócio.
2 � Salvo acordo em contrário, o preço da amortização será o

que, pelo último balanço aprovado, corresponder ao valor nominal
da quota acrescido da parte proporcional das reservas, se a lei não
determinar imperativamente de outra forma.

8.º

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

2 � A Sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res em numerário, até ao quíntuplo do capital social, nas condições
deliberadas por unanimidade em assembleia geral.

9.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outra formalidade,
serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos sócios e expedidas
com antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

3 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante em substituição legal do
Conservador, Rita Felizarda Roma Coelho dos Santos Barreiros.

2001884397

PORTO
BAIÃO

TRANSGÔVE � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 515/
021014; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; números e datas das
apresentações: 7/021119 e 3/021227.

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

Pela inscrição n.º 2 foi registada a designação de gerente.
Nomeado gerente Jorge Manuel Pereira Pacheco, solteiro, maior.
Data da deliberação: 18 de Novembro de 2002.

Conferi. Está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ribei-
ro Ramalho. 2001526733

PREDITÂMEGA � COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 184/
960806; identificação de pessoa colectiva n.º 503774553;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 2 e 3/021121.

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

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 foi registada a cessação de
funções dos administradores António Ferreira Cabral de Barbosa
Campelo e Bruno André de Babo Geada Alves.

Data: 31 de Maio de 2002.
Causa: renúncia.
Pela inscrição n.º 7 foi registada a designação como único

administrador: António Augusto Dinis Pereira, por deliberação de 31 de
Maio de 2002.

Prazo: até ao fim do quadriénio de 2000 a 2003.

Conferi. Está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ri-
beiro Ramalho. 2001526717
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ELÉCTRICA DE OVIL � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 280/
990916; identificação de pessoa colectiva n.º 504582240;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/021127.

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

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 foi registada a deslocação
da sede para a Rua de Abel Ribeiro, 30, freguesia de Campelo, conce-
lho de Baião.

Conferi. Está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ribei-
ro Ramalho. 2001526725

FELGUEIRAS

FELDI � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2744/
021024; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/241002.

Certifico que entre Mário da Cunha Teixeira; Fernanda Maria Pe-
reira Ribeiro, solteiros, maiores; Mário Daniel Pereira Ribeiro Teixeira,
solteiro, menor; Maria de Fátima Carvalho Bernardo, divorciada; e
Virgínia Clara Pereira Gonçalves, casada, foi constituída a sociedade
anónima em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos: 

CAPÍTULO I
ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação FELDI � Imobiliária, S. A.
2 � A sua duração é por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de bens imóveis,
promoção imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem a sede no lugar de Aveleiras, freguesia de
Refontoura, do concelho de Felgueiras.

2 � A administração poderá livremente deslocar a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 4.º

A administração poderá ainda livremente criar, mudar ou extinguir
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros e encontra-se representado por 1000 ac-
ções nominativas ou ao portador, do valor nominal de 50 euros cada,
podendo haver títulos de 1, 5 e 10 acções.

2 � As acções são reciprocamente convertíveis a todo o tempo,
cabendo aos accionistas todos os encargos da conversão.

ARTIGO 6.º

1 � Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade poderá
adquirir acções próprias e praticar sobre elas todas as operações que
se mostrem convenientes o interesse social.

2 � Enquanto pertencerem à sociedade, as acções não têm quais-
quer direitos sociais, salvo o de participação em aumentos de capital
por incorporação de reservas e se a assembleia geral não deliberar em
sentido inverso.

3 � Os títulos são assinados pelo administrador único, podendo a
respectiva assinatura ser de chancela devidamente autorizada.

4 � Os accionistas têm direito de preferência na subscrição do
aumento de capital, na proporção das acções de que forem titulares.

5 � Se algum dos accionistas não quiser subscrever todas ou parte
das novas acções a que tem direito, nem exercer o respectivo direito de

preferência, serão as acções não subscritas distribuídas pelos demais
accionistas que, na assembleia geral deliberativa, tenham declarado subs-
crever tais acções, na proporção referida no número anterior.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral: mesa, composição e deliberação dos accionistas

ARTIGO 7.º

A mesa da assembleia geral compõe-se de um presidente e um secre-
tário, accionistas ou não, eleitos pela assembleia geral, por um período
de três anos, os quais poderão ser reconduzidos por sucessivos triénios
sem qualquer limitação.

ARTIGO 8.º

1 � Tem direito de voto o accionista titular de pelo menos 20 ac-
ções ordinárias averbadas, sendo nominativas, ou, sendo ao portador,
registadas em seu nome ou em seu nome depositadas na sede social ou
em qualquer instituição de crédito até 10 dias antes da data designada
para a reunião da assembleia geral, comprovando tal depósito peran-
te a sociedade até cinco dias antes da data da reunião.

2 � Os accionistas possuidores de um numero de acções inferior a
20 poderão agrupar-se por forma a completar esse número, fazendo-
-se então representar por um só dos agrupados, o que terá de ser co-
municado ao presidente da mesa da assembleia geral por meio de car-
ta e até 10 dias antes da data da reunião.

3 � Os accionistas poderão fazer-se representar por outros accio-
nistas, por meio de carta dirigida ao presidente da mesa, assinada pelo
representado, com menção do número do seu bilhete de identidade,
data de emissão e arquivo de identificação e, sendo pessoa colectiva,
o reconhecimento notarial da qualidade de quem assina, entregue na
sede social até cinco dias úteis antes da data designada para a reunião
da assembleia geral.

ARTIGO 9.º

A remuneração dos titulares dos órgãos sociais será fixada, com as
necessárias adaptações, por um accionista, eleito pela maioria dos
votos correspondentes às acções emitidas.

SECÇÃO II

Administração. Composição, atribuições e funcionamento

ARTIGO 10.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um adminis-
trador único, que pode ou não ser accionista, eleito pela assembleia
geral por um período de três anos, sendo permitida a sua reeleição
por sucessivos triénios, sem qualquer limitação.

2 � A assembleia geral poderá ainda eleger um administrador su-
plente nas condições referidas no número anterior.

3 � O administrador ou o administrador suplente serão eleitos pela
maioria dos votos correspondentes às acções emitidas.

4 � A assembleia geral pode deliberar a concessão de uma pensão
de reforma por velhice ou invalidez ao administrador único a cargo
da sociedade, bem como atribuição de complementos de pensão de
reforma, dentro dos limites legais e, finalmente, a transferência da
responsabilidade da sociedade mediante adequado seguro.

ARTIGO 11.º

A sociedade fica obrigada em todos os actos e contratos pela assina-
tura de um administrador ou de um procurador com poderes para a prática
de actos determinados.

SECÇÃO III

Conselho fiscal. Composição e funcionamento

ARTIGO 12.º

A fiscalização da sociedade compete a um único fiscal, havendo
um suplente, ambos revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 13.º

1 � Os lucros líquidos apurados em cada exercício, deduzidos da
percentagem que, dentro dos limites fixados por lei, for deliberada
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para a constituição da reserva legal, terão a aplicação que a assembleia
geral determinar, sem que a mesma fique vinculada à quota parte da
distribuição obrigatória dos lucros, sempre que tal for deliberado por
uma maioria de 75% por cento dos accionistas com direito a voto.

2 � O administrador pode autorizar que, no decurso de um exercí-
cio, sejam feitos aos accionistas adiantamentos sobre lucros, observa-
das que sejam as regras legais mínimas.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 14.º

1 � Havendo dissolução, será liquidatário o administrador que ao
tempo estiver em exercício.

2 � Havendo escusa por parte do liquidatário tomada na assembleia
geral que deliberar a dissolução, a mesma designará uma comissão li-
quidatária e fixará um prazo para o efeito.

ARTIGO 15.º

Para o primeiro triénio, ficam desde já nomeados ao seguintes órgãos
sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente � Dr. Fernando Manuel Fa-
ria Dias de Freitas, casado, residente na Avenida do Dr. Leonardo
Coimbra, freguesia de Margaride, concelho de Felgueiras; secre-
tário: Maria de Fátima Carvalho Bernardo.

Administração: administrador: Mário da Cunha Teixeira; adminis-
trador suplente: Fernanda Maria Pereira Ribeiro.

Fiscal único: Santos Carvalho & Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, S. A., número de identificação fiscal 502270136,
com sede no Campo de 24 de Agosto, 129, 7.º, na cidade do Porto,
representada por Dr. António Augusto dos Santos Carvalho, casado,
com o mesmo domicílio profissional, revisor oficial de contas n.º 16;
suplente: Dr. Armando Luís Vieira de Magalhães, casado, revisor ofi-
cial de contas n.º 676, número de identificação fiscal 155853619,
residente na Rua de Aires Ornelas, 114, 2.º, na cidade do Porto.

Conferida, está conforme o original.

18 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 2001036825

SAMER TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1439/
960415; identificação de pessoa colectiva n.º 503655201; data da
apresentação: 171202.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

18 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 2001036167

RUDILUBRI � COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2750/
021031; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/311002.

Certifico que Carla Maria Teixeira Vaz, casada, residente no Largo
da estação, sem número de polícia, Borba de Gidim, Felgueiras, cons-
tituiu a sociedade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma RUDILUBRI � Comércio de Lubrifi-
cantes, Unipessoal, L.da, tem a sua sede no lugar do Souto, freguesia
de Pombeiro de Ribavizela, Felgueiras.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou extinguir
estabelecimentos, delegações, sessões, escritórios e outras formas de
representação social no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste no comércio de óleo, baterias, anticon-
gelante, e produtos de manutenção e limpeza.

3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 7000 euros
e está representado por uma só quota pertencente ao seu sócio.

2 � Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de
capital até ao montante de 20 000 euros, mediante deliberação da
assembleia geral.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação em juízo e fora dele, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence à sócia Carla Maria Teixeira
Vaz, que desde já fica nomeada gerente.

2 � O gerente poderá nomear mandatários ou procuradores da so-
ciedade para a prática de determinados actos ou categorias de actos.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos, contratos ou
documentos de responsabilidade é suficiente a assinatura do gerente.

5.º

A sócia e a sociedade podem celebrar negócios jurídicos, entre si,
desde que estes permitam a prossecução do objecto da sociedade, que
obedecerão à forma legalmente prescrita.

6.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas as
percentagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o des-
tino que vier a ser deliberado em assembleia geral.

Conferida está conforme o original.

18 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 2001035276

ANTÓNIO PEREIRA RIBEIRO & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 544/
860512; identificação de pessoa colectiva n.º 501669280; data da
apresentação: 101202.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

18 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 2001035985

FELARDI � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1208/
940608; identificação de pessoa colectiva n.º 503233145; data da
apresentação: 201202.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

18 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 2001243979

MANUEL DA COSTA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 219/
750521; identificação de pessoa colectiva n.º 500177945; data da
apresentação: 181202.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

18 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 2000941184

FELARDI � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1208/
940608; identificação de pessoa colectiva n.º 503233145; data da
apresentação: 201202.
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Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2000.

Conferida está conforme.

18 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 2001036744

GONDOMAR

RICARDO TOMÁS SANTOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 230/
20030130; identificação de pessoa colectiva n.º P506470253; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20030130.

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 Ricardo Tomás Santos, Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Santiago, 70, 6.º direito,
freguesia de Fânzeres, concelho de Gondomar.

2 � Por simples deliberação de gerência, a sede social poderá ser
mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar ou encerrar filiais ou quaisquer outras formas de represen-
tação social

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é o de: comércio por grosso e retalho de
artigos de ourivesaria, joalharia e relojoaria; importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde a uma única quota, pertencente ao sócio,
Ricardo Jorge Tomás dos Santos.

ARTIGO 4.º

A gerência da Sociedade, remunerada ou não, conforme for decidi-
do em assembleia geral, poderá ser exercida por um ou mais gerentes;
ficando desde já nomeado gerente o sócio, Ricardo Jorge Tomás dos
Santos.

ARTIGO 5.º

Para obrigar a Sociedade, em todos os seus actos e contratos, é
necessária a assinatura de um gerente.

1 � Em extensão dos poderes de gerência, fica esta autorizada
a: adquirir quaisquer bens móveis, e veículos automóveis, ainda que
sob o regime de aluguer de longa duração ou leasing.

ARTIGO 6.º

O falecimento do sócio único não implica a dissolução da Socieda-
de, continuando esta com os herdeiros do mesmo.

§ único. Enquanto durar a indivisão da quota do sócio falecido, a
sua representação far-se-á apenas por um dos herdeiros, entre todos
escolhido e indicado à Sociedade.

ARTIGO 7.º

As reuniões da assembleia geral serão convocadas por carta regis-
tada, com a antecedência mínima de 20 dias.

Está conforme.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002866031

FAPOAGRI FÁBRICA DE CARROÇARIAS E CARAVANAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 46 002/
890720; identificação de pessoa colectiva n.º 502191872;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 16; número e data da apresenta-
ção: 1/20030130.

Certifico que foi depositada acta donde consta a recondução dos
gerentes, para o biénio de 2002/2003, por deliberação de 17 de Junho
de 2002.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria José Moura.
2002866015

AZV � AUTO PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 10 873/
990119; identificação de pessoa colectiva n.º 504598015;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 3, 4 e 7/20030130.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado
de 5237,37 € para 5300,00 € tendo sido alterado o artigo 3.º que
ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5300 euros, e está dividido em duas quotas de 2650 euros, uma de cada
um dos sócios.

Certifico ainda que Vítor Manuel dos Santos Sousa cessou funções
de gerente, por renúncia datada de 4 de Novembro de 2002.

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

Está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000436722

UNA DOIS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 142/
20010314; identificação de pessoa colectiva n.º 505296268;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 1 e 2/20030131.

Certifico que, Maria Odete Duarte Lopes Godinho cessou funções
de gerente, por renúncia em 14 de Janeiro de 2003 e foi designado
gerente Carlos Alberto Borges Carvalheiras, em 14 de Janeiro de 2003.

Está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2002866040

XERAZADE � EDIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 235/
20030131; identificação de pessoa colectiva n.º 505725878; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 8/20030131.

Certifico que entre Manuel Henrique dos Santos Prior; Maria de
Lurdes dos Santos Fonseca Marques; Daniel Filipe da Fonseca Mar-
ques; António André da Costa Vieira; Joaquim Fernandes de Figueiredo
e Romeu Manuel Cruz das Neves foi constituída a sociedade em
epígrafe que fica a reger-se pelo contrato seguinte: 

1.º

A sociedade adopta a firma XERAZADE � Edições, L.da, com sede
à Rua de 5 de Outubro, 158, 2.º, freguesia de São Cosme, concelho de
Gondomar.

2.º

A sociedade tem por objecto a publicação de jornais, livros e revis-
tas e outras publicações.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5985,57 euros, dividido em seis quotas, uma de 3052,65 euros
pertencente ao sócio Manuel Henrique dos Santos Prior, uma de
1017,56 euros pertencente à sócia Maria de Lurdes dos Santos Fon-
seca Marques, e, quatro quotas iguais, de 478,84 euros, pertencentes
uma a cada um dos restantes sócios.

4.º

A gerência da sociedade é exercida por três gerentes, ficando desde
já nomeados gerentes os sócios Manuel Henrique dos Santos Prior,
Daniel Filipe da Fonseca Marques e Romeu Manuel Cruz das Neves.

Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é necessá-
ria a intervenção de dois gerentes.

A gerência da sociedade não será remunerada.
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5.º

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do capi-
tal social depositado para custear as despesas com a constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social bem adquirir outros bens, móveis, imóveis ou direitos, antes do
seu registo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela ge-
rência nesse período logo que definitivamente matriculada.

Está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2000057969

SUANABEL � CABELEIREIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 9982/
980604; identificação de pessoa colectiva n.º 504178393; número
e data da apresentação: 1/20020826.

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

21 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2000886973

AFIBATE � MOTORIZAÇÃO DE FECHADURAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 4671/
940630; identificação de pessoa colectiva n.º 503226424; número
e data da apresentação: 2/20020823.

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

21 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2000058370

JOSÉ SOARES DOS SANTOS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 16 748/
660907; identificação de pessoa colectiva n.º 500159971; número e
data da apresentação: 1/20020823.

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

21 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2000886680

R. C. L. REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 1636/
891206; identificação de pessoa colectiva n.º 502255307; número
e data da apresentação: PC 7/20020829.

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

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000887716

OURIVESARIA CASTRO & RESTIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 11 495/
990618; identificação de pessoa colectiva n.º 504532286; número e
data da apresentação: PC 4/20020829.

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

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000886736

CAMPOS SANTIAGO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 37 445/
830120; identificação de pessoa colectiva n.º 501384723; número e
data da apresentação: PC 5/20020829.

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

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000887694

D. C. JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 247/20010521; identificação de pessoa colectiva
n.º 505405199; número e data da apresentação: PC 2/20020827.

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

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000887260

A. MAGALHÃES & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 24 916/801218; identificação de pessoa colectiva
n.º 501115420; número e data da apresentação: PC 2/20020821.

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

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000886485

OVILCASA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 11 903/990920; identificação de pessoa colectiva n.º 504775588;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20030129.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000058337

ANTÓNIO CAMBRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 12 194/991124; identificação de pessoa colectiva
n.º 504636685; número e data da apresentação: 1/20020830.

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

21 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2000887287

VIEIRA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 18 079/690102; identificação de pessoa colectiva
n.º 500298769; número e data da apresentação: 4/20020830.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2001.

21 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2000887830

DAVID GASPAR VIEIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 23 899/
790612; identificação de pessoa colectiva n.º 500858683; número e
data da apresentação: 10/20020812.

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

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2000058612

FLÁVIO DA SILVA NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 235/
20010515; identificação de pessoa colectiva n.º 505443430; núme-
ro e data da apresentação: PC 1/20020827.

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

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000887023

TERESA ARAÚJO & RESTIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 8837/
971002; identificação de pessoa colectiva n.º 503976040; número
e data da apresentação: 3/20020829.

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

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2000886701

JÓIAS RESTIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 1591/
911218; identificação de pessoa colectiva n.º 502663146; número
e data da apresentação: 2/20020829.

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

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2000886728

AGOSTINHO JOAQUIM DOS SANTOS SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 44 121/
870908; identificação de pessoa colectiva n.º 501870741; número e
data da apresentação: 1/20020829.

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

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2000886710

O CANTINHO ESCOLAR � APOIO PEDAGÓGICO ATL,
PRÉ-PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 5893/
950602; identificação de pessoa colectiva n.º 503437603; número
e data da apresentação: 1/20020828.

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

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2000886744

SINTIGRAF � SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE TINTAS GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 42 120/
860513; identificação de pessoa colectiva n.º 501671269; número e
data da apresentação: 2/20020828.

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

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2000887686

MANUEL A. VALENTE DE MELO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 706/20011228; identificação de pessoa colectiva
n.º 505722160; número e data da apresentação: 7/20020807.

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

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2000058639

MARINA COSTA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 4083/
940114; identificação de pessoa colectiva n.º 503120650; número
e data da apresentação: 30/20020802.

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

21 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2000058353

MARTINS DE OLIVEIRA & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 19 630/720318; identificação de pessoa colectiva
n.º 500187134; número e data da apresentação: PC-2/20020820.

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

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000886159

LOUSADA

LOUSALU � ALUMÍNIOS DE LOUSADA, L.DA

Sede: Coutada, Aveleda, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 477/
910410; identificação de pessoa colectiva n.º 502535946; data da
apresentação: 20030130.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2001, na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2002880085

RAFAEL & SOUSA, S. G. P. S., S. A.

Sede: Mata da Costilha, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1579/
20020117; identificação de pessoa colectiva n.º 505935732; data
da apresentação: 20030113.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2001, na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2001709366

AVIÁRIOS E MATADOURO LOUSADENSE
DE ADRIANO LEAL DA SILVA NETO & FILHOS, L.DA

Sede: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, Cristelos,
Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 130/
820503; identificação de pessoa colectiva n.º 501259490; data da
apresentação: 20021017.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2001, na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2001667035

LOUSASSERRA � SERRAÇÃO DE MADEIRAS, L.DA

Sede: Boavista, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 104/
800523; identificação de pessoa colectiva n.º 500996024; data da
apresentação: 20021120.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2001, na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2001708564

7 CUNHAS � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Pereiras, Caíde de Rei, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1179/
20000628; identificação de pessoa colectiva n.º 503485390; data
da apresentação: 20020701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2001, na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 1000191462

3M3 � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Tojeiro, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 964/
980527; identificação de pessoa colectiva n.º 504159186; data da
apresentação: 20030621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2001, na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 1000191461

CARLOS SILVA & GLÓRIA, L.DA

Sede: Cruzeiro, Nespereira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1512/
20011113; identificação de pessoa colectiva n.º 505638428; data
da apresentação: 20020709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2001, na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 1000191430

NESPINTA � PINTURAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Cruzeiro, Nespereira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 14 914/
20011123; identificação de pessoa colectiva n.º 505685922; data
da apresentação: 20020708.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2001, na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 1000191429

V. T. L. � VESTUÁRIO TÉCNICO DE LOUSADA, L.DA

Sede: Costilha, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1667/
20020318; identificação de pessoa colectiva n.º 504885570; data
da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2001, na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 1000191416

LEAL BARROS & SILVA, L.DA

Sede: Além de Cima, Figueiras, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 162/
830316; identificação de pessoa colectiva n.º 501373217; data da
apresentação: 20020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 1998, na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 1000191435
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LEAL BARROS & SILVA, L.DA

Sede: Além de Cima, Figueiras, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 162/
830316; identificação de pessoa colectiva n.º 501373217; data da
apresentação: 20020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 1997, na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 1000191432

LEAL BARROS & SILVA, L.DA

Sede: Além de Cima, Figueiras, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 162/
830316; identificação de pessoa colectiva n.º 501373217; data da
apresentação: 20020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 1999, na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 1000191437

LEAL BARROS & SILVA, L.DA

Sede: Além de Cima, Figueiras, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 162/
830316; identificação de pessoa colectiva n.º 501373217; data da
apresentação: 20020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2000, na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 1000191438

MARCO DE CANAVESES

MIRÁZGESSO � REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1813/20020528; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 8/20020528.

Certifico que entre Rogério Daniel Pereira de Moura, solteiro, maior
e Manuel Pinheiro de Moura, casado na comunhão de adquiridos, com
Maria da Glória Pereira Ribeiro, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de MIRÁZGESSO � Revesti-
mentos, L.da, com sede no lugar de Miráz, freguesia de Soalhães, con-
celho de Marco de Canaveses, com duração por tempo indeterminado.

§ único. A gerência da sociedade poderá livremente deslocar a sua
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e, criar
sucursais, filiais ou outras formas de representação.

2.º

O seu objecto consiste no seguinte: revestimentos de pavimentos e
de paredes.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas de igual valor
nominal de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

4.º

Os sócios obrigam-se a fazer prestações suplementares de capital,
até ao décuplo do capital social.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade, os suprimentos de que esta
carecer, nas condições de pagamento e reembolso, que forem delibe-
radas em assembleia geral.

6.º

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, será exercida
por dois ou mais gerentes, a designar em assembleia geral.

§ 1.º Ficam, desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
§ 2.º Para obrigar a sociedade será necessária a assinatura conjunta

de dois gerentes.

7.º

As cessões de quotas entre sócios são livres, porém, as feitas a
estranhos ficam dependentes do consentimento da sociedade, a quem
é conferido o direito de preferência, em primeiro lugar, sendo conce-
dido igual direito, aos demais sócios, em segundo.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com a antecedência de 15 dias, pelo menos, des-
de que a lei não exija outras formalidades de convocação.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000191801

CASA DA RIBEIRA � HOTELARIA E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 783/950417; identificação de pessoa colectiva n.º 503407208;
números e data das apresentações: 110 e 111/20011228.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 foi regista-
da a cessação das funções da administração, de Fernando Silva de Morais
e Castro e de fiscal único, de Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires
Fernandes, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, e José Carlos
Canedo Gonçalves da Mota.

Causa: renúncia.
Data: 27 de Março de 2001.
Pela inscrição n.º 7 foi registado o seguinte acto:
Designação dos membros dos órgãos sociais:
1) Conselho de administração: Manuel Araújo da Silva, casado;
2) Fiscal único: efectivo � Velosa, Nadais e Associados, Sociedade

de Revisores Oficiais de Contas; suplente � Óscar Quinta, Canedo da
Mota & Pires Fernandes, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Data da deliberação: 27 de Março de 2001.
Prazo por que foram designados: até ao termo do mandato de 1999-

-2002.

Conferida, está conforme.

10 de Março de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 3000096482

CASA DA RIBEIRA � HOTELARIA E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 783/950417; identificação de pessoa colectiva n.º 503407208;
número e data da apresentação: 109/20011228.

Certifico que, pela inscrição n.º 6 foi registada a redenominação do
capital em euros e alteração parcial do contrato de sociedade, com
aumento de capital.

Artigo alterado: 5.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros, e é dividido em 10 000 acções ordinárias, cada uma com
o valor nominal de 5 euros.

2 � O capital poderá ser elevado até 4 987 978,97 euros, por uma
ou mais vezes, por deliberação do conselho de administração que fi-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 86 � 11 de Abril de 2003 8028-(101)

xará, nos termos da lei, as condições de subscrição, nomeadamente o
diferimento na realização das entradas, e as categorias de acções a
emitir de entre as já existentes.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida, está conforme.

10 de Março de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 3000096480

CONSTRUÇÕES JOSÉ PINTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1893/20020529; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 6/20020529.

Certifico que, José Luís Moreira do Couto Pinto, casado na comu-
nhão geral com Maria Rosa Vieira Pereira Pinto, constituiu a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Construções José Pinto,
Unipessoal, L.da, com sede no lugar de Calvário, freguesia de Sande, con-
celho de Marco de Canaveses, com duração por tempo indeterminado.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede social, dentro
do mesmo concelho ou limítrofes, bem como criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas de representação, no território nacional ou
no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste no seguinte: serviços prestados na área da
construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à quota única, pertencente ao sócio José
Luís Moreira Couto Pinto.

4.º

A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares de
capital, até ao décuplo do capital social.

5.º

O sócio poderá fazer à sociedade, os suprimentos de que esta care-
cer, nas condições de pagamento e reembolso, que forem deliberadas
em assembleia geral.

6.º

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, activa ou pas-
sivamente será exercida pela gerência.

§ 1.º Fica, desde já nomeado gerente o único sócio José Luís Moreira
Couto Pinto.

§ 2.º Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um ge-
rente.

7.º

§ 1.º A gerência será ou não remunerada conforme deliberação to-
mada em assembleia geral.

§ 2.º A gerência tem a faculdade de constituir mandatários da so-
ciedade para a prática de actos determinados e de acordo com o precei-
tuado no n.º 6 do artigo 252.º do Código das Sociedades Comerciais.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000191799

PAREDES

CARDOSO E SOBRINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 281/
760504; identificação de pessoa colectiva n.º 500436096; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/20030120.

Certifico que foi registada a dissolução e liquidação da sociedade
em epígrafe, cujas contas foram aprovadas em 18 de Dezembro de
2002.

Está conforme.

27 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Noguei-
ra Ribeiro Freire de Sousa. 2001309201

LUÍS VIANA DA ROCHA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 731/
870225; identificação de pessoa colectiva n.º 501788174; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 9/20030124.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterada a
redacção do artigo 3.º do seu contrato, que passa a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
300 000 euros, e está dividido em duas quotas iguais de 150 000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios Luís Viana da Rocha e Maria
Antónia Durães de Sousa.

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

Está conforme.

27 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2001309341

GOCIAL � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 542/
820514; identificação de pessoa colectiva n.º 501276823; data da
apresentação: 20030122.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas consolidadas
do ano de exercício de 2001.

Está conforme.

27 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ri-
beiro da Costa Pinheiro. 2001309244

JOAQUIM DE JESUS MOREIRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2511/
20010822; identificação de pessoa colectiva n.º 505676630; data
da apresentação: 20030123.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2001.

Está conforme.

27 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2001309295

DIRANOL � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2392/
20010426; identificação de pessoa colectiva n.º 505277603; data
da apresentação: 20030123.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2002.

Está conforme.

27 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2001668619
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PENAFIEL

REIS & MELO, COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1166/
960930; identificação de pessoa colectiva n.º 503727938; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 20/20030123.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição acima referida,
foi efectuada a cessação de funções do gerente António Joaquim de
Almeida Reis e Melo, em 5 de Outubro de 2002, por destituição.

Conferida, está conforme.

27 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2001562063

CAPRÉ � SOCIEDADE DE CARPINTARIAS
E PRÉ-FABRICADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 356/
850417; identificação de pessoa colectiva n.º 501491430; inscri-
ção n.º 18; número e data da apresentação: 7/20030122.

Certifico que, pela inscrição referida, foi efectuado o registo de
encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 23 de Dezembro de 2002.

Conferida, está conforme.

27 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2001562098

PORTO � 1.A SECÇÃO

APARTE � CONSULTORES DE ARQUITECTURA
PAISAGISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 285/911002; identificação de pessoa colectiva n.º 502624086;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 76/20020326; pasta
n.º 7857.

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

Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: 2410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção

das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Paulo Jorge Rodrigues Farinha Marques, € 1250;

Teresa Dulce Portela Marques, € 1250; Laura Cristina Roldão e Cos-
ta, € 1250; e, Maria Dulce da Silva Martins Gonçalves, € 1250.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

18 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191527

BASTOS & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1597/931006; identificação de pessoa colectiva n.º 503093009;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 4/20030226; pasta n.º 1597.

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

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado 3.º.
Reforço: 202 410$, em dinheiro, na proporção.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) Luís Filipe Ferreira de Oliveira; e
2) Paula Margarida Maria dos Santos Bastos de Oliveira, cada um

com uma quota de 2500 euros.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

10 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 3000096487

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA S. GONÇALO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2928/950210; identificação de pessoa colectiva n.º 503356514;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 1/20020814; pasta n.º 2928.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 502 410$, em dinheiro.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Maria João Almeida dos Santos Mota, com

€ 3500 e € 1500.

O texto actualizado do contrato de sociedade foi depositado na pasta
respectiva.

30 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000096485

EQUILIBRIUM � LABORATÓRIOS DE CONTROLO
DE QUALIDADE E DE PROCESSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2863/950123; identificação de pessoa colectiva n.º 503360309; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 2/20021119; pasta n.º 2863.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte registo:
Aumento e alteração.
Reforço: € 3004,81, em dinheiro, subscrito quanto a € 2403,85, pela

sócia Maria Cristina de Morais Caldas Antão Santos Carvalho e quanto
a € 600,96, pelo sócio Manuel Jorge Pinto dos Santos Carvalho.

Artigo alterado 4.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
4000 euros, pertencente à sócia Maria Cristina de Morais Caldas
Antão Santos Carvalho e outra do valor nominal de 1000 euros, per-
tencente ao sócio Manuel Jorge Pinto dos Santos Carvalho.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

30 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191526

ADRIANO MOREIRA & AMARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 457/
870721; identificação de pessoa colectiva n.º 501854258; inscrição
n.º 14; número e data da apresentação: 39/20020227; pasta n.º 6640.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte registo:
Aumento e redenominação.
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: José da Silva Assunção, € 2500 e Irene da Silva

Nogueira, € 1250.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

Está conforme.

16 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191524

CARLOS SOTTOMAYOR NEGRÃO
& JOÃO PAULO COIMBRA � ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7292/981223; averbamento n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 15/20021030; pasta n.º 7292.
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Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado m dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Carlos Augusto Falcão Sottomayor Negrão,

€ 2500 e Paulo Caselha Coimbra Ferreira, € 2500.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

24 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191522

ANTUNES COSTA & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 722/860916; identificação de pessoa colectiva n.º 501712860;
inscrição n.º 19 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 20; números e
data das apresentações: 172-174/20020327; pasta n.º 6992.

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

Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: € 3004,80, em dinheiro, subscrito quanto a € 1126,80,

pela sócia Maria Carminda, quanto a € 375,60, pela sócia Natividade
de Oliveira e quanto a € 751,20, por cada uma das sócias Maria
Augusta e Alda Maria, para constituição de novas quotas.

Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Alda Maria de Oliveira Duarte Mendes, € 498,80 e

€ 751,20; Natividade de Oliveira Dias, € 249,40 e € 375,60; Maria
Carminda Macedo da Rocha, € 748,20 e € 1126,80; e, Maria Augusta
Monteiro, € 498,80 e € 751,20.

Cessação de funções do cargo de gerente de Delfim da Costa e Silva.
Causa: destituição.
Data: 18 de Dezembro de 2001.
Designados gerentes: Joaquim Rocha Gonçalves e Maria Augusta

Monteiro Mansoor.
Data: 18 de Dezembro de 2001.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191520

CPCDI � COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS INFORMÁTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 599/910611; identificação de pessoa colectiva
n.º 502557400; inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 39/
20021023; pasta n.º 6815.

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

Designação dos membros dos órgãos sociais, para o triénio de
2002-2004.

Conselho de administração: presidente � António Alexandrino de
Oliveira Daniel, casado, residente na Rua do Campo Alegre, 1579,
4.º, esquerdo, Porto; vogais � Maria Celeste Oliveira Dessa Daniel,
casada, residente na mesma morada do anterior; Artur Augusto de
Mesquita e Queiroz Machado, casado, residente no Largo de Nevogilde,
36, 1.º, B, Porto; Paulo Fernando Moreira Baldaia, casado, residente
na Rua de Ruben A, 16, 1.º, direito, Porto; César Augusto Monteiro
de Almeida Fernandes, casado, residente na Rua de Pedro Hispano,
218, 5.º, DF, Porto; Pedro António Sousa Callé de Almeida, casado,
residente na Rua de Manuel Silvestre da Costa, 4, rés-do-chão, Monte
da Caparica; e, Nuno José Castanheira Rodrigues Coelho, casado, re-
sidente na Rua de Fernão de Magalhães, 7-B, 5.º, habitação 1, Porto.

Fiscal único: efectivo � Sismeiro & Associados, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, representada por José Pereira Alves, revi-
sor oficial de contas, casado, com domicílio profissional na Rua de
Oliveira Monteiro, 168, Porto; suplente � Manuel Heleno Sismeiro,

revisor oficial de contas, casado, com domicílio profissional no mes-
mo do anterior.

Data da deliberação: 1 de Abril de 2002.

24 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 1000191519

ANABELA & MANUEL OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3338/950626; identificação de pessoa colectiva n.º 503580570;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/20020608; pasta
n.º 3338.

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

Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Manuel Almeida Martins de Oliveira, € 2500 e

Anabela Pereira da Silva Guimarães, € 2500.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191915

ESCOL � SERVIÇOS DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 258/401209; identificação de pessoa colectiva n.º 500099227;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 20/20020718; pas-
ta n.º 7522.

Certifico que, por escritura de 27 de Dezembro de 2001, na so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte registo:

Aumento e transformação em sociedade anónima.
Reforço: 99 641 000$, por incorporação de resultados transitados

e 1 002 410$, em dinheiro, subscrito quanto a 601 446$, por Carlos
Manuel Marrana Serra e Moura e quanto a 200 482$, por cada um
dos sócios Ana Filipa Figueiras Serra e Moura e José Manuel Pereira
Ferrão.

Passando o contrato social a reger-se pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto da sociedade

1.º

A sociedade adopta a denominação de ESCOL � Serviços de
Segurança, S. A.

2.º

1 � A sede é na Rua de Sá da Bandeira, 510, freguesia de Santo
Ildefonso, concelho e distrito do Porto.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, prece-
dida de parecer favorável do fiscal único, a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A criação e extinção de formas locais de representação, no
País ou no estrangeiro, nomeadamente de sucursais, agências, filiais
ou outras delegações, competirá em exclusivo à administração.

3.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de seguran-
ça privada.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de € 500 000, e
está dividido em 100 000 acções, de valor nominal de € 5 cada uma.
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2 � As acções serão nominativas e ou ao portador.
3 � As acções poderão ser tituladas ou escritas sendo no primeiro

caso representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000, 5000 ou
10 000 acções.

4 � Os títulos representativos das acções serão assinados por dois
administradores, podendo ambas as assinaturas ser de chancela.

5.º

1 � A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto ou
remíveis, bem como converter acções ordinárias em acções com di-
reito de preferência sem voto e vice-versa.

2 � Observadas as disposições legais aplicáveis, e após parecer
favorável do fiscal único, o conselho de administração poderá delibe-
rar a emissão de obrigações de qualquer espécie permitidas por lei, e
ainda, a emissão de títulos de dívida de curto prazo.

3 � A sociedade pode, dentro dos limites legais, adquirir acções e
obrigações próprias.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

6.º

A sociedade adopta a estrutura orgânica de assembleia geral, conse-
lho de administração e órgão de fiscalização.

a) Assembleia geral

7.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto, correspondendo um voto a cada acção.

2 � Os accionistas apenas poderão fazer-se representar a cada reu-
nião da assembleia geral pelo seu cônjuge, por ascendentes ou descen-
dentes, por um administrador da sociedade, ou por outro accionista.

3 � A representação prevista no número anterior far-se-á, ou por
procuração autentica, ou por simples carta dirigida ao presidente Mesa.

4 � Os accionistas que forem pessoas colectivas far-se-ão repre-
sentar em cada reunião da assembleia geral, por pessoa que, para o
efeito, for designada pelo respectivo órgão de administração ou di-
recção.

5 � Os instrumentos de representação referidos neste arti-
go deverão ser entregues na sede social até três dias da data da
assembleia geral.

6 � Os obrigacionistas e os accionistas sem direito a voto não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral.

7 � As deliberações dos sócios poderão derrogar as normas
dispositivas da lei.

8.º

Para além do disposto na lei e nos presentes estatutos, competirá
em especial à assembleia geral deliberar sobre.

a) Extensões ou reduções importantes da actividade da sociedade;
b) Constituição ou cessação de qualquer relação de colaboração

duradoura e relevante com outras empresas.

9.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, os quais poderão ser ou não accionistas, eleitos pela
assembleia geral.

10.º

A assembleia geral poderá reunir e deliberar validamente em pri-
meira convocatória desde que se encontrem presentes ou representa-
dos accionistas titulares de, pelo menos, 50% dos votos.

b) Conselho de administração

11.º

1 � A administração e representação da sociedade competem a
um conselho de administração constituído por três, cinco ou sete
membros, accionistas ou não, sendo um deles o presidente e os res-
tantes vogais.

2 � O presidente será indicado pela assembleia geral que eleger o
conselho de administração.

12.º

1 � Cabem ao conselho de administração os mais amplos poderes
de gestão e representação da sociedade e a realização de todos os actos
e operações relativos á execução do objecto social.

2 � Competem nomeadamente ao conselho de administração os
poderes para:

a) Adquirir, alienar e onerar quaisquer bens móveis, designadamente
veículos automóveis;

b) Adquirir, alienar e onerar bens imóveis;
c) Adquirir, alienar e onerar participações sociais noutras socieda-

de ou quaisquer outros valores mobiliários;
d) Tomar de locação quaisquer bens móveis e imóveis;
e) Constituir mandatários da sociedade para a prática de determi-

nados actos ou categorias de actos, definindo a extensão dos respec-
tivos mandatos.

f) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, propor e fazer seguir acções judiciais, confessá-las, e nelas,
desistir, da instância ou do pedido, e transigir, bem como comprome-
ter-se em árbitros.

3 � O conselho de administração poderá delegar a gestão corrente
da sociedade num ou mais membros ficando a sociedade obrigada pelos
actos que os delegados praticarem no âmbito da respectiva delegação.

13.º

1 � O conselho de administração reunirá sempre que convocada
pelo seu presidente ou por dois outros administradores e, pelo menos,
uma vez por mês.

2 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar numa reu-
nião do conselho de administração por outro administrador, median-
te carta dirigida ao presidente, todavia, cada instrumento não poderá
ser utilizado mais do que uma vez.

3 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por
maioria dos votos dos administradores presentes ou representados,
cabendo ao presidente voto de qualidade.

14.º

A sociedade obriga-se mediante a assinatura:
1 � Do presidente do conselho de administração.
2 � De dois administradores;
3 � De um administrador em conjunto com um mandatário com

poderes bastantes;
4 � De um só administrador no qual o conselho de administração

tenha delegado poderes suficientes e dentro dos limites dessa delegação.
5 � De um ou mais mandatários, em conformidade com os res-

pectivos instrumentos de mandato.

15.º

A remuneração dos administradores será estabelecida em assembleia
geral ou por uma comissão de três accionistas nomeados por aquela,
podendo integrar uma participação nos lucros de exercício até ao
máximo de 5% por cento.

c) Órgão de fiscalização

16.º

A fiscalização da sociedade competirá a um fiscal único sendo este
e o respectivo suplente, revisores oficiais de contas, ou sociedade de
revisores oficiais de contas, eleitos pela assembleia geral.

d) Disposições comuns aos vários órgãos sociais

17.º

1 � O mandato dos membros dos órgãos sociais, que serão
reelegíveis por uma ou mais vezes, é de quatro anos.

2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
que designados ou eleitos, sem dependência de quaisquer outras for-
malidades, e permanecerão em funções até serem designados ou elei-
tos os seus substitutos.

18.º

Ficam desde já designados para o quadriénio de 2001-2004, os se-
guintes membros dos órgãos sociais:

Mesa da assembleia: presidente � Dr. José Manuel Pereira Ferrão;
secretário � Ana Filipa Figueiras Serra e Moura.

Conselho de administração: presidente � Carlos Manuel Marrana
Serra e Moura; vogais � Ana Rita Figueiras Serra e Moura Luís Filipe
Gonçalinho de Oliveira.

Fiscalização: fiscal único, efectivo � Santos Carvalho & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S. A., contribuinte
n.º 502270136, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas
sob o n.º 71, representada pelo Dr. Armando Luís Vieira de Maga-
lhães, revisor oficial de contas n.º 676; suplente � Dr. António
Augusto dos Santos Carvalho, revisor oficial de contas n.º 16.

Está conforme.

23 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191517
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ALVES & SAMPAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5303/970418; identificação de pessoa colectiva n.º 503871079; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 8/20020327; pasta n.º 5303.

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

Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º n.º 1.
Reforço: 2410$, em dinheiro, subscrito pelo sócio na proporção

das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócio e quotas: António Eduardo Moreira Alves, € 2750, € 1250 e

€ 1000.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

22 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191501

DOURO PARQUE � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 3559/
950908; identificação de pessoa colectiva n.º 503501026; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 265/20020327; pasta n.º 3559.

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

Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: 202 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: António Fernando de Sousa Barros, € 1275;

António Álvaro de Oliveira Araújo, € 1275; Álvaro Manuel Macha-
do da Costa, € 1200; e, José Carlos Machado da Costa, € 1250.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

22 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191500

E. STATIONS � INDÚSTRIA ELECTROMECÂNICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8970/20000517; identificação de pessoa colectiva n.º 505013142;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; números e data das apresenta-
ções: 177-178/20020326; pasta n.º 8970.

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

Cessação de funções do vogal do conselho de administração de John
Edward Leon Miller, por renúncia.

Data: 31 de Agosto de 2001.
Designação de vogal no conselho de administração para preenchi-

mento de vaga.
Nomeado: Mário Filipe Moreira Leite da Silva, casado, residente

na Rua de Alves Redol, 326, 8.º, esquerdo, habitação 26, Porto.
Prazo: mandato em curso.
Data: 29 de Dezembro de 2001.

21 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191499

EFFECTU � CONSULTADORIA DE MODA PARA O TÊXTIL
E CONFECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 6994/
980904; identificação de pessoa colectiva n.º 504237179; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 66/20020325; pasta n.º 6994.

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

Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das suas quotas.
Capital: € 5000.

Sócios e quotas: Maria Dolores dos Santos Gouveia, € 2500 e Maria
Susana Falcão Pimenta Ribeiro, €  2500.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

18 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191496

CLÍNICA MÉDICA ECOGRÁFICA MARIA CARLINDA CRUZ
& CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5199/970319; identificação de pessoa colectiva n.º 503847240;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 208/20020326;
pasta n.º 5199.

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

Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: 602 410$, por incorporação de reservas livres.
Capital: €  5000.
Sócios e quotas: Maria Carlinda da Costa Valadares Cruz, €  1675;

Carlos Augusto Areosa Cruz, €  1662,50; e, António Emanuel
Valadares Cruz, €  1662,50.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

18 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191494

COSTA & BENJAMIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 482/521121; identificação de pessoa colectiva n.º 500525439; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 83/20020325; pasta n.º 2854.

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

Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das suas quotas.
Capital: €  5000.
Sócios e quotas: Manuel Joaquim Montenegro dos Reis, €  2500 e

Francisca Fernandes Sousa Reis, €  2500.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

18 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191492

AFONSO MORGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 4399/
960712; identificação de pessoa colectiva n.º 503673935; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 140/20020326; pasta n.º 4399.

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

Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: 2410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção

das suas quotas.
Capital: €  5000.
Sócios e quotas: Jorge de Carvalho Morgado, €  2000; Inês Maria

Lopes Afonso, €  2000; e, Tiago Lopes Afonso Morgado, €  1000.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

18 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191488

CARVALHO & CERQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 989/820620; identificação de pessoa colectiva n.º 501238425;
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inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 204/20020326; pasta
n.º 1956.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito quanto a 361 446$, pela

sócia Maria Adelaide e quanto a 240 964$, pelo sócio António Alves.
Capital: €  5000.
Sócios e quotas: Maria Adelaide Mendes dos Santos, € 2620,19 e

€ 379,81 e António Alves Ribeiro, € 2000.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

18 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191486

BTM � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3221/950522; identificação de pessoa colectiva n.º 503438693;
inscrição n.º 8; números e data das apresentações: 211 e 212/
20020326; pasta n.º 3221.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte registo:
Redenominação e alteração.
Artigos alterados: 1.º e 3.º
Sede: Rua de Faria Guimarães, 7, freguesia de Santo Ildefonso, Porto.
Capital: €  14 963,94.
Sócios e quotas: Paula Cristina de Oliveira Teles Meneses Duarte Lopes,

€  7481,97 e Zulmira Fernanda Oliveira Teles Meneses, €  7481,97.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

18 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191483

A. PIRES, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 721/770414; identificação de pessoa colectiva n.º 500629447; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 87/20020326; pasta n.º 744.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração do artigo 4.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Francisco Soares Gonçalves, € 2750 e Manuel

Joaquim Gonçalves, € 2250.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

18 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191480

ANIMATÓRIO � EDUCAÇÃO ENTRETENIMENTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7011/980911; identificação de pessoa colectiva n.º 504236784;
inscrição n.º 2; números e data das apresentações: 23-24/20020322;
pasta n.º 7011.

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

Sede: deslocada para a Rua de Afonso Baldaia, 781, habitação 302,
Nevogilde, Porto.

Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro.
Capital: € 5000.
Sócio e quota: Carla Maria Marques Moreira de Sousa, € 5000.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

18 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191479

CORDOEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 804/540925; identificação de pessoa colectiva n.º 500532320;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 23/20020321; pas-
ta n.º 17 228.

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

Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: €  50,52, por incorporação de reservas livres.
Capital: €  124 750.
Sócios e quotas: Carlos Ferreira, €  39 920 e €  9980; Joaquim

David Moreira Carvalho Lima, €  19 960, €  19 760,40 e €  9980;
Alberto Moreira, €  24 950; e, José da Silva Nazário, €  199,60.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

18 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191478

CAMPO DOCE � INDÚSTRIA E COMÉRCIO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2424/940809; identificação de pessoa colectiva n.º 503246298;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/20021009; pasta
n.º 2424.

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

Cessação de funções do cargo de gerente de Alcides Dinis Sousa.
Causa: óbito.
Data: 29 de Março de 1998.

É o que cumpre certificar.

16 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191516

ENESCOORD � COORDENAÇÃO E GESTÃO
DE PROJECTOS E OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8389/991126; identificação de pessoa colectiva n.º 594757423;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 22/20020322; pas-
ta n.º 8389.

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

Aumento e alteração.
Artigos alterados: 1.º, 3.º e 4.º
Reforço: € 45 000, em dinheiro, subscrito quanto a € 22 000, por

cada um dos sócios Rui Alexandre e Nuno Miguel e quanto a € 1000,
pela nova sócia Maria Clara Morão Enes Gonçalves.

Sede: Rua da Torrinha, 75, rés-do-chão, direito, freguesia de
Cedofeita, Porto.

Capital: € 50 000.
Sócios e quotas: Rui Alexandre Morão Enes Gonçalves, € 24 500;

Nuno Miguel Morão Enes Gonçalves, € 24 500; e, Maria Clara Morão
Enes Gonçalves, solteira, maior, € 1000.

Gerência: compete aos sócios Rui Alexandre Morão Enes Gonçal-
ves e Nuno Miguel Morão Enes Gonçalves, já designados.

Forma de obrigar: intervenção de um gerente.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

18 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191476

COMPANHIA DANÇAS � CARIBES, AREITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7259/981211; identificação de pessoa colectiva n.º 504655949;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 35/20020325; pas-
ta n.º 7259.
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Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 24 de Janeiro de 2002.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

12 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191472

CAMPOGES � EMPRESA DE SERVIÇOS AGRÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5357/970507; identificação de pessoa colectiva n.º 503890367;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/20020325; pas-
ta n.º 5357.

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

Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das suas quotas.
Capital: €  5000.
Sócios e quotas: Paulo Corte Real Correia Alves, €  2500 e Maria

da Paz Neves Trigueiros Correia Alves, €  2500.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

12 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191469

BASCA, COMÉRCIO DE OBJECTOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 811/840615; identificação de pessoa colectiva n.º 501448250;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 107/20020322; pas-
ta n.º 145.

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

Aumento, redenominação e alteração do artigo 4.º
Reforço: 12 050$, por incorporação de reservas livres.
Capital: €  25 000.
Sócios e quotas: Ana Rita do Nascimento Teixeira Bastos, €  1500;

Pedro Luís Brak-Lamy Paiva Raposo, €  21 000; Ana Maria Brak-
Lamy Paiva Raposos da Costa Félix, €  1500; e, Maria Teresa Duarte
Lencastre Fiuza, €  1000.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

7 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma Aguiar
Vasques Rodrigues. 1000191467

CARLA MARIA C. MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 738/921111; identificação de pessoa colectiva n.º 502325038;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 80/20020321; pas-
ta n.º 738.

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

Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: 502 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Maria Margarida Lopes Correia Monteiro,

€ 3000 e Carla Maria Correia Monteiro, € 2000.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

7 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma Aguiar
Vasques Rodrigues. 1000191463

ANABELA SILVA & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6202/980202; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 58/
20020320; pasta n.º 6202.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Anabela da Silva Marques, € 2500 e Paula Cristina

Soares Marques, € 2500.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

7 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma Aguiar
Vasques Rodrigues. 1000191529

EQUIRENT � ALUGUER DE EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 82/920304; identificação de pessoa colectiva n.º 502711574;
averbamento n.º 1; número e data da apresentação: 25/20020321; pasta
n.º 82.

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

Sede: deslocada para a Rua de D. António Barroso, 91, Porto.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

7 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma Aguiar
Vasques Rodrigues. 1000191534

DIVIFERMA � MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO,
MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 592/
880107; identificação de pessoa colectiva n.º 501916920; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 81/20020321; pasta n.º 19 678.

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

Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das suas quotas.
Capital: €  5000.
Sócios e quotas: Ana Maria Pereira Jacinto Oliveira da Silva,

€  2500 e Hernâni António Oliveira da Silva, €  2500.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

7 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma Aguiar
Vasques Rodrigues. 1000191536

CONDOMÍNIO PRIVADO DAS ANDREZAS
SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 11 555/
20020103; identificação de pessoa colectiva n.º 505768267; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/20021226; pasta n.º 11 555.

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

Aumento de capital e alteração.
Artigo alterado: 4.º
Reforço: € 3 780 000, por incorporação de reservas sujeitas ao

regime da reserva legal, mediante emissão de 3 780 000 acções, com
o valor nominal de € 1 cada uma.

Capital: € 3 830 000, representado por 3 830 000 acções com o
valor nominal de € 1 cada uma.

27 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000207590
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ESCOLA DE CONDUÇÃO CUSTÓDIO MAIA PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 843/840627; identificação de pessoa colectiva n.º 501470328;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 127/20011220; pas-
ta n.º 21 932.

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

Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: 501 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Custódio Maia Pinto, € 3750 e Clementina

Rodrigues da Costa, € 1250.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191769

BASTOS & TEÓFILO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 715/610227; identificação de pessoa colectiva n.º 500042705;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 8/20020524; pasta
n.º 8306.

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

Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: José Teófilo Bastos da Silva, € 312,50 e € 2187,50 e

Nuno Ricardo França da Silva, € 2500.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191798

CAFÉ COCHE REAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 18 733/700512; identificação de pessoa colectiva n.º 500527628;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 11/20020906; pasta
n.º 21 214.

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

Aumento e redenominação.
Reforço: 582 410$, em dinheiro, sendo 194 103$25, para reforço

da quota de 140 000$, 194 103$25, para reforço da quota de 140 000$
e 83 244$39, para reforço da quota de 60 000$, subscrito pelo sócio
Francisco José Teixeira de Sá e 110 959$11, para reforço da quota
de 80 000$, subscrito pela sócia Maria Helena Batista Duarte Sá.

Capital: €  5000.
Sócios e quotas: Francisco José Teixeira de Sá, €  1666,50, €  1666,50 e

€ 714,50 e Maria Helena Batista Duarte Sá, €  952,50.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

8 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma Aguiar
Vasques Rodrigues. 1000191797

CANÁRIO � REFEIÇÕES AO DOMICÍLIO,
CAFÉ E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4646/960925; identificação de pessoa colectiva n.º 503735310;

inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 9/20020906; pasta
n.º 4646.

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

Aumento e redenominação.
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Agostinho Canário Serra, € 2500 e Maria Edite

Rodrigues Borges Serra, € 2500.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

8 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma Aguiar
Vasques Rodrigues. 1000191795

BESSA & TAMAGNINI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 849/880318; identificação de pessoa colectiva n.º 501950745;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 244/20020923; pas-
ta n.º 19 717.

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

Aumento, redenominação e alteração do artigo 6.º
Reforço: 402 410$, em dinheiro, subscrito quanto a 268 207$, pelo

sócio Joaquim e 134 203$, pela sócia Maria Virgínia.
Capital: €  5000.
Sócios e quotas: Joaquim Monteiro Bessa, €  3333 e Maria Virgínia

da Cunha Oliveira de Monteiro Bessa, €  1667.

É o que cumpre certificar.

16 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191792

IMAGINARIUM � EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 53 465/970915; identificação de pessoa colectiva n.º 503958069;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/20021227; pasta
n.º 17 640.

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

Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Manuel Fernando de Sousa Moreira, € 2500 e José

Manuel Moreira Marques, € 2500.

É o que cumpre certificar.

16 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191790

CARLOS DELFIM � ENGENHARIA DE ESTRUTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3255/950602; identificação de pessoa colectiva n.º 503438189;
averbamento n.º 1; número e data da apresentação: 22/20020919;
pasta n.º 3255.

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

Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: 2410$, em reservas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Carlos Alberto do Espírito Santo Delfim, € 2500 e

Ana Paula Simões da Costa, € 2500.
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O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

16 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191784

A. FERNANDES & ANTÓNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 142/970305; identificação de pessoa colectiva n.º 501789790;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 98/20011220; pasta
n.º 14 569.

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

Aumento, redenominação e alteração do artigo 2.º
Reforço: 302 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Arlindo Azevedo Miguéis, € 2750 e Natália Con-

ceição Gomes Macedo Azevedo, € 2250.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191773

BOROA DO DOURO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6408/980319; identificação de pessoa colectiva n.º 504121235; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 8/20020930; pasta n.º 6408.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação de contas: 10 de Setembro de 2002.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191772

A. RIBEIRO & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 173/890217; identificação de pessoa colectiva n.º 502108916;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 5/20020930; pasta
n.º 17 250.

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

Aumento e redenominação.
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Manuel Pinto, € 2500 e Carlos Alberto Pinto, € 2500.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191771

CLÍNICA DENTÁRIA PROFESSOR
DR. MACHADO CAPELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 136/890201; identificação de pessoa colectiva

n.º 502101687; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 35-36/20020516; pasta n.º 19 929.

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

Cessação de funções do cargo de gerente de Maria Amélia Macedo
de Carvalho Capelas, por renúncia.

Data: 12 de Março de 2002.
Designada gerente Mónica Maria Macedo de Carvalho Capelas,

residente na Rua do Passeio Alegre, 76, 2.º, B, Porto.
Data: 12 de Março de 2002.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

16 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191770

ELECTRO CAMPO ALEGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 060/900306; identificação de pessoa colectiva n.º 502302925;
averbamento n.º 3; número e data da apresentação: 7/20020506;
pasta n.º 1912.

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

Sede: deslocada para a Rua do Campo Alegre, 1547, Centro Co-
mercial Campo Alegre, loja 133, Porto.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

16 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191768

ANTÓNIO DE CASTRO & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 176/841024; identificação de pessoa colectiva
n.º 501466088; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7 e inscrição
n.º 12; números e data das apresentações: 14-20/20020509; pasta
n.º 14 584.

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

Cessação de funções do cargo de gerentes de Avelino Pereira de
Carvalho e António dos Prazeres Lobo, por renúncia.

Data: 25 de Março de 1992.
Designados gerentes José Martins Fernandes e Júlio Alcides Cor-

reia Pereira.
Data: 25 de Março de 1992.
Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: 202 410$, por incorporação de reservas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: José Martins Fernandes, € 3750 e Júlio Alcides

Correia Pereira, € 1250.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

16 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191764

AZUPAFER � AZULEJOS PAVIMENTOS CERÂMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5226/970325; identificação de pessoa colectiva n.º 503846376;
averbamento n.º 2; número e data da apresentação: 4/20020509;
pasta n.º 5226.
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Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Rua de Santo António do Telheiro, 33-41,
São Mamede de Infesta, Matosinhos.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

16 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191761

FOZPRAIA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4523/960813; identificação de pessoa colectiva n.º 503706639;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 21/20020507; pas-
ta n.º 4523.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital
social para €  2 000 000, por reforço de €  1 000 000, em dinheiro,
passando o artigo 4.º do pacto social a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 2 000 000 euros, dividido em 400 000 acções
de valor nominal de 5 euros cada uma.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191759

CASA DA TORRE � CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
DE JARDINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8517/20000112; identificação de pessoa colectiva
n.º 504781642; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 21/
20020509; pasta n.º 8517.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação de contas: 28 de Janeiro de 2002.

É o que cumpre certificar.

16 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191756

EDUCAÇÃO INFANTIL PINHEIRO MANSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 623/850327; identificação de pessoa colectiva
n.º 501605444; inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 84/
20020321; pasta n.º 13 686.

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

Aumento e alteração do artigo 3.º
Reforço: 9 600 000$, em dinheiro, subscrito pela sócia Maria Ce-

leste Ribeiro Monteiro Ferreira, em reforço da sua quota.
Capital: 10 000 000$.
Sócios e quotas: Maria Celeste Ribeiro Monteiro Ferreira,

9 950 000$ e Lídia Maria Pinto da Cunha Folha, 50 000$.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

7 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma Aguiar
Vasques Rodrigues. 1000191754

ENNIS & AZEVEDO � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 584/920910; identificação de pessoa colectiva n.º 502831030;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 10/20020605; pas-
ta n.º 584.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital
social e alterado o artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, correspondente à soma de duas quotas: sendo uma do
valor nominal de 23 750 euros, do sócio Jan Fredrik Ennis; e outra
do valor nominal de 1250 euros, da sócia Helga Pereira da Silva Ennis.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191767

COMPANHIA LUSO-MEDITERRÂNICA DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 304/20020718; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 19/20020718; pasta n.º 12 304.

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

ARTIGO 1.º

Denominação e sede social

1 � A sociedade adopta a firma Companhia Luso-Mediterrânica
de Papelaria, L.da, e tem a sua sede na Rua da Paz, 66, 1.º, direito,
sala 19, freguesia de Cedofeita, concelho do Porto.

2 � Por deliberação da gerência, pode a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas ou extintas, em território nacional ou estrangeiro, agên-
cias, filiais ou quaisquer outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a distribuição, importação, exporta-
ção e comercialização a grosso de artigos de papelaria, material, equi-
pamento e consumíveis de escritório e informática, material e equi-
pamentos escolares e material de embalagem, bem como, a prestação
de serviços de assistência com aqueles relacionados e, ainda, a pro-
moção, organização e representação de negócios e de sociedades,
nomeadamente, as que operam com tais produtos.

ARTIGO 3.º

Capital social, quotas e participações noutras sociedades

1 � O capital social da sociedade, integralmente realizado em di-
nheiro, é de 30 000 euros, e corresponde à soma das seguintes
quotas: uma no valor nominal de 28 000 euros, pertencente à sócia
Comercial del Sur de Papelarias, S. A.; uma no valor nominal de
1000 euros, pertencente ao sócio Carlos Benavides Gonzáles; e outra
no valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio Rafael
Benevides Gonzáles.

2 � A sociedade pode participar no capital de outras sociedades,
mesmo que de objecto diferente do seu.

ARTIGO 4.º

Prestações suplementares de capital

Podem ser exigidas aos sócios, prestações suplementares até ao
montante igual ao dobro da quota de cada um, nos termos e condi-
ções a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Transmissão de quotas

A cessão de quotas, total ou parcial entre sócios, é livre, mas a
favor de estranhos, depende do consentimento da sociedade, a qual
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em primeiro lugar e os sócios em segundo, terão direito de preferên-
cia e, havendo mais do que um sócio a exercer esse direito, será a
quota dividida entre eles, na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 6.º

Administração da sociedade

1 � A gerência da sociedade será exercida por três gerentes, no-
meados por um período de dois anos, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade, é suficiente a assinatura de um ge-
rente, sendo porém, obrigatória a assinatura conjunta de dois geren-
tes para a prática dos seguintes actos:

a) Compra e venda de bens imóveis;
b) Aquisição ou venda de participações financeiras;
c) Prestação de avais e garantias bancárias;
d) Assinatura de contratos de leasing e aluguer de longa duração;
e) Assinatura de cheques de valor superior a 20 000 euros;
f) Constituição de hipotecas;
g) Actos de endividamento da sociedade, salvo a compra de mer-

cadoria, para o que será suficiente a assinatura de um gerente;
h) Qualquer acto ou negócio jurídico que represente uma disposi-

ção, alienação ou encargo dos activos da sociedade;
i) Qualquer acto ou negócio jurídico não relacionado directamente

com o objecto social da sociedade, tal como está definido no artigo 2.º;
j) Alteração da sede social.

ARTIGO 7.º

Deliberações dos sócios/assembleia geral

1 � As deliberações dos sócios serão tomadas em assembleia geral,
devidamente convocada pela gerência, por meio de carta registada
com aviso de recepção, com a antecedência mínima de 15 dias, a não
ser que a lei exija outras formalidades.

2 � Toda e qualquer deliberação da assembleia geral, deverá ser
tomada por maioria correspondente a 50% mais 1% do capital so-
cial, com excepção das deliberações de fusão, cisão e transformação,
que deverão reunir 75% do capital social.

ARTIGO 8.º

Dissolução e liquidação da sociedade

A sociedade dissolver-se-á nos termos da lei e serão liquidatários
todos os que forem gerentes à data da liquidação.

ARTIGO 9.º

Disposição geral

Em tudo quanto não conste do presente contrato de sociedade,
prevalecem as normas legais aplicáveis.

É o que cumpre certificar.

7 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 1000191765

FOOTGEST � ACTIVIDADES DESPORTIVAS
E RECREATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícu-
la n.º 12 021/20020401; identificação de pessoa colectiva
n.º 505627396; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 13-14/20020925; pasta n.º 12 021.

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

Cessação de funções do cargo de gerentes de Maria das Dores Lopes
Graça da Silva Barbosa e Mafalda da Graça Barbosa, por renúncia.

Data: 24 de Julho de 2002.
Gerentes designados: Marco José da Graça Barbosa, residente na Rua

de Beato Domingos Jorge, 143, 1.º, esquerdo, Vermoim, Maia e Ma-
nuel José Ferreira da Silva Barbosa, residente na mesma rua, n.º 89.

Data: 24 de Julho de 2002.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191762

EZETA � ROUPARIA ELÉCTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 762/660923; identificação de pessoa colectiva
n.º 500103240; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 68/
20020321; pasta n.º 19 451.

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

Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das suas quotas.
Capital: €  5000.
Sócios e quotas: Manuel Humberto Araújo de Azevedo, €  2750, €  1000 e

€  1000 e Maria José Lopes Peixoto Braga Azevedo, €  250.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

7 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma Aguiar
Vasques Rodrigues. 1000191760

EDITE ROSA & JOAQUIM ALMEIDA, ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6630/980514; identificação de pessoa colectiva n.º 504153382;
averbamento n.º 1; número e data da apresentação: 13/20020405;
pasta n.º 6630.

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

Cessação de funções do cargo de gerente de Edite Maria Figueiredo
e Rosa, por renúncia.

Data: 1 de Junho de 1998.

É o que cumpre certificar.

12 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191757

FILIPE PEREIRA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 446/870716; identificação de pessoa colectiva n.º 501853154;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 302/20020328;
pasta n.º 4174.

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

Aumento, redenominação e alteração do artigo 2.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das suas quotas.
Capital: €  5000.
Sócios e quotas: José Pereira da Fonseca, €  2500 e Maria Luísa da

Costa Carvalho Fonseca, €  2500.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

31 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191755

CETLA � COMÉRCIO E EQUIPAMENTO TÉCNICO
DE LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 018/780803; identificação de pessoa colectiva
n.º 500758719; averbamento n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/20021025; pasta n.º 5671.

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

Cessação de funções do cargo de gerente de Adriano Benício de
Meireles Ferreira Pinto, por renúncia.

Data: 28 de Setembro de 2002.

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191752
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ALEGRIA & BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 254/790927; identificação de pessoa colectiva
n.º 500878830; inscrição n.º 9; números e data das apresenta-
ções: 14-15/20021016; pasta n.º 11 637.

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

Aumento e transformação em sociedade por quotas.
Reforço: €  24 800,48, em dinheiro, subscrito quanto a €  12 300,48,

por Olavo Ferreira Bastos, a acrescer à sua participação e quanto a
€  12 500, pela nova sócia Fernanda Monteiro da Silva.

Passando o contrato social a reger-se pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Alegria & Bastos, L.da, e tem a sua
sede na Rua da Madeira, 222, Porto.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração da indústria de hospeda-
gem, sob a forma de casa de pasto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e encontra-se dividido em duas quotas iguais, no valor nomi-
nal de 12 500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas é livremente permitida entre sócios, a favor de
estranhos, depende do consentimento da sociedade, a qual, em pri-
meiro lugar, tem direito de preferência e a seguir a ela, os sócios não
cedentes.

ARTIGO 5.º

A gerência social, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, podendo qualquer deles
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

1 � A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores para
a prática de determinados actos ou categoria de actos.

ARTIGO 6.º

Fica expressamente proibido aos gerentes e aos procuradores da
sociedade, obrigar a mesma em quaisquer actos ou contratos estra-
nhos aos negócios sociais, nomeadamente, letras de favor, fianças,
abonações e outros semelhantes, sob pena de responderem pelos pre-
juízos que tais actos ocasionarem à sociedade.

ARTIGO 7.º

Por falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, continuará a
sociedade, com o sobrevivo ou capaz e os herdeiros ou representan-
tes do falecido ou interdito, devendo estes, nesse caso nomear um, de
entre eles, para nela os representar.

ARTIGO 8.º

Dissolvendo-se a sociedade, serão liquidatários os sócios que proce-
derão à liquidação e partilha dos bens da sociedade, na forma entre
eles deliberada, de harmonia com a lei, fica porém, estipulado que, se
algum deles o desejar, o estabelecimento social, com todo o activo e
passivo será licitado verbalmente entre eles, e adjudicado ao que melhor
proposta fizer em preço e forma de pagamento.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalidades e
prazos, serão convocadas por carta registada, dirigida aos sócios, com
a antecedência de 15 dias, regendo-se a sociedade em tudo quanto aqui
for omisso pelas condições legais aplicáveis.

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191751

FOTO ESMALTE FORMOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 57/920224; identificação de pessoa colectiva n.º 502704365;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; números e data das apresenta-
ções: 15-16/20021107; pasta n.º 57.

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

Inscrição n.º 1, apresentação n.º 15/20021107.
Cessação de funções do cargo de gerente de Fernando Almeida

Santos, por renúncia.
Data: 23 de Setembro de 2002.
Reforço: € 17 007,20, em dinheiro, subscrito quanto a €  3376,50,

por cada um dos sócios Rui Manuel da Silva Pereira, Joaquim de Lima
Teixeira, Maria Isabel Ardions Costa e José da Silva Ferreira e quanto
a €  3501,20, pelo sócio João dos Santos Ferreira.

Artigos alterados: 3.º e 4.º, que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 20 000 euros, cor-
respondente à soma de cinco quotas do valor nominal de 4000 euros
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Rui Manuel da Sil-
va Pereira, Joaquim Lima Teixeira, Maria Isabel Ardinos Costa, José
da Silva Ferreira e João dos Santos Ferreira.

4.º

Pode qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, gratuitos ou onerosos e nas condições que vierem a ser acor-
dadas em assembleia geral, podendo vir a ser-lhes exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante global de 250 000 euros,
mediante deliberação tomada por unanimidade de votos dos sócios.

É o que cumpre certificar.

27 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191750

DUARTE MARTINS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 254/650519; identificação de pessoa colectiva
n.º 500088870; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18; números e
data das apresentações: 2-4/20021108; pasta n.º 10 305.

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

Cessação de funções do cargo de gerente de Altamiro Augusto
Macedo Teixeira, por renúncia.

Data: 9 de Abril de 2002.
Gerente designado: Miguel dos Anjos da Costa Ribeiro, residente

na Rua de Paulo Gama, 106, Rio Tinto, Gondomar.
Data: 9 de Abril de 2002.

É o que cumpre certificar.

27 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191748

CLEMENTINA DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 070/710120; identificação de pessoa colectiva
n.º 500526486; inscrição n.º 24; número e data da apresentação: 1/
20021108; pasta n.º 3215.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 2 de Agosto de 2002.

É o que cumpre certificar.

27 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191747

CONSULTING � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 410/20021015; identificação de pessoa colectiva n.º 504429264;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/20021015; pasta
n.º 12 410.

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

Aumento e alteração do pacto.
Reforço: €  5012,02, pela conversão em capital de prestações su-

plementares, sendo €  4512,82, pelo sócio José Armando Moreira de
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Brito Rodrigues e €  501,20, pelo sócio Alcino Gabriel Fernandes
Pacheco.

Artigos alterados: 2.º n.º 1 e 5.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

Sede e duração

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Constituição, 236, 3.º,
F, freguesia do Bonfim, concelho do Porto.

ARTIGO 5.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 000 euros,
e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor de 9000 euros, per-
tencente ao sócio José Armando Moreira de Brito Rodrigues; e outra de
1000 euros, ao sócio Alcino Gabriel Fernandes Pacheco.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191746

DUTIES � ACÇÕES DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 101/20010329; identificação de pessoa colectiva
n.º 505372274; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/
20030123; pasta n.º 8103.

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

Gerente designada: Lídia Castro Marques da Silva Pina Quevedo,
casada, residente na Rua de Tânger, 1661, 4.º, direito, Porto.

Data: 1 de Abril de 2002.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

27 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191744

DISDRUG � ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO
FARMACÊUTICA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8103/990902; identificação de pessoa colectiva n.º 504507230;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 17/20021220; pas-
ta n.º 5871.

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

Aumento e alteração de pacto.
Reforço: €  450 000, subscrito pela sócia única.
Artigos alterados: 1.º e 5.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade girará com a denominação de Alloga Portugal � Ar-
mazenagem e Distribuição Farmacêutica, Sociedade Unipessoal, L.da,
que se regerá pelas disposições constantes dos presentes estatutos e
da legislação aplicável.

ARTIGO 5.º

O capital, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
500 000 euros, e corresponde a uma quota pertencente à sócia
Alloga, S. A.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

27 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191742

255 � FORMAÇÃO E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6358/980306; averbamento n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 6/20021003; pasta n.º 6358.

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

Sede: deslocada para a Rua da Agudela, 1105-1107, Lavra,
Matosinhos.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

27 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191741

A ELECTRIFICADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 102/641229; identificação de pessoa colectiva
n.º 500001529; averbamento n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/20021018; pasta n.º 4846.

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

Sede: deslocada para a Rua de Almeiriga, 586, Leça da Palmeira,
Matosinhos.

É o que cumpre certificar.

27 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191740

A. PINTO RIBEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 207/820304; identificação de pessoa colectiva
n.º 501259457; averbamento n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 4/20021015; pasta n.º 19 178.

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

Cessação de funções do cargo de gerente de Guilherme dos Santos
Ribeiro, por renúncia.

Data: 11 de Junho de 2002.

É o que cumpre certificar.

27 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191737

CQO � CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA DO AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 674/921015; identificação de pessoa colectiva n.º 502859156;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 17/20021212; pas-
ta n.º 674.

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

Alteração de pacto.
Artigo alterado: 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 000 euros, representado por quatro quotas: pertencentes uma
quota do valor nominal de 35 000 euros, ao sócio António Manuel
Moreira Gomes: uma do valor nominal de 7500 euros, ao sócio Jorge
Manuel Costa Lima de Figueiredo; e outra do valor nominal de
7500 euros, ao sócio Nuno Filipe Pinto de Azevedo.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

Está conforme.

24 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191735
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CQO � CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA DO AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 674/921015; identificação de pessoa colectiva n.º 502859156;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 9/20021220; pasta
n.º 674.

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

Alteração do pacto.
Artigo alterado: 8.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 8.º

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

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

Está conforme.

24 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191733

CONFEITARIA BREINER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2796/950102; identificação de pessoa colectiva n.º 503331881;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 5/20021105; pasta
n.º 2796.

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

Designada gerente a sócia Paula Cristina da Silva Torres Gomes,
residente na Rua do Outeiro, 60, 2.º, esquerdo, São Cosme, Gondomar.

Data: 16 de Outubro de 2002.

É o que cumpre certificar.

27 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191730

CLÍNICA DENTÁRIA BARBOSA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7224/981126; identificação de pessoa colectiva n.º 504299409;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 64/20020327; pas-
ta n.º 7224.

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

Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Isaura Maria Pinto Moreira Barbosa da Silva, € 4750 e

António Augusto Barbosa da Silva, € 250.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

22 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191541

ALGENCO � AGÊNCIA INTERNACIONAL
DE COMÉRCIO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 382/761220; identificação de pessoa colectiva
n.º 500586845; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 8/
20021107; pasta n.º 6529.

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

Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: 24 100$, em dinheiro, por incorporação de reservas..
Capital: €  50 000.

Sócios e quotas: Susan Elisabete Pugh Pinheiro, € 27 500 e Jorge
Freitas Pinheiro, € 22 500.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

27 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191542

CALCIFIL � COMÉRCIO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 754/749523; identificação de pessoa colectiva
n.º 500689628; averbamento n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 20/20021112; pasta n.º 6308.

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

Cessação de funções do cargo de gerente de Maria Felícia da Rocha
Cruz, por renúncia.

Data: 6 de Novembro de 2002.

É o que cumpre certificar.

30 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191544

CLIMAPORTO � COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL
ELÉCTRICO E AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 370/891002; identificação de pessoa colectiva n.º 502226242;
averbamento n.º 1; número e data da apresentação: 11/20021108;
pasta n.º 2198.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: 24 100$, por incorporação de reservas livres.
Capital: € 25 000.
Sócios e quotas: Maria Delminda Alves Trindade da Silva,

€ 47 500 e Geraldino António Moreira da Silva, €  2500.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

30 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191547

EUROCALOR � TERMO INSTALADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 141/730330; identificação de pessoa colectiva
n.º 500102015; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 18/
20021030; pasta n.º 12 755.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: 72 300$, por incorporação de reservas.
Capital: €  150 000.
Sócios e quotas: Artur Fernando dos Santos Campinho, €  90 000;

a própria sociedade, €  30 000; Celeste Maria Correia Campinho,
€  15 000; e, Fernando José Correia Campinho, €  15 000.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

30 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191549

FERREIRA, MACHADO & PINHEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 891/850612; identificação de pessoa colectiva
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n.º 501506390; averbamento n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20021024; pasta n.º 3108.

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

Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: €  144,25, por incorporação de reservas legais.
Capital: €  60 000.
Sócios e quotas: Manuel Ferreira Teixeira, €  39 000 e Maria do

Céu Neves da Silva, €  21 000.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191563

ESPREGUEIRA & BOTELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 829/720814; identificação de pessoa colectiva
n.º 500099669; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 149/
20020327; pasta n.º 2726.

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

Aumento, redenominação e alteração do artigo 2.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das suas quotas.
Capital: €  5000.
Sócios e quotas: Maria Guilhermina Barbosa Campos Espregueirra,

€  2500; Maria Adelaide Machado Botelho, €  1250; e, Maria Tere-
sa Machado Pereira Botelho, €  1250.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

23 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191562

CLÍNICA DE MEDICINA FÍSICA E RECUPERAÇÃO
FUNCIONAL DR. MÁRIO TRÊPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 346/841213; identificação de pessoa colectiva
n.º 501523529; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/
20020327; pasta n.º 10 645.

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

Aumento, redenominação e alteração do artigo 4.º
Reforço: 502 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das suas quotas.
Capital: €  5000.
Sócios e quotas: Mário Marques Sousa Trêpa, €  4000 e Ilse Lore

Maria Wilma Thuman Burbach de Sousa Trêpa, €  1000.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

23 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191561

ANTÓNIO JORGE PEREIRA & SILVA PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1924/940203; identificação de pessoa colectiva n.º 503163163;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/20020906; pasta
n.º 1924.

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

Aumento e redenominação.
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das suas quotas.
Capital: €  5000.

Sócios e quotas: António Jorge Fernandes Pereira, €  2500 e Ma-
ria Lúcia Pinto da Silva Pereira, €  2500.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

8 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma Aguiar
Vasques Rodrigues. 1000191559

ESCRITÓRIO DE DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 730/921106; identificação de pessoa colectiva n.º 502872861;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 5/20020422; pas-
ta n.º 730.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, foi transformada em so-
ciedade unipessoal, passando o contrato social a reger-se pelas cláusu-
las constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade tem a firma Escritório de Design, Sociedade
Unipessoal, L.da, e a sua sede na Rua de Sá da Bandeira, 136, 1.º, da
cidade do Porto.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços à indústria, insti-
tuições públicas ou privadas nas áreas do design, engenharia e arqui-
tectura. Promoção, subcontratação e comercialização de produtos e
objecto de design.

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 único sócio Carlos Alberto Ferreira Aguiar Pinto.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica afecta ao sócio, que desde já é nome-
ado gerente, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

Declara, ainda o outorgante que não é sócio de qualquer outra so-
ciedade unipessoal, ficando desde já autorizado a fazer negócios com
a sociedade.

Verifiquei a qualidade do outorgante de único sócio da referida so-
ciedade Escritório de design, L.da através uma certidão da conservatória
do Registo Comercial, que arquivo.

É o que cumpre certificar.

9 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191556

ARMARFER � COMÉRCIO DE PESCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3257/950602; identificação de pessoa colectiva n.º 503438154;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/20020321; pasta
n.º 3257.

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

Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: 402 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das suas quotas.
Capital: €  5000.
Sócios e quotas: Arménio Moutinho Soares Braga, €  2500 e Ma-

ria Fernanda Duarte Bastos Braga, €  2500.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

7 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma Aguiar
Vasques Rodrigues. 1000191554
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ALBERTO & ESTRELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 747/900124; identificação de pessoa colectiva
n.º 502279820; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 69/
20020327; pasta n.º 874.

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

Aumento, redenominação e alteração do artigo 5.º
Reforço: 2410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção

das suas quotas.
Capital: €  5000.
Sócios e quotas: Alberto Orlando da Silva Portilho, €  2500 e Es-

trela Perpétua Alves de Sousa Portilho, €  2500.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

23 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191552

AQUAPRAIA � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 065/20010321; identificação de pessoa colectiva
n.º 505244543; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 129/
20020325; pasta n.º 10 065.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte registo:
Designação da fiscalização para o quadriénio de 2000-2003.
Fiscal único: efectivo � Magalhães, Neves & Associados, Socieda-

de de Revisores Oficiais de Contas, representada por Jorge Manuel
Araújo de Beja Neves, revisor oficial de contas, casado, residente na
Rua da Venezuela, 220, 10.º, esquerdo, Porto; suplente � António
Dias & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, repre-
sentada por António Marques Dias, revisor oficial de contas, residen-
te na Rua de Tomás da Fonseca, 4, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Data: 27 de Dezembro de 2000.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

18 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191550

DESIN � DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTOS
E SISTEMAS INFORMÁTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 379/891003; identificação de pessoa colectiva
n.º 502226595; averbamento n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 176/20020326; pasta n.º 4021.

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

Sede: deslocada para a Rua de Pinheiro Manso, 471, freguesia de
Ramalde, Porto.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191548

COMPANYCER � CERÂMICA, PORCELANA E VIDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 381/20020918; identificação de pessoa colectiva
n.º 505479745; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
20020919; pasta n.º 12 381.

Certifico que, por escritura de 12 de Setembro de 2002, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma COMPANYCER � Cerâmica, Porce-
lana e Vidro, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Camões, salas 6 e 7,
freguesia de Santo Ildefonso, concelho do Porto.

2 � A sede social pode ser deslocada para qualquer local situado
no concelho do Porto, ou concelhos limítrofes, por simples delibera-
ção da gerência.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a compra e venda, no mercado inter-
no e externo, de produtos, mercadorias e acessórios de cerâmica,
porcelana e vidro, prestação de serviços de assistência técnica e co-
mercial a pessoas e empresas nos àreas de negócio da cerâmica, da
porcelana e do vidro, prospecção e estudos de mercado.

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e encontra-se representado por duas quotas: uma do va-
lor nominal de 4500 euros, pertencente à sócia Company-Gest �
Consultoria em Gestão, S. A.; e outra do valor nominal de 500 euros,
pertencente ao sócio Pedro Rui Rodrigues Teixeira de Melo.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

1 � Os sócios poderão deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares até ao limite do valor equivalente a 10 vezes o capital
social.

2 � A obrigação de efectuar prestações suplementares abrange
todos os sócios, na proporção do valor das respectivas quotas, salvo
se, por deliberação unânime tomada pelos sócios titulares do capital
social, for decidido em sentido diferente.

ARTIGO 6.º

Gerência

1 � A gerência será exercida pelas pessoas que os sócios elegerem
em assembleia geral.

2 � Os gerentes serão, ou não, remunerados, consoante venha a
ser deliberado em assembleia geral.

3 � A assembleia geral poderá determinar que a remuneração dos
gerentes venha a consistir, total ou parcialmente, numa percentagem
igual ou inferior a 50% dos lucros distribuídos no termos de cada
exercício.

ARTIGO 7.º

Vinculação da sociedade

A sociedade fica vinculada pela intervenção de um gerente.

Está conforme.

26 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191546

CABELEIREIRO O. M., L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5885/971104; identificação de pessoa colectiva n.º 503995789;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 101/20020328;
pasta n.º 5585.

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

Aumento e redenominação.
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das suas quotas.
Capital: €  5000.
Sócios e quotas: Olga Maria Sacramento Forte, €  2500 e Patrícia

Maria Gonçalves Machado, €  2500.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191545
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CLÍNICA NEUROLÓGICA DR. MACHADO CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3335/950626; identificação de pessoa colectiva n.º 503479101;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 72/20020328; pas-
ta n.º 3335.

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

Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: 2410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção

das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: António José Sil Machado de Carvalho, € 4900 e

Vitória Isabel Ramos de Sil Machado, € 100.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

24 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191543

FASHION E COMPANY � SERVIÇOS DE APOIO
ÀS EMPRESAS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6409/980319; identificação de pessoa colectiva n.º 504117866;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 141/20020328;
pasta n.º 6409.

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

Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: 2410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção

das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Lailla Anette Sorensen Alves Monteiro, € 2500 e

Stele Investments, Ltd., € 2500.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

24 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191540

DARODENTE � COMIDAS E BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4352/960704; identificação de pessoa colectiva n.º 503674060;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 147/20020328;
pasta n.º 4352.

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

Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: 2410$, por incorporações de reservas livres.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: José Fernando Leite Oliveira, € 4000 e Aurora

Celeste da Fonseca Correia, € 1000.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

24 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191539

CREPE MAIS � EQUIPAMENTOS E PRODUTOS
HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8336/970512; identificação de pessoa colectiva n.º 503996659;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 46/20000328; pas-
ta n.º 21 264.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigos alterados: 4.º e 5.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Ana Cristina da Cunha Tenreiro Pereira, € 2500 e

António Francisco dos Santos Pereira, € 2500.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

24 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191537

DAVID REAL & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 7024/
980917; identificação de pessoa colectiva n.º 502334347; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 9/20020928; pasta n.º 7024.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Álvaro Martins Aleixo, € 2750 e Rosa Maria

Rocha Aleixo, € 2250.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

24 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191533

DIRECTRIZ P. M. � MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 243/861219; identificação de pessoa colectiva n.º 501756078;
averbamento n.º 1; números e data das apresentações: 58-59/
20020327; pasta n.º 9152.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções do cargo de gerentes de Fernando Filipe de

Oliveira Sandão e de Cláudio Alfredo Rodrigues da Silva.
Causa: renúncia.
Data: 30 de Abril de 2001.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

24 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191532

ARVIMODA � SOCIEDADE DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 525/751103; identificação de pessoa colectiva n.º 500317160; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 56/20020327; pasta n.º 7674.

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

Redenominação e alteração do artigo 4.º
Capital: €  32 421,86.
Sócios e quotas: PRAGEST � Investimentos, L.da, € 4 939,89 e

TEXVI � Confecções Têxteis, L.da, € 7481,97.
Sede: deslocada para a Rua de São Dinis, 151, Porto.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

24 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191531
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DIAS & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1340/890821; identificação de pessoa colectiva n.º 502207175;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 107/20020327;
pasta n.º 10 512.

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

Aumento e alteração do artigo 3.º
Reforço: 18 072 300$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na pro-

porção das suas quotas.
Capital: 30 072 300$.
Sócios e quotas: José Pedro Simões Cruz, 15 036 150$ e Maria La

Salete Pereira Dias, 15 036 150$.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

24 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191530

ALBINO TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 701/480827; identificação de pessoa colectiva
n.º 500014019; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 66/
20020327; pasta n.º 21 753.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: 402 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das suas quotas.
Capital: €  5000.
Sócios e quotas: Avelino da Silva, €  1250; Francisco Resende dos

Santos, €  1250; Manuel Resende Matos, €  1250; Maria Gonçalves,
Maria de Fátima Resende Matos, Idalina de Resende Matos e Manuel
Resende, €  1250, em comum e sem determinação de parte ou direito.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

24 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000191528
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