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

MATERBRANCA � TERRAPLANAGEM, L.DA

Sede: Lugar de Casaldina, Branca, Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 1026/020605; identificação de pessoa colectiva n.º 506140806;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/030205.

Certifico para efeitos de publicação que foi depositada na pasta da
sociedade supra identificada, a escritura de 31 de Janeiro de 2003, a
fl. 84 do livro n.º 189-B, do Cartório Notarial da Murtosa, através da
qual foi aumentado o capital social, alterando-se o artigo 2.º e 3.º do
contrato de constituição de sociedade que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

O seu objecto social é a venda de materiais de construção, pavi-
mentação e terraplanagem e transportes rodoviários de mercadorias
por conta outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Foi igualmente depositado o texto actualizado do pacto social.

Conferido, está conforme.

5 de Fevereiro de 2003. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 2001374429

SERVILUGA � EQUIPAMENTOS
PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Zona Industrial, Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 690/971014; identificação de pessoa colectiva n.º 503986100;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/030205.

Certifico para efeitos de publicação que por escritura de 16 de Ja-
neiro de 2003, a fl. 23 do livro n.º 340-E, do Cartório Notarial de
Albergaria-a-Velha, já depositada na respectiva pasta, foi dissolvida e
liquidada a sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas em
31 de Dezembro de 2002.

5 de Fevereiro de 2003. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 2001374895

TIBÉRIO & CÉSAR, L.DA

Sede: Lugar de Estrada, Branca, Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 876/001129; identificação de pessoa colectiva n.º 505242990;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/030205.

Certifico para efeitos de publicação que foi depositada na pasta da
sociedade supra identificada, a escritura de reforço de capital e altera-
ção parcial do pacto social de 12 de Novembro de 2002 e por escritura
de rectificação de 4 de Fevereiro de 2003, a fl. 34 do livro n.º 341-E,
ambas do Cartório Notarial de Albergaria-a-Velha, através da qual foi
aumentado o capital social, alterando-se o artigo 3.º e aditado o arti-
go 7.º ao pacto social que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrita social, é de 10 000 euros e encontra-se dividido
em quatro quotas iguais do valor nominal de 2500 euros, cada, per-
tencendo duas a cada um dos sócios, uma com a natureza de bem
próprio e outra com a natureza de bem comum do casal.

ARTIGO 7.º

1 � Podem ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao décuplo do montante do capital social, se assim vier a ser delibe-
rado por unanimidade dos votos.

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

3 � A obrigação de cada sócio é proporcional à sua quota de ca-
pital.

Foi igualmente depositado o texto actualizado do pacto social.

Conferido, está conforme.

5 de Fevereiro de 2003. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 2003388320

AVEIRO

TERMARFAM � COBERTURAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4362/
980914; identificação de pessoa colectiva n.º 504257536; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 11/020712.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital em
3004,81 €, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios José Ma-
nuel Abreu Rodrigues Anileiro e Fernando Joaquim Almeida Malta,
em partes iguais e para reforço das suas quotas, tendo sido alterados
os artigo 3.º e 4.º e aditado o artigo 8.º que passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrita social, é de 5000 euros, e corresponde à
soma de duas quotas iguais no valor nominal de 2500 euros, cada,
tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � Mediante deliberação unânime tomada em assembleia geral, a
sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 25 000 euros.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos termos
e condições a estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 8.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.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

4 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000930271

RAINHA DE AVEIRO � PADARIA E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4373/
980929; identificação de pessoa colectiva n.º 504468103;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8 e averbamento n.º 3 à inscri-
ção n.º 14; números e data das apresentações: Of. 3, 4 e 5/020718.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções dos gerentes Raul Domingues e João Augusto
Paradinha, por renúncia de 24 de Junho de 2002.

Mais certifico que foi registada a nomeação dos gerentes Fernando
de Jesus e Rogério dos Santos Pato, casados, residentes respectiva-
mente em Montouro, Covões, Cantanhede e Quinta do Cedro,
Camarneira, Cantanhede, por deliberação de 24 de Junho de 2002.

27 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2000931499
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RAINHA DE AVEIRO � PADARIA E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4373/
980929; identificação de pessoa colectiva n.º 504468103; inscri-
ções n.os 10 e 11; números e data das apresentações: 13 e 14/
020709.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital em
75 072,12 €, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios Raul
Domingues, João Augusto Paradinha e António Carlos Costa, em partes
iguais e para reforço das suas quotas, tendo em consequência sido al-
terado o artigo 4.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é do mon-
tante de 105 000 euros, dividido em três quotas iguais do valor nomi-
nal de 35 000 euros, uma de cada um dos sócios.

Mais certifico que foi registada a nomeação do gerente Rui António
Cardoso Gil, casado, Rua da Corredoura, lote 8, 2.º, esquerdo, Vagos,
por deliberação de 30 de Maio de 2000.

Depositado o texto completo do estatuto na redacção actualizada.

7 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2000931448

MAIA DA VITÓRIA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2877/
920615; identificação de pessoa colectiva n.º 502788330; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/020716.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital em
2755,41 €, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios Manuel Maia
da Vitória com 1531,01 euros e Maria Dulce Rocha Maia da Vitória
e José Augusto da Rocha Maia Vitória, cada um com 612,20 euros,
tendo sido alterado o artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, é do montante de 5000 euros, integralmente rea-
lizado em dinheiro e dividido em três quotas, sendo uma do valor
nominal de 2778 euros do sócio Manuel Maia da Vitória e duas do
valor nominal de 1111 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios
Maria Dulce Rocha Maia da Vitória e José Augusto Rocha Maia da
Vitória.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

5 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000930310

VASCO TAVARES RIBEIRO, CAFÉ, RESTAURANTE
E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5575/
020710; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020710.

Certifico o seguinte facto:
Que por escritura de 12 de Abril de 2002, outorgada a fl. 97, do

livro n.º 141-C, no 1.º Cartório Notarial de Aveiro, foi constituída
entre Vasco Tavares Ribeiro e mulher Maria de Lurdes Pedreira
Tavares Ribeiro e Rafael António Tavares Ribeiro, solteiro, maior, a
sociedade em epígrafe e que se rege pelo contrato constante dos se-
guintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Vasco Tavares Ribeiro, Café, Restau-
rante e Snack-Bar, L.da, e tem sede na Avenida do Dr. Lourenço
Peixinho, 206, rés-do-chão, freguesia de Vera Cruz, concelho de
Aveiro.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou concelho limítrofe e criar sucursais, delegações ou qual-
quer outra forma de representação, em qualquer ponto do território
nacional ou estrangeiro.

2.º

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

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, representado por três quotas de 5000 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios.

§ único. Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital
até ao montante de 75 000 euros e os sócios poderão fazer à socie-
dade os suprimentos de que ela carecer, mediante as condições a esta-
belecer por deliberação a tomar em assembleia geral.

4.º

A gerência da sociedade, com a remuneração que vier a ser delibe-
rada em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios.

§ único. Para que a sociedade fique obrigada é suficiente a assinatu-
ra de um sócio-gerente.

5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, quando feita a estranhos
depende do prévio consentimento da sociedade que se reserva o direi-
to de preferência, direito que em segundo lugar pertence aos sócios se
ela não o exercer.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da, a expedir com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

2 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000930190

CALFER � COMÉRCIO AVEIRENSE DE LIGAS DE FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 438/
600427; identificação de pessoa colectiva n.º 500050902;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 20; número e data da apresenta-
ção: 1/021024.

Certifico o seguinte facto:
Recondução do conselho de administração e do fiscal único. � Con-

selho de administração: presidente: António Júlio de Bastos Miguel, ca-
sado; vogais: António de Bastos Fernandes e Alberto Jorge Lisboa de
Oliveira, casados. � Fiscal único: Cravo, Fortes & Antão, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por Domingos José da Silva
Cravo, casado; suplente: João Serrana Naia Fortes, casado. �
Prazo: triénio de 2002/2004. � Data da deliberação: 22 de Março de 2002.

9 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000036147

SANI-SAÚDE � MEDICINA, HIGIENE E SEGURANÇA
NO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4855/
000614; identificação de pessoa colectiva n.º 504946552; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 1/030107.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a nomeação do gerente Manuel Nuno Gomes Moreira, casado, resi-
dente na Urbanização Quinta da Hera, edifício D, rés-do-chão, direi-
to, Chaves, por deliberação de 2 de Dezembro de 2002.

5 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2000030351

A. A. J. EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3988/
970508; identificação de pessoa colectiva n.º 503882968;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: Of. 2, 3 e 4/021220.
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Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções do gerente António Almeida Dias dos Santos,
por renúncia de 18 de Dezembro de 1998.

25 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2000030122

ZEPHYROS � INVESTIGAÇÃO, CONSERVAÇÃO
E RESTAURO EM ARQUEOLOGIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5645/
030127; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030127.

Certifico o seguinte facto:
Que por documento particular de 24 de Janeiro de 2003, foi cons-

tituída por Alexandre Jorge Florêncio Caniço Cordeiro Canha, casa-
do, a sociedade em epígrafe e que se rege pelo contrato constante dos
seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma ZEPHYROS � Investigação, Conser-
vação e Restauro em Arqueologia, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede
na Rua de Manuel Mendes, 39, rés-do-chão, direito, Aveiro, freguesia
da Glória, concelho de Aveiro.

Por simples deliberação da gerência, poderá a sociedade deslocar a
sua sede social dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe
podendo ainda criar sucursais, delegações ou qualquer outra forma de
representação, em qualquer ponto do território nacional ou estran-
geiro.

2.º

A sociedade tem por objecto actividades relacionadas com a área
de arqueologia, desde acções de estudo e salvamento de património
arqueológico e arquitectónico. Medidas minimizadoras e acções de
prevenções de impactes de obras públicas e privadas sobre patrimó-
nio arqueológico e arquitectónico (por exemplo acompanhamento
arqueológico de obras, escavações arqueológicas, estudos de impacte
ambiental, consultadoria e outras). Investigação em arqueologia. Con-
servação e restauro de património arqueológico e arquitectónico. Outras
actividades que se relacionem disciplina de arqueologia.

3.º

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

4.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único, sendo sufi-
ciente a sua intervenção para obrigar validamente a sociedade.

5.º

O sócio fica desde já autorizado a celebrar com a sociedade qual-
quer negócio que vise a prossecução do objecto social.

Está conforme.

5 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000030815

REDURBANA, RECONVERSÃO E DESENVOLVIMENTO
URBANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5385/
020219; identificação de pessoa colectiva n.º 505379040; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/030109.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou em 995 000 €,
realizado em dinheiro e subscrito do seguinte modo: pelos sócios Sabir
Valimamade Ali, com 196 000 €, e Rui Alexandre Moreira Santos da
Silva Lopes com 149 000 €, para reforço das suas quotas e pela ad-
missão como novos sócios, Shahenaz Sadrudin Ibrahim Ali, com
150 000 €, Salim Firojali Hassam casado com Cheinaze Samsudin
Mamade Ussene, na comunhão de adquiridos, com 200 000 €, Ar-
mando Salim Popat Alibay Mamade, casado com Schellyna Firozali
Bhanji, na comunhão de adquiridos, com 200 000 €, e a referida

Cheinaze Samsudin Mamade Ussene, com 100 000 €, tendo sido al-
terado o artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é do montan-
te de 1 000 000 de euros e encontra-se dividido nas seguintes quotas:

Uma quota do valor nominal de 200 000 euros, do sócio Sabir
Valimamade Ali.

Uma quota do valor nominal de 150 000 euros, do sócio Rui Ale-
xandre Moreira Santos da Silva.

Um quota do valor nominal de 150 000 euros, da sócia Shahenaz
Sadrudin Ibrehim Ali.

Uma quota do valor nominal de 200 000 euros, do sócio Salim
Firojali Hassam.

Uma quota do valor nominal de 200 000 euros, Armando Salim
Popat Alibay Mamade Ussan; e uma quota do valor nominal de
100 000 euros, da sócia Cheinaze Samsudin Mamade Ussene.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

3 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000030769

TANGARÁ � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4949/
001122; identificação de pessoa colectiva n.º 500842515;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 24 e 25; nú-
meros e data das apresentações: Of. 5, 6, 7 e 15/030129.

Certifico os seguintes factos:
Cessação de funções do gerente Jorge Manuel de Jesus Ribeiro, por

renúncia, em 21 de Março de 2002.
Alteração parcial do contrato com nomeação do gerente Fernando

dos Prazeres Ribeiro, casado, residente no lugar e freguesia de Esguei-
ra, Aveiro, indicado pela sócia SOLIDOTEL � Comércio de equi-
pamento Hoteleiro, L.da, em que foi alterado o n.º 2 do artigo 4.º que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos são
necessárias as assinaturas dos três gerentes, sendo sempre obrigatória
a assinatura do gerente eleito por indicação da sócia SOLIDOTEL �
Comércio de Equipamento Hoteleiro, L.da

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

3 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000030750

SELGRA � SOCIEDADE DE ELECTRICIDADE GERAL
E AUTOMATISMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2077/
880315; identificação de pessoa colectiva n.º 501947914; inscri-
ções n.os 4 e 11; números e data das apresentações: 11, 18 e 19/
020703.

Certifico os seguintes factos:
Aumento do capital em 25 012,02 € realizado por incorporação

de reservas livres, tendo em resultado do aumento passado o capital
para 30 000 €, dividido em duas quotas, uma de 22 500 € pertencen-
te ao sócio Emanuel João Marques Miranda e outra de 7500 €, ao
sócio Carlos Manuel Tavares Breda.

Alteração parcial do contrato. � Artigos alterados: 1.º, 3.º, 4.º, 5.º
e 8.º e eliminação dos 9.º e 10.º, tendo passado a terem a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação da SELGRA � Sociedade
de Electricidade Geral e Automatismos, L.da, e tem a sua sede na
Quinta do Simão, Estrada Nacional n.º 109, freguesia de Esgueira,
concelho de Aveiro.

2 � A gerência fica autorizada a, por simples deliberação sua, des-
locar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 30 000 euros, e
corresponde à soma de seis quotas sendo duas, com o valor nominal
de 12 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Emanuel
João Marques Miranda e BRESIMAR � Sociedade de Equipamentos
Eléctricas, L.da e outras quatro, com o valor nominal de 1500 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Jorge Manuel Vidal
Andril, Fernando Augusto de Sousa Macedo, João Paulo Oliveira Dias
e Pedro Jorge de Almeida Marques.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 100 000 euros, mediante
deliberação tomada por três quartos do capital social.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
já constituídas ou a constituir, com objecto igual ou diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por dois gerentes,
sem caução que podem ser pessoas a ela estranhas e ter ou não remu-
neração, conforme vier a ser deliberado pelos sócios.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura conjunta dos dois gerentes.
3 � A validade das deliberações relativas à nomeação, destituição

e substituição de gerentes, bem como à remuneração destes, depende
da aprovação por maioria de dois terços do capital social.

ARTIGO 8.º

As normas dispositivas do Código das Sociedades Comerciais pode-
rão ser derrogadas por mera deliberação dos sócios tomada por maioria
de três quartos do capital social.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000930107

SELGRA � SOCIEDADE DE ELECTRICIDADE GERAL
E AUTOMATISMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2077;
identificação de pessoa colectiva n.º 501947914; data do depósi-
to: 28102002.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do exercício de 2001.

16 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2000037003

VAGA � S. G. P. S., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2826/
920313; identificação de pessoa colectiva n.º 502724781; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 12/020704.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital em
2 506 010,51 €, realizado por incorporação de reservas livres, no
montante de 860 010,51 € e em dinheiro na quantia de 1 646 000 €,
subscrito pelos sócios Anselmo Rodrigues dos Santos com 1 158 400 €
e João Gabriel Ferreira dos Santos e Vasco Miguel Ferreira dos San-
tos, cada um com 243 800 €, para reforço das suas quotas, tendo sido
alterado o artigo 4.º que passou a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado, é de 5 000 000 de
euros e encontra-se dividido em três quotas, uma do valor nominal de
2 500 000 euros, pertencente ao sócio Anselmo Rodrigues dos San-
tos e duas do valor nominal de 1 250 000 euros, cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios, João Gabriel Ferreira dos Santos e Vasco
Miguel Ferreira dos Santos.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

28 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000930034

ESIMAC � EMPRESA DE SISTEMAS E INSTRUMENTOS
DE MEDIAÇÃO, AUTOMATISMOS E CONTROLE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1903/
870204; identificação de pessoa colectiva n.º 501776281;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19; número e data da apresenta-
ção: 2/020711.

Certifico o seguinte facto:
Cessação de funções do gerente Rafael Policarpo Neves Ferreira da

Silva, por renúncia, em 7 de Maio de 2002.

Está conforme.

4 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000930280

ROCHA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 676/
680429; identificação de pessoa colectiva n.º 500233632; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 9/020712.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital em
25 554,09 €, realizado em dinheiro e subscrito por todos os sócios,
João da Rocha Velerinho, António da Rocha Veleirinho e Silvino da
Rocha Veleirinho, em partes iguais, para reforço das suas quotas, ten-
do sido alterado o artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
48 000 euros, dividido em três quotas iguais do valor nominal de
16 000 euros, uma de cada sócio.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

4 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000930255

GLOBAL � JÓIAS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4391/
981102; identificação de pessoa colectiva n.º 504270826; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 10/020712.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital em
3004,81 €, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios na propor-
ção e para reforço das suas quotas, tendo sido alterado o artigo 4.º
que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, corresponde à soma de duas quotas: uma de 4500 euros
do sócio Filipe Miguel Marques Estima e uma quota de 500 euros da
sócia Catarina Marques Estima.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

4 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000930263

RIBEIRO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3920;
identificação de pessoa colectiva n.º 503803391; data do depósi-
to: 23072002.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do exercício de 2001.

13 de Janeiro de 2003. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2000033970
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EMPRESA TIPOGRÁFICA VENEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 667/
680119; identificação de pessoa colectiva n.º 500097712; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 4/020724.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital em 18,03 €,
realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios em partes iguais e para
reforço das suas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
3750 euros, uma de cada sócio.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

12 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000930506

CONSTRUÇÕES ALÍPIO & CARLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2647;
identificação de pessoa colectiva n.º 502498870; data do depósi-
to: 28062002.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do exercício de 2001.

17 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000933939

ARMANDO AUGUSTO SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1821/
860716; identificação de pessoa colectiva n.º 501689281; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 9/020719.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital em
3004,81 €, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios Armando
Augusto da Cruz Silva e Maria Alice Moita dos Anjos e para reforço
das suas quotas, tendo sido alterado o artigo 4.º que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e encontra-se dividido em duas quotas do valor nominal
de 2500 euros, uma de cada sócio.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000930433

MÁRIO PAULITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1810/
860625; identificação de pessoa colectiva n.º 501681434; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 6/020724.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital em
24,04 €, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios Mário Baptista
da Costa e mulher, Rosa da Silva Lopes, em partes iguais que utilizam
para reforço das suas quotas, 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 de
10 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
5000 euros, uma de cada sócio.

Depositado o texto completo do estatuto na redacção actualizada.

12 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2000931626

LELOCONTABILIDADES � AUDITORIAS,
FISCALIDADE E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3192/
931104; identificação de pessoa colectiva n.º 503091855;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 9, 10, 11 e 12/021128.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções da gerente Maria de Lourdes Cruz Poço, por
renúncia de 1 de Janeiro de 1999.

Mais certifico que foi registada a nomeação da gerente, Maria de
Lourdes Cruz Poço, solteira, maior, residente na Rua de Antero de
Quental, 22, Cantanhede, por deliberação de 31 de Dezembro de 2000.

27 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2000030181

DEPURER � SERRALHARIA MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4296/
980617; identificação de pessoa colectiva n.º 504184776;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: Of. 1 e 2/020725.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi registada a
cessação de funções do gerente Herculano Marques Lemos, por re-
núncia de 10 de Maio de 2002.

Mais certifico que foi registada a alteração do pacto e em
consequência, alterados os artigos 3.º, 4.º 5.º 6.º e 7.º que passaram a
ter a redacção constante da fotocópia anexa.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
9975,95 euros, e corresponde à soma de três quotas, sendo duas com
o valor nominal de 3990,38 euros cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios César Ribeiro Tavares e VENTIL � Engenharia do
Ambiente, L.da, e outra com o valor nominal de 1995,19 euros, per-
tencente ao sócio Cesário Henriques Tavares.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital, até ao montante global de 250 000 euros, mediante
deliberação unânime daqueles.

ARTIGO 4.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 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, sem caução que podem ser pessoas a ela estranhas e ter ou
não remuneração conforme vier a ser deliberado pelos sócios.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de qualquer dos seus ge-
rentes.

3 � A validade das deliberações relativas à nomeação, destituição
e substituição de gerentes, bem como à remuneração destes, depende
da aprovação por maioria de três quartos do capital social.

ARTIGO 6.º

As normas dispositivas do Código das Sociedades Comerciais pode-
rão ser derrogadas por mera deliberação dos sócios tomada por maioria
de três quartos do capital social.

ARTIGO 7.º

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

Nomeados gerentes, César Ribeiro Tavares, Cesário Henriques Tavares
e Maria Clara Ribeiro Tavares, divorciada, residentes respectivamente,
na Rua da Oliveira, 37, Aradas, Aveiro, referida Rua da Oliveira, 35,
Aradas, Aveiro e Rua de Mário Sacramento, 153, 3.º, T, Aveiro.

Depositado o texto completo do estatuto na redacção actualizada.

12 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2000931634
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JOSÉ CARVALHO & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3856/
961008; identificação de pessoa colectiva n.º 503745413; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 6/011121.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
400 000$ para 1 002 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos
sócios, na proporção 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:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas no valor nominal de
4500 euros, pertença do sócio José António Gonçalves Carvalho e
500 euros, pertença de Ana Paula Santos Ornelas.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

12 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000932665

JOSÉ CARVALHO & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3856;
identificação de pessoa colectiva n.º 503745413; data do depósi-
to: 16122002.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do exercício de 2001.

20 de Janeiro de 2003. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2000037658

THE ANGLOPHIL CENTRE � CENTRO DE ENSINO
DE LÍNGUAS E TRADUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4302/
980622; identificação de pessoa colectiva n.º 504184733;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/020731.

Certifico o seguinte facto. � A sociedade em epígrafe, mudou a sede
para a Rua do Engenheiro Silvério Pereira da Silva, 24, 1.º, Aveiro.

16 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000932711

AVEISEGUROS � SOCIEDADE MEDIADORA
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5182/
010803; identificação de pessoa colectiva n.º 504821156; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/020718.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a alteração do pacto, tendo sido aditado um parágrafo ao artigo 4.º,
pelo que o mesmo passou a ter seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

§ 1.º Serão exigíveis aos sócios prestações suplementares até ao
quíntuplo do capital social, mediante deliberação unânime dos sócios.

Depositado o texto completo do estatuto na redacção actualizada.

9 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2000931480

JOÃO ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3494/
950203; identificação de pessoa colectiva n.º 503357073;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 6 e 7/020718.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções do gerente Vítor Manuel dos Santos Martins,
por renúncia de 30 de Janeiro de 2002.

Mais certifico que foi registada a nomeação da gerente Marta Raquel
Bartolomeu Maia, solteira, maior, residente na Rua Nova do Areeiro,
São Bernardo, Aveiro, por deliberação de 31 de Janeiro de 2002.

9 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2000931502

PADARIA E PASTELARIA DE QUINTÃS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3185/
931022; identificação de pessoa colectiva n.º 503077763; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 8/020718.

Certifico que sociedade em epígrafe aumentou o capital social em
96,16 €, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios Óscar João de
Almeida Branco e Nelson Pereira Rodriguez, em partes iguais e para
reforço das suas quotas tendo em consequência sido alterado o arti-
go 3.º do pacto social que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é do mon-
tante de 40 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 20 000 euros, uma de cada sócio.

Depositado o texto completo do estatuto na redacção actualizada.

9 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2000931510

PLANETA � RESTAURANTE BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2219/
880123; identificação de pessoa colectiva n.º 502066725; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 9/020718.

Certifico que sociedade em epígrafe aumentou o capital social em
962,14 €, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios Nelson
Ferreira da Silva Cravo e Maria Manuela Leite Carvalho Cravo, em
partes iguais e para reforço das suas quotas tendo em consequência
sido alterado o artigo 4.º do pacto social que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é do mon-
tante de 6000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 3000 euros, uma de cada sócio.

Depositado o texto completo do estatuto na redacção actualizada.

9 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2000931529

NOLASCO PEREIRA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3975/
970404; identificação de pessoa colectiva n.º 503862193; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 10/020718.

Certifico que sociedade em epígrafe aumentou o capital social em
15 024,04 €, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios Pedro
Miguel de Gouveia Martins Ribeiro Pereira e Maria Teresa Canhoto
Nolasco Pereira, em partes iguais e para reforço das suas quotas tendo
em consequência sido alterado o artigo 4.º do pacto social que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é do mon-
tante de 25 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 12 500 euros, uma de cada sócio.

Depositado o texto completo do estatuto na redacção actualizada.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2000931537
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SILVA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5175/
010731; identificação de pessoa colectiva n.º 505612593; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/020726.

Certifico que sociedade em epígrafe foi dissolvida, cujo extracto da
inscrição é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação. � Data da aprovação das
contas: 5 de Julho de 2002.

12 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000932770

I. C. L. � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4195;
identificação de pessoa colectiva n.º 504071467; data do depósi-
to: 01072002.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do exercício de 2001.

21 de Janeiro de 2003. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2000037810

COSVEL � DECORAÇÃO E ARQUITECTURA
DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5577/
020718; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/020718.

Certifico o seguinte facto:
Que por escritura de 13 de Março de 2002, outorgada a fl. 2, livro

n.º 360-A, no 1.º Cartório Notarial de Coimbra, foi constituída entre
Eugénia Maria Rodrigues Cardoso, casada, e Cláudia Margarida Pinto
Oliveira Silva Vieira, casada, a sociedade em epígrafe e que se rege
pelo contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma COSVEL � Decoração e Arqui-
tectura de Interiores, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Dr. Lourenço
Peixinho, 63, freguesia de Vera Cruz, concelho de Aveiro.

3 � A gerência da sociedade poderá mudar a sua sede para outro
local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar
ou encerrar filiais, sucursais, agências ou qualquer outra forma de re-
presentação, onde e quando o julgue conveniente.

2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de artigos de de-
coração; decoração e arquitectura de interiores; importação e expor-
tação de artigos de decoração.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma de 3000 euros,
pertencente à sócia Cláudia Margarida Pinto Oliveira Silva Vieira e
outra de 2000 euros, pertencente à sócia Eugénia Maria Rodrigues
Cardoso.

4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal, quando votadas por unanimidade, até ao montante global de
10 000 euros.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de ambas as sócias que desde já ficam
designadas gerentes.

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

3 � Para os actos de mero expediente basta a assinatura de um
gerente.

6.º

É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade, por avais,
fianças, abonações ou quaisquer outros actos ou contratos estranhos
aos negócios sociais.

7.º

A cessão de quotas a estranhos, depende sempre do consentimento
da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência em primeiro
lugar e aos sócios não cedentes em segundo.

Declararam ainda as outorgantes que:
a) A gerência fica desde já autorizada a fazer levantamentos da

conta aberta em nome da sociedade, com o fim de custear as despesas
com a constituição e registo da sociedade, bem como a aquisição de
bens para o início da sua actividade; e

b) Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Sociedades
Comerciais, consideram-se adquiridos pela mesma e por ela assumidas
as obrigações decorrentes de negócios jurídicos que em nome da so-
ciedade sejam celebrados pela gerência, a partir desta data e até que se
encontre efectuado o registo definitivo.

Está conforme.

9 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000930417

JARDIM DIDÁCTICO � MATERIAL EDUCATIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4057;
identificação de pessoa colectiva n.º 503923362; data do depósi-
to: 27062002.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do exercício de 2001.

28 de Novembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000939902

JARDIM DIDÁCTICO � MATERIAL EDUCATIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4057/
970723; identificação de pessoa colectiva n.º 503923362; inscrições
n.os 5 e 7; números e datas das apresentações: 4/011220 e 19/020719.

Certifico os seguintes factos:
Que a sociedade em epígrafe aumentou o capital em 3004,81 €,

realizado por incorporação de reservas livres, tendo sido alterado o
artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, no valor de 2500 €,
e pertence uma a cada um dos sócios, Fernando Simões Reis e Arnaldo
Manuel Saraiva Marques.

Designação de gerente: designado o novo sócio Arnaldo Manuel Sa-
raiva Marques, solteiro, maior, residente no lugar e freguesia de Casta-
nheira do Vouga, Águeda. � Data da deliberação: 22 de Maio de 2000.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000930425

SILVESTRE & FILHOS � MINI-MERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2173/
880819; identificação de pessoa colectiva n.º 502023120; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/020705.

Certifico que sociedade em epígrafe foi dissolvida, cujo extracto da
inscrição é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação. � Data da aprovação das
contas: 31 de Maio de 2002.

29 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000930115
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INTERACÇÃO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1518; identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 501300252; data do depósito: 27062002.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do exercício de 2001.

9 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2000932142

SERRADEIRO � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1061/
771115; identificação de pessoa colectiva n.º 500670730; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 14/020718.

Certifico que sociedade em epígrafe aumentou o capital em 12,02 €,
realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios em partes iguais e para
reforço das suas quotas, tendo 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 euros e encontra-se dividido em duas quotas do valor
nominal de 2500 euros, cada uma, pertencentes a Casimiro dos San-
tos Serradeiro e Maria da Conceição Dinis Neto Serradeiro.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

6 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000930387

KULZER � CONSULTORES TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1825/
860722; identificação de pessoa colectiva n.º 501694439; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/020724.

Certifico que sociedade em epígrafe aumentou o capital em
3004,81 €, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios Franz Xaver
Hans Kulzer, com 2478,67 € e Pedro Manuel Casal Kulzer, com
526,14 €, para reforço das suas quotas, tendo sido alterado a redac-
ção do n.º 1 do artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é do
montante de 5000 euros e encontra-se dividido em duas quotas, uma
do valor nominal de 4000 euros, pertencente ao sócio Franz Xaver
Hans Kulzer e outra do valor de 1000 euros, pertencente ao sócio
Pedro Manuel Casal Kulzer.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

12 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000930492

GRAÇA, SANTOS E PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 465;
identificação de pessoa colectiva n.º 500359199; data do depósi-
to: 05092002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do exercício de 2001.

16 de Janeiro de 2003. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2000036759

BARTORI � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3989/
970509; identificação de pessoa colectiva n.º 503882976; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 18/020726.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto, tendo o
artigo 8.º passado a ter a seguinte redacção:

8.º

Gerência

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a Arménio
de Almeida Martins, casado, residente habitualmente na vila, fregue-
sia e concelho de Mealhada, bastando a sua assinatura para obrigar a
sociedade.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

13 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000932746

INSAID � INDÚSTRIA DE COMPONENTES SANITÁRIOS
E ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5637/
030121; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/030121.

Certifico o seguinte facto:
Que por escritura de 10 de Dezembro de 2002, outorgada a fl. 26,

livro n.º 250-F, no 2.º Cartório Notarial de Aveiro, foi constituída
entre Rui Alberto Moura de Oliveira, casado; António Manuel Moura
de Oliveira, casado e Luís António Simões de Pinho, casado, a so-
ciedade em epígrafe e que se rege pelo contrato constante dos seguin-
tes artigos.

1.º

A sociedade adopta a firma INSAID � Indústria de Componentes
Sanitários e Eléctricos, L.da, com sede na Avenida do Dr. Lourenço
Peixinho, 173, 4.º, AA, freguesia da Vera Cruz, cidade e concelho de
Aveiro.

2.º

A sociedade tem por objecto social o desenvolvimento de
tecnologias, fabrico, montagem e comercialização de produtos, com-
ponentes e moldes para a indústria de sanitários, eléctrica e electró-
nica. Prestação de serviços em regime de outsorcing no desenvolvi-
mento e montagem de componentes para a indústria.

3.º

A sociedade poderá deslocar livremente a sede social dentro do
território nacional, bem como criar sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no es-
trangeiro.

4.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma das seguin-
tes quotas: uma no valor de 2500 euros, pertencente ao sócio Rui
Alberto Moura de Oliveira; uma no valor de 2250 euros, pertencente
ao sócio António Manuel Moura de Oliveira; uma no valor de
250 euros, pertencente ao sócio Luís António Simões de Pinho.

5.º

1 � Os sócios já realizaram integralmente as suas quotas em di-
nheiro.

2 � Não são exigíveis prestações suplementares de capital.
3 � Poderão os sócios fazer à sociedade os suprimentos de que ela

carecer, mediante as condições e cláusulas estabelecidas em assembleia
geral.

6.º

1 � A gerência é composta por dois elementos, sendo estes no-
meados em assembleia geral para o exercício de dois anos de manda-
to, podendo ser constituída por membros estranhos à sociedade.

2 � A assembleia geral deliberará sobre a remuneração dos gerentes.

7.º

A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores para a
prática de determinados actos ou categoria de actos, atribuindo tais
poderes através de procuração.
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8.º

1 � Qualquer dos dois gerentes nomeados tem poderes para vincular
a sociedade, nomeadamente celebrando contratos com clientes e for-
necedores e movimentando contas bancárias.

2 � O gerente que, em nome da sociedade, assuma responsabilida-
des a ela estranhas, nomeadamente em abonações, fianças ou letras
de favor, responderá pessoalmente pelas obrigações assumidas além
de indemnizar a sociedade pelos prejuízos que lhe cause.

9.º

A cessão ou divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos,
depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios em pri-
meiro lugar e a sociedade em segundo lugar do direito de preferência.

10.º

A sociedade, por deliberação da assembleia geral, poderá amortizar
qualquer quota, nos casos seguintes:

a) Por acordo do sócio que pretende ver a sua quota amortizada;
b) Quando for dada em penhor ou por qualquer forma onerada,

sujeita a arresto ou a qualquer outro acto que implique a arrematação
ou adjudicação judicial;

c) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que
não foi adjudicada ao seu titular;

d) Por recusa do sócio em outorgar a escritura de cedência da sua
quota, depois de os sócios ou a sociedade terem declarado preferir na
cessão.

11.º

A contrapartida da amortização da quota, nos casos previstos nas
alíneas b), c) e d) do artigo anterior, será igual ao valor da quota se-
gundo o último balanço legalmente aprovado.

12.º

Como disposição transitória desde já se fixa a constituição da gerên-
cia para o primeiro mandato, relativo ao biénio 2002/2003 que caberá
a Rui Alberto Moura de Oliveira e António Manuel Moura de Oliveira.

Disposição transitória

Fica desde já autorizada a gerência a iniciar a actividade social pra-
ticando todos os actos da sua competência, e a proceder ao levanta-
mento do capital depositado para pagamento das despesas do giro
social e da constituição da sociedade.

Está conforme.

27 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000030467

TRANSPORTES VOUGA NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 880/
740326; identificação de pessoa colectiva n.º 500426562; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 5/020712.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital em
601,05 €, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios na propor-
ção e para reforço das suas quotas, tendo 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 250 000 euros, dividido em quatro quotas, sendo uma do valor
nominal de 87 500 euros, do sócio Amândio José Morais; uma quota
do valor nominal de 50 000 euros da sócia Natividade dos Anjos
Gemelgo; uma quota do valor nominal de 37 500 euros da sócia Ma-
ria do Céu Morais; e sendo outra quota do valor nominal de
75 000 euros do sócio António Manuel Morais.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

3 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000930212

GIL & GIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2251/
890301; identificação de pessoa colectiva n.º 502114541; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/020712.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital em
39 525,24 €, realizado em dinheiro e subscrito pelo sócio José Brás
Gil, para reforço da sua quota, tendo sido alterado o artigo 3.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000 euros,
dividido em duas quotas, sendo uma quota do valor nominal de
49 501,20 euros, do sócio José Brás Gil e sendo outra quota do valor
nominal de 498,80 euros da sócia Ana Paula Fernandes Gil de Barros.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

3 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000930239

LAVANDARIA UNIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3280/
940308; identificação de pessoa colectiva n.º 503161780; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 8/020712.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital em
3004,81 €, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios Manuel
Alberto Nogueira de Oliveira e Maria Deolinda de Assunção Valente
Pires Oliveira, para reforço das suas quotas, tendo sido alterado o
artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se dividido em duas quotas do valor nominal
de 2500 euros, uma de cada sócio.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

3 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000930247

SALCENTRO � COMÉRCIO DE SAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1977/
870717; identificação de pessoa colectiva n.º 501853987; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 13/020718.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital em
2530,05 €, realizado em dinheiro e subscrito pelas sócias Belmira
Dinis Neto Canha e Maria Júlia de Oliveira Vieira Cruz, em partes
iguais e para reforço das suas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º,
que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
15 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
7500 euros, uma de cada sócia.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000930379

CARGA ELÉCTRICA � COMÉRCIO DE MATERIAL
ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4504;
identificação de pessoa colectiva n.º 504361708; data do depósi-
to: 27062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

4 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2000931200
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CARGA ELÉCTRICA � COMÉRCIO DE MATERIAL
ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4504/
990326; identificação de pessoa colectiva n.º 504361708;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: Of. 5 e 6/020715.

Certifico os seguintes factos:
Cessação de funções do gerente António José Costa Correia Lima,

por renúncia, em 14 de Junho de 2002.
Aumentou o capital em 20 000 €, realizado em dinheiro e subscrito

pelos sócios Eduardo José Pereira de Matos e Susana Isabel Almeida
Ribeiro, em partes iguais e para reforço das suas quotas, tendo sido al-
terado o artigo 3.º, alterando ainda os artigos 1.º e 5.º que passaram a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carga Eléctrica � Comércio de Mate-
rial Eléctrico, L.da, e tem a sua sede na Rua da República, 108, lugar
de Alagoas, freguesia de Santa Joana, concelho de Aveiro.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral fica a cargo do sócio Eduardo
José, já nomeado gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura de um gerente.

§ 2.º (�)

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral.

Está conforme.

5 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000930301

MÉDIA 1881 � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4850/
000606; identificação de pessoa colectiva n.º 503029596;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números
e data das apresentações: Of. 2, Of. 4 e 5/020702.

Certifico, que relativamente à sociedade em epígrafe foi registada
a cessação de funções dos gerentes Vítor Manuel Pinto da Costa e
Márcio dos Santos Meira, por renúncia de 29 de Maio de 2002.

Mais certifico, que foi registada a nomeação da gerente Cláudia
Susana Rodrigues Correia, Rua do Barreiro, Paredes, Águeda, por de-
liberação de 22 de Março de 2002.

28 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2000938396

ALUGUEBEM RENT-A-CAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3625/
950814; identificação de pessoa colectiva n.º 503475793; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 7/020701.

Certifico, que relativamente à sociedade em epígrafe foi registada
a cessação de funções da gerente Ofélia Maria de Sousa Quental Silva,
por renúncia de 8 de Outubro de 2001.

28 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2000938370

ERNESTO VIEIRA & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 301;
identificação de pessoa colectiva n.º 500099073; data do depósi-
to: 28062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do exercício de 2001.

6 de Janeiro de 2003. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura ile-
gível.) 2000033237

ÁREA � CONDE & BRANDÃO
SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4275/
980529; identificação de pessoa colectiva n.º 504169254;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: Of. 2 e 3, e 5/020701.

Certifico, que relativamente à sociedade em epígrafe foi registada
a cessação de funções do gerente António Manuel Ferreira Gandarinho,
por renúncia de 18 de Junho de 2002.

Mais certifico, que foi registada a alteração do pacto e em
consequência alterado o artigo 1.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Área � Conde & Brandão �
Sociedade de Mediação Imobiliária, L.da

Depositado o texto completo do estatuto na redacção actualizada.

28 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2000938388

J. M. FRADE � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5574/
020709; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/020709.

Certifico o seguinte facto:
Que por escritura de 6 de Fevereiro de 2002, outorgada a fl. 89,

livro n.º 204-F, no 2.º Cartório Notarial de Aveiro, foi constituída
por José Manuel das Dores Frade, divorciado, a sociedade em epígrafe
e que se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma J. M. Frade � Sociedade Unipessoal, L.da

2.º

Sede

A sede da sociedade fica instalada no Largo Manuel Mateus Ventu-
ra, lugar da Quinta do Loureiro, freguesia de Cacia, concelho de Aveiro.

3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto o comércio de materiais de constru-
ção; terraplanagens e serviços conexos; aluguer de máquinas e trans-
portes ocasionais de mercadorias.

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 José Manuel das
Dores Frade, desde já nomeado gerente, sendo suficiente a sua assina-
tura para que a sociedade fique obrigada em todos os seus actos e
contratos.
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7.º

Disposição transitória

Poderá a gerência desde já iniciar a actividade social, praticando todos
os actos da sua competência, e proceder ao levantamento do capital
depositado para custear as despesas da constituição e giro social.

Está conforme.

2 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000930158

A FONTE � DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1783/
860304; identificação de pessoa colectiva n.º 501565272; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 18/020709.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital em
120,21 €, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios João Maria
Vieira Matias da Cruz e Hélder Vieira Matias da Cruz, em partes iguais
e para reforço das suas quotas, tendo 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 50 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 25 000 euros, uma de cada um dos sócios.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000930166

OLIVEIRA & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3274/
940217; identificação de pessoa colectiva n.º 503141828; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 7/020705.

Certifico o seguinte facto: Alteração parcial do contrato. � Arti-
go alterado: 2.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de café, casa de chá e
pastelaria e snack-bar.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000930131

ESPINHO

DOMUSCAJ � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE COMPRA
E VENDA E PROMOÇÃO DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2285/
030103; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030103.

Certifico que por Carlos Alberto de Jesus, casado com Madalena
Santos de Jesus separados judicialmente de pessoas e bens e Gabriele
Santos de Jesus, solteira, maior foi constituída a sociedade em epígrafe
a qual, se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma DOMUSCAJ � Sociedade Imobiliária
de Compra e Venda e Promoção de Edifícios, L.da, e tem a sua sede
na Rua n.º 23, 202, 6 BK em Espinho concelho de Espinho.

A gerência pode, sem dependência de deliberação dos sócios:
a) Transferir a sede para qualquer outro local dentro do mesmo

concelho ou concelho limítrofe;

b) Criar no território nacional delegações, filiais, escritórios ou
outras formas de representação.

2.º

A sociedade tem como objecto a compra e venda de imóveis e
promoção imobiliária.

3.º

O capital social é de 5000 euros e encontra-se totalmente realiza-
do e corresponde à soma de duas quotas: uma, de 2500 euros do sócio
Carlos Alberto de Jesus e outra de 2500 euros pertencente à sócia
Gabriele Santos de Jesus.

4.º

Os sócios podem fazer suprimentos à sociedade, bem como pode-
rão deliberar que lhes sejam exigidas prestações suplementares.

§ 1.º O montante global das prestações suplementares, poderá as-
cender até três vezes o valor do capital social existente na data da
respectiva deliberação.

§ 2.º As prestações suplementares dependem de deliberação dos
sócios, tomada por unanimidade.

5.º

1 � A gerência a sociedade incumbe a quem, sócio ou não, foi desig-
nado em assembleia geral, sem prejuízo do disposto do n.º 2 deste artigo.

2 � Encontra-se desde já nomeado gerente o sócio Carlos Alberto
de Jesus.

3 � A sociedade vincula-se pela intervenção individual de um gerente.
4 � A gerência será ou não remunerada pelo exercício do seu car-

go conforme for deliberado em assembleia geral.

6.º

A sociedade pode constituir mandatários para o exercício de um
acto ou conjunto de actos.

7.º

A remuneração do gerente pode consistir, total ou parcialmente,
em participação nos lucros da sociedade, conforme for deliberado pelos
sócios em assembleia geral.

8.º

A sociedade pode participar em qualquer outra sociedade, mesmo
com objecto diferente.

9.º

1 � É permitida a amortização de quotas nos seguintes casos:
a) Cessão de quotas a estranhos, sem observância do disposto no

artigo 10.º;
b) Havendo acordo com o titular;
c) Caso se trate de quota adquirida pela sociedade;
d) Em caso de arrolamento, arresto, penhora ou inclusão em mas-

sa falida ou insolvente;
e) Em caso de arrematação por quem não seja sócio ou de qualquer

procedimento contencioso, excepto inventário, desde que o titular
não deduza oposição ou se o tiver feito, a mesma seja julgada impro-
cedente.

2 � O valor da quota a amortizar será pelo valor do último balan-
ço aprovado sem qualquer correcção dos seus elementos activos ou
passivos, salvo nos casos em que a lei disponha imperativamente valor
diferente.

3 � O pagamento da contrapartida de amortização será fraccionado
em seis prestações semestrais iguais e sucessivas, sem acréscimo de
juros ou encargos, vencendo-se a primeira decorridos três meses da
data da deliberação.

4 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, mas os
sócios podem deliberar a criação, em vez dela, de uma ou várias quo-
tas destinadas a serem alienadas a um ou mais sócios ou a terceiros.

10.º

A transmissão de quotas, ou parte destas, entre sócios é livre e
para estranhos depende do consentimento da sociedade tendo sempre
esta, em primeiro lugar, e com eficácia real, o direito de preferência,
o qual, poderá ser exercido, nas mesmas condições, pelos demais só-
cios, em segundo lugar.

11.º

1 � Falecendo um sócio, a sociedade pode, nos noventa dias ao
conhecimento do facto, amortizar ou fazer adquirir, por sócio ou por
terceiro, a respectiva quota.

2 � O valor e o pagamento de contrapartida de amortização ou
aquisição terá em conta o disposto no n.º 2 e 3 do artigo 9.º deste
contrato.
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3 � Sem prejuízo do disposto no n.º 2, os herdeiros do sócio terão
de escolher por maioria simples, de entre si um que a todos represen-
te na sociedade para todos os efeitos.

Tal escolha deverá ser comunicada, por documento particular, nos
30 dias seguintes à data do falecimento.

12.º

Os lucros líquidos apurados de cada exercício, depois de retiradas as
percentagens para quaisquer fundos legais e outros de interesse para a
sociedade, serão divididos pelos sócios.

§ único. A sociedade pode deliberar em assembleia geral que o lucro
distribuível seja levado a reservas.

13.º

Havendo separação judicial ou divórcio de qualquer dos sócios e se,
na respectiva partilha a quota for adjudicada ao cônjuge do sócio, a
quota não se lhe transmite, sendo amortizada pela sociedade de acor-
do com o disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 9.º deste contrato.

14.º

O ora nomeado gerente fica desde já autorizado ao levantamento
do capital social, antes de efectuado o registo definitivo deste contra-
to, com vista ao pagamento das despesas inerentes à constituição da
sociedade bem como as respectivas à aquisição de materiais e equipa-
mentos.

Está conforme.

4 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2001505990

CARLOS & SALOMÉ VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2284/
030102; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030102.

Certifico que por Carlos Alberto Pinheiro Torres Vieira e mulher,
Maria Salomé Guimarães Lima Vieira, casados em comunhão de ad-
quiridos foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos & Salomé Vieira, L.da, e
tem a sua sede na Rua n.º 14, 787, freguesia e concelho de Espinho.

2 � A gerência poderá deslocar a sede para qualquer outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

O seu objecto consiste na actividade de comércio a retalho em
bancas e feiras de artigos de ourivesaria e comércio a retalho de ves-
tuário para criança e adulto.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas de 5000 euros, pertença de cada
um dos sócios.

§ único. O capital social encontra-se realizado quanto a metade,
devendo a parte restante ser realizada até 30 de Junho de 2003.

4.º

Os sócios poderão deliberar que lhes sejam exigidas prestações su-
plementares até ao montante global de 50 000 euros.

5.º

A cessão de quotas a quem não for sócio depende do consentimen-
to da sociedade, para a qual, em primeiro lugar, e para os sócios não
cedentes, em segundo, fica reservado o direito de preferência.

6.º

1 � A gerência será remunerada ou não, conforme for deliberado
pela assembleia geral.

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

e contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá: tomar

ou dar de trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota seja penhorada, arrestada, arrolada ou por qual-

quer forma retirada da livre disponibilidade do seu titular;
c) Quando a quota seja transmitida com violação do disposto no

artigo 5.º;
d) No caso do sócio não comparecer ou não se fizer representar

nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.

Está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2001505965

MANUEL & OLIVEIRA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula
n.º 2283/030102; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/030102.

Certifico que por Inácio José Alves de Oliveira casado com Anabela
da Silva Marques Oliveira em comunhão de adquiridos e Luís Manuel
Gomes de Oliveira, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em
epígrafe a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuel & Oliveira � Actividades
Hoteleiras, L.da, com sede na Rua n.º 23, 363, 3.º, C, freguesia e con-
celho de Espinho.

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

3 � Poderá também a gerência criar ou encerrar sucursais, agên-
cias ou outras formas locais de representação da sociedade, quer em
Portugal, quer no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � Constitui seu objecto o exercício da actividade de churrasquei-
ra, snack-bar, cafetaria e restaurante; actividades hoteleiras.

2 � A sociedade poderá adquirir, livremente, participações como
sócio de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades com
o objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros integralmente subscrito e realiza-
do, sendo representado por duas quotas: uma no valor nominal de
1500 euros pertencente ao sócio Inácio José Alves de Oliveira e uma
no valor nominal de 3500 euros, pertencente ao sócio Luís Manuel
Gomes de Oliveira.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, prece-
dente de deliberação tomada por unanimidade dos sócios, fixando-se
o seu montante global no dobro do montante correspondente ao ca-
pital social.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de suprimento
precedente deliberação dos sócios, votada por aqueles que assumam a
obrigação de efectuar os suprimentos.

ARTIGO 6.º

1 � As cessões de quotas e as correspectivas divisões são sempre
dependentes do consentimento da sociedade.

2 � A sociedade tem direito de preferência relativamente às ces-
sões de quotas que o sócios se proponham fazer a estranhos.

3 � Subsidiariamente, quando a sociedade não puder ou não quiser
exercer o seu direito de preferência, têm também os sócios esse direi-
to na proporção das quotas de que forem titulares.

4 � No caso de ser exercido o direito de preferência a quota a ceder
será paga pelo valor que tiver à face do último balanço aprovado.

5 � O pagamento será efectuado em 24 prestações mensais, iguais
e sem juros, que se vencerão, de quatro em quatro meses, vencendo-se
a primeira na data da escritura pública de cessão.
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ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, será exercida pelos gerentes que forem
nomeados em assembleia geral.

§1.º Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Luís Manuel Go-
mes de Oliveira e Inácio José Alves de Oliveira, sendo necessária a
assinatura de ambos, para obrigar a sociedade em todos os seus actos
e contratos.

§ 2.º A gerência fica autorizada a comprar e vender quaisquer veículos
automóveis, efectuar contratos de leasing, dar ou tomar de arrenda-
mento para a sociedade quaisquer bens móveis ou imóveis.

ARTIGO 8.º

A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado em
assembleia geral e isenta de caução.

ARTIGO 9.º

1 � Qualquer dos gerentes poderá delegar, noutro gerente, compe-
tência para determinados negócios ou espécie de negócio.

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

ARTIGO 10.º

Ao gerente fica vedado o uso da firma em actos e contratos que
aos negócios sociais não disserem directamente respeito, designada-
mente, letras de favor, fianças, abonações e outras responsabilidades
similares.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) Insolvência ou falência do respectivo sócio;
c) Quando sejam transmitidas em consequência de processos judiciais

ou de qualquer modo subtraídas à livre disposição do sócio, em termos
de serem alienadas independentemente da sua vontade;

d) Em caso de divórcio, se na partilha subsequente a quota não
ficar a pertencer ao seu titular.

2 �A amortização deve ser deliberada no prazo de 60 dias a con-
tar da data em que a gerência tiver conhecimento dos factos que a
permitam.

3 � Salvo deliberação em contrário, a contrapartida da amortiza-
ção, nos casos atrás referidos, será a correspondente ao valor nomi-
nal da quota.

4 � As quotas amortizadas figurarão no balanço como tais.
Posteriormente e por deliberação dos sócios, poderão ser criadas,

em vez delas, uma ou várias quotas destinadas a serem alienadas a um
ou alguns dos sócios ou a terceiros, nos termos do n.º 3 do artigo 237.º
do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 12.º

No caso de morte de qualquer sócio, a sociedade continuará com os
sócios sobrevivos e os herdeiros do falecido, devendo estes escolher,
de entre si, um elemento que a todos represente enquanto se manti-
ver indivisa a quota.

ARTIGO 13.º

No caso de dissolução por mútuo acordo, serão liquidatários os sócios
que no tempo o forem, os quais, procederão à liquidação e partilha
dos haveres sociais conforme melhor entenderem.

ARTIGO 14.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da, com antecedência mínima de 15 dias, sempre que a lei não pres-
crever formalidades especiais.

Mais declararam os outorgante que a gerência fica autorizada a
movimentar o montante do depósito relativo ao capital social depo-
sitado, com destino ao pagamento de bens de equipamento e merca-
doria, para início da actividade da sociedade.

Está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2001505949

CLÍNICA DR. JORGE PACHECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2293/
030121; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/030121.

Certifico que por Jorge Manuel Gonçalves Pacheco casado com Eva
Maria Carvalho Ramos Pereira Pacheco em comunhão de adquiridos
e Tomás Ramos Pereira Gonçalves Pacheco, solteiro, maior, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clínica Dr. Jorge Pacheco, L.da, e
tem a sua sede na Rua n.º 8, 381, 1.º, freguesia e concelho de Espinho.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá deslo-
car a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes
e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício das actividades de
medicina dentária e odontologia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e está dividido em duas quotas, sendo uma do valor
nominal de 4750 euros, pertencente ao sócio Jorge Manuel Gonçal-
ves Pacheco, e outra do valor nominal de 250 euros, pertencente ao
sócio Tomás Ramos Pereira Gonçalves Pacheco.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência remunerada ou não, compete a um ou mais geren-
tes, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Porém, fica desde já designado gerente o sócio Jorge Manuel
Gonçalves Pacheco.

3 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contra-
tos, com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 7.º

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

Declararam ainda os outorgantes que a gerência fica, desde já, auto-
rizada a proceder ao levantamento do capital social depositado no Banco
Espírito Santo, S. A., em nome da sociedade, para ocorrer às despesas
de constituição e registo da sociedade e aquisição de materiais.

Está conforme.

23 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2001505825

G. T. A. � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 995/
940427; identificação de pessoa colectiva n.º 503255955; inscri-
ção n.º E-2; data: 270103.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi depositado na
respectiva pasta os documentos referentes à prestação de contas do
ano de 2001.

Está conforme.

7 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2001505850

MONTEIRO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 567/
880323; identificação de pessoa colectiva n.º 501953116;
Entrada: E-310/2002.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2001.

Está conforme.

18 de Dezembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2001505248

TROIMA � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1235/
970516; identificação de pessoa colectiva n.º 503886181;
Entrada: E-5 e E-6/20030204.

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

Está conforme.

7 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2003282165

FERREIRA & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 643/
890330; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 1/030124.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi depositada na
pasta respectiva a escritura onde consta a dissolução da sociedade em
epígrafe.

Está conforme.

27 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
que Henriques Martins. 2001505876

GRANJATUR � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2288/
030108; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/030108.

Certifico que foi constituída a sociedade anónima em epígrafe a
qual se rege pelo contrato em anexo.

Mais certifico que foram designados os órgãos sociais para o triénio
2002-2004.

Data da deliberação: 30 de Dezembro de 2002.
Administrador único: Rogério Rodrigues Loureiro, casado.
Fiscal único: José Flores Morim, revisor oficial de contas.
Fiscal suplente: Adélio de Oliveira Macedo, revisor oficial de contas.

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de GRANJATUR � Empreen-
dimentos Imobiliários, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Travessa dos Outeiros, 122,
freguesia de Silvalde, do concelho de Espinho.

2 � O conselho de administração pode, sem dependência de deli-
beração dos accionistas:

a) Transferir a sede da sociedade para qualquer outro local permi-
tido por lei;

b) Criar em qualquer parte do território nacional ou estrangeiro,
delegações, agências, sucursais, filiais, dependências, escritórios ou
outras formas de representação.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto social a compra e venda de bens
imobiliários; promoção imobiliária; compra e venda de bens imobiliá-
rios para revenda; construção de prédios para revenda.

§ único. Poderá ainda participar noutras sociedades por quotas ou
anónima.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como adquirir livremente participações em
sociedades de responsabilidade limitada, ainda que reguladas por leis
especiais e qualquer que seja o seu objecto.

ARTIGO 4.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros.

ARTIGO 6.º

Acções

1 � O capital social é representado por 10 000 acções com o valor
nominal de 5 euros, cada uma, nominativas ou ao portador, sem pre-
juízo de poderem revestir forma meramente escritural, todas elas sem-
pre reciprocamente convertíveis.

2 � Poderão ser emitidos títulos de 1, 5, 10, 50, 100 e 1000 acções.
3 � A sociedade pode efectuar a divisão dos títulos que incorporem

mais de uma acção, a requerimento e a expensas dos interessados.

ARTIGO 7.º

Direito de preferência

Salvo se diversamente for deliberado em assembleia geral para o
efeito convocada e por accionistas que representem dois terços do
capital social, os accionistas gozam, na proporção das acções que
possuírem, do direito de preferência nos aumentos de capital, quer na
subscrição de novas acções, quer no rateio daquelas relativamente às
quais tal direito não tenha sido exercido.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

Órgãos sociais

1 � São órgãos da sociedade: a assembleia geral, o administrador
único, o fiscal único.

2 � O mandato dos membros da mesa da assembleia geral, do
conselho de administração e do fiscal único têm a duração de três
anos, sendo permitida a sua reeleição, uma ou mais vezes.

3 � Os aludidos membros consideram-se empossados logo que te-
nham sido eleitos e permanecem no exercício das suas funções até à
eleição de quem deva substituí-los, sendo que o ano civil em que fo-
rem eleitos conta como completo para o cômputo do período do
mandato.

ARTIGO 9.º

Votações

As votações nos órgãos sociais revestem a forma que o respectivo
presidente designar, salvo os casos especiais previstos na lei.

ARTIGO 10.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que, com a
antecedência mínima de oito dias sobre a data designada para a res-
pectiva reunião possuam, averbadas no livro de registo de acções da
sociedade ou nelas depositadas, ou que provem ter depositadas em
instituições de crédito, pelo menos, 10 acções.

2 � Os accionistas titulares de menos de 10 acções podem agrupar-
-se até completarem este número, fazendo-se representar na assembleia
geral por um deles, observado o disposto no número anterior.

3 � A cada grupo de 10 acções corresponde um voto.
4 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas serão representa-

dos por pessoa singular designada para o efeito. Os accionistas que
sejam pessoas singulares poderão fazer-se representar por outros ac-
cionistas ou pelo cônjuge, ascendente ou descendente.
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5 � No caso de contitularidade de acções, só o representante co-
mum poderá participar nas reuniões da assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral não podem ser
accionistas.

ARTIGO 12.º

Competência da mesa da assembleia geral

Compete ao presidente da mesa da assembleia geral convocar,
com observância das formalidades legais, as reuniões da assembleia
geral e dirigir os seus trabalhos, bem como exercer outras funções
que lhe sejam conferidas por lei ou por delegação da própria
assembleia.

ARTIGO 13.º

Reuniões e competência da assembleia geral

1 � A assembleia geral reúne ordinariamente e extraordinariamente.
2 � Reúne ordinariamente nos três primeiros meses de cada ano

para:
a) Deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e contas e o

parecer do fiscal único;
b) Deliberar sobre a aplicação dos resultados do exercício;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade;
d) Exercer as demais competências a ela conferidas pela lei ou por

este contrato.
3 � Reúne extraordinariamente sempre que:
a) O administrador único, ou o fiscal único o entendam conve-

niente;
b) Um ou mais accionistas, com os requisitos e nas condições pre-

vistas na lei, o requeiram.
4 � O requerimento referido na alínea b) do número anterior, deve

ser formulado por escrito, com a(s) assinatura(s) do(s) autor(es)
reconhecida(s) notarialmente e dirigida ao presidente da mesa da
assembleia geral, indicando com precisão os assuntos a incluir na or-
dem de trabalhos e justificando a necessidade da reunião da assembleia.
Considera-se não justificado o requerimento cujos motivos, por obs-
curidade, contradição ou insuficiência, não esclareçam, concretamen-
te, as razões dele determinantes.

5 � A assembleia geral considerar-se-á validamente constituída, em
primeira convocatória, quando estiverem presentes ou representados
accionistas titulares de, pelo menos, metade do capital social, excep-
tuando as acções pertencentes à própria sociedade, sendo as respecti-
vas deliberações tomadas pela maioria dos votos emitidos, não se
contando as abstenções.

6 � Em segunda convocatória, salvo nos previstos na lei, a
assembleia geral considerar-se-á validamente constituída e em condi-
ções de deliberar seja qual for o número de accionistas presentes ou
representados, aplicando-se quanto à tomada de deliberações o dis-
posto no número anterior.

7 � Para que a assembleia geral convocada a requerimento dos
accionistas possa reunir, devem estar presentes, ou fazer-se represen-
tar, os requerentes da convocatória.

8 � A exigência de a acta da assembleia ser lavrada por notário,
quando a lei o permita, deve ser formulada por carta dirigida ao pre-
sidente da mesa, com a(s) assinatura(s) reconhecida(s) notarialmente,
entregue na sede da sociedade com a antecedência mínima de 10 dias
úteis sobre a data da respectiva reunião.

ARTIGO 14.º

Administração

1 � A administração da sociedade compete a um administrador
único.

2 � O administrador único pode não ser accionista.

ARTIGO 15.º

Competências da administração

1 � Ao administrador único compete o exercício de todos os
poderes de direcção, gestão, administração e representação da socie-
dade.

2 � O administrador único tem poderes para elevar o capital so-
cial, por uma ou mais vezes, até ao montante de 250 000 euros.

ARTIGO 16.º

Delegação de poderes

1 � Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a sociedade fica
validamente obrigada em todos os seus actos e contratos com a assi-
natura do seu administrador único ou de procurador ou procuradores
mandatos para o efeito.

2 � Para além das restrições impostas por lei em matéria de dele-
gação, a aquisição, alienação e oneração de participações sociais nun-
ca poderão ser delegadas.

ARTIGO 17.º

Fiscalização

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único que será revisor
oficial de contas, ou sociedade de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO IV

Lucros

ARTIGO 18.º

Repartição dos lucros

A importância dos lucros de cada exercício tem a aplicação que os
accionistas deliberarem, ressalvadas as limitações decorrentes das dis-
posições legais imperativas.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 19.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei ou median-
te deliberação dos accionistas que detenham acções correspondentes
a, pelo menos, três quartos do capital social.

2 � A liquidação do património, em consequência da dissolução da
sociedade, é feita extra judicialmente, por uma comissão presidida pelo
administrador único.

CAPÍTULO VI

Disposição transitórias

ARTIGO 20.º

Negócios anteriores ao registo

O administrador único fica desde já autorizado a celebrar quaisquer
negócios jurídicos por conta da sociedade no âmbito do respectivo
objecto, nomeadamente promessa de compra e venda, contratos de
arrendamento, de trabalho ou prestação de serviços necessários à
actividade social.

Está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2001505922

ANNAPELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 597/
880921; identificação de pessoa colectiva n.º 501708065; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 2/030124.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi depositada na
pasta respectiva a escritura onde consta a sua dissolução.

Está conforme.

27 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2001505868

ESTARREJA

TRANESTARREJA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 1180/
030103; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/030103.
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Certifico que por escritura de 3 de Janeiro de 2003, do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades de Empresas de Coimbra, fl. 61 a
62 v.º do livro n.º 225-A, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
fica a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TRANESTARREJA � Trans-
portes, L.da, e tem a sua sede na Travessa da Rua do Sul, 13, lugar de
Roxico, freguesia de Fermelã, concelho de Estarreja.

2 � 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 a recolha, transporte rodoviário e entre-
ga de documentos, encomendas e mercadorias como entidade empresa-
rial diferentes dos correios nacionais efectuadas por meio de veículos li-
geiros com peso bruto inferior ou igual a três toneladas e meia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Adélia Maria Marques Valente e Patrício Marques.

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.

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 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social.

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

Conferi, está conforme.

7 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Sandra Maria Fon-
seca Ferreira. 1000193152

ALBICAMPO � CARAVANAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 1184/
030127; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030127.

Certifico que por escritura de 27 de Janeiro de 2003, do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, fl. 35 a
36 do livro n.º 228-A, foi constituída a sociedade em epígrafe que fica
a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALBICAMPO �  Caravanas, L.da,
e tem a sua sede na Rua de D. Francisco Nunes Teixeira, 75, freguesia
de Beduído, concelho de Estarreja.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização e reparação de
caravanas, auto-caravanas e artigos de campismo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas dos valores nomi-

nais e titulares seguintes: duas iguais de 2000 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Rosa Marília Marques de Carvalho
Gonçalves e António João Andrade Gonçalves; e duas iguais de
500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Marco Joa-
quim Carvalho Gonçalves e Sónia Maria Carvalho Gonçalves.

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 os sócios Rosa
Marília Marques de Carvalho Gonçalves e António João Andrade
Gonçalves.

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, nos termos permitidos 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,
destinada a serem alienadas a um ou alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortizada 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.

ARTIGO 9.º

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

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

Conferi, está conforme.

29 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Sandra Maria
Fonseca Ferreira 1000193149

OVAR

S AND S � PÃO DE LÓ E DOÇARIA TRADICIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2474/
020523; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/020523.

Certifico que pela apresentação supra referida foi constituída entre
Susana Manuela Silva Cerqueira Malheiro, casada com Hugo Pedro da
Silva Malheiro, comunhão de adquiridos e Sandro Miguel da Silva
Malheiro, casado com Manuela Alexandra Costa Santos Carvalho
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Malheiro, comunhão de adquiridos a sociedade em epígrafe, a qual, se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma S AND S � Pão de Ló e Doçaria
Tradicional, L.da, com sede na Rua do Dr. José Falcão, 31, freguesia
e concelho de Ovar.

§ único Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais, ou
outras formas locais de representação social em território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na fabricação e comércio de produtos diver-
sos, nomeadamente doçaria tradicional e pão de ló.

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, com ou sem remuneração, conforme
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,
destinada a serem alienadas a um ou alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortizada 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.

Conferida, está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva 2000006272

OBCON � OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2478/
020611; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020611.

Certifico que pela apresentação supra referida, foi constituída entre
Óscar Manuel Resende Dias e mulher, Maria Celestina Correia Pereira,
casados na comunhão de adquiridos a sociedade em epígrafe, a qual, se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma OBCON � Obras de Construção
Civil, L.da, e tem a sua sede na Rua do Sol, 65, freguesia de Arada,
concelho de Ovar.

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

2.º

1 � A sociedade tem por objecto a construção de edifícios.
2 � A sociedade pode adquirir participações em sociedades com

objecto diferente ou participar em sociedades reguladas por leis espe-
ciais e agrupamentos complementares de empresas.

3.º

O capital social, é de 100 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, dividido em duas quotas, uma de valor nominal de
70 000 euros, pertencente ao sócio Óscar Manuel Resende Dias e outra
de valor nominal de 30 000 euros, pertencente à sócia Maria Celestina
Correia Pereira.

4.º

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

2 � 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;
c) Por falência do sócio;
d) Quando por divórcio ou separação judicial for adjudicada a não

sócio.
5.º

1 � A gerência da sociedade pertence a sócios ou não sócios a
nomear em assembleia geral e será remunerada, ou não, conforme
deliberação da mesma.

2 � Fica designado gerente o sócio Óscar Manuel Resende Dias.
3 � Para obrigar a sociedade basta a intervenção de um gerente.

6.º

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

Conferida, está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva 1000192973

PC COM � INFORMÁTICA E SISTEMAS
DE COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2461/
020507; identificação de pessoa colectiva n.º 503760447; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 6/020507.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de mudança de sede para
a Rua da Família Silva Pereira, lote 3, Torrão do Lameiro, freguesia
e concelho de Ovar.

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

Conferida, está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2001757859
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SACE � SOCIEDADE DE APOIO CONTABILÍSTICO,
ECONÓMICO E FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1110/
910318; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 5/011204.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço do capital para
5000 €, sendo o aumento de 552 410$, realizado em dinheiro, subs-
crito pelos sócios da seguinte forma: Francelina Maria Nobre Ferreira
da Silva, 429 670$; Cláudia Noémia Nobre Pacheco, 61 370$ e Luís
Filipe Nobre Pacheco, 61 370$, para reforço das suas quotas.
Redenominação e alteração parcial do pacto social, quanto ao arti-
go 3.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e dele pertence uma quota de 3888,98 euros, à sócia Francelina
Maria Nobre Ferreira da Silva e uma de 555,51 euros, a cada um dos
sócios, Cláudia Noémia Nobre Pacheco e Luís Filipe Nobre Pacheco.

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

Conferida, está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2000006477

REGO & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1227/
921207; identificação de pessoa colectiva n.º 502892560; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/020527.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de redenominação do ca-
pital e consequente alteração parcial do contrato do pacto social, quan-
to ao artigo 3.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
9975,96 euros; divide-se em quatro quotas iguais de 2493,99 euros,
sendo uma de cada um dos sócios.

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

Conferida, está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2000006515

ESMERALDA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1092/
910109; identificação de pessoa colectiva n.º 502478004;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: Of. 12 e 13/010627.

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

a) Cessação de funções da gerente, Esmeralda Ferreira de Carva-
lho, por renúncia. � Data: 5 de Junho de 2001;

b) Alteração parcial do pacto social, quanto aos artigos 3.º e 5.º,
cuja redacção actualizada é a seguinte:

3.º

O capital social, é de 100 000 euros, dividido em cinco quotas, uma
de 50 000 euros, pertencente a António Armindo Magalhães Lopes,
uma de 15 833 euros, pertencente a Jorge Manuel Ferreira Lopes, uma
de 15 833 euros, pertencente a Mariana Filipa Ferreira Lopes, uma
de 15 834 euros, pertencente a Bruno Miguel Ferreira Lopes e uma
de 2500 euros, pertencente a Esmeralda Ferreira de Carvalho.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, é exercida pelo gerente António Armindo

Magalhães Lopes, já nomeado gerente, sendo necessário e suficiente
a sua assinatura para obrigar a sociedade.

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

Conferida, está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2000006345

LEI & SÁ � SERRALHARIA DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2476/
020606; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/020606.

Certifico que pela apresentação supra referida, foi constituída en-
tre Paulino Manuel Pinto Sá e mulher, Márcia Alexandra Lei de Sousa,
casados na comunhão de adquiridos, a sociedade em epígrafe, a qual,
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Lei & Sá � Serralharia de Alumí-
nio, L.da, e tem a sua sede na Rua da Indústria, 226, freguesia de
Esmoriz, concelho de Ovar.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social para qualquer outro
local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de representa-
ção, em território nacional ou estrangeiro.

2.º

1 � O objecto social consiste em fabricação e montagem de
caixilharias de alumínio.

2 � A sociedade pode adquirir participações em sociedades com
objecto diferente seu em sociedades reguladas por leis especiais e agru-
pamentos complementares de empresas.

3 � A remuneração dos gerentes poderá consistir total ou parcial-
mente, na participação nos lucros da sociedade.

3.º

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

4.º

1 � A gerência da sociedade será remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, ficando, desde já, nomeados ge-
rentes ambos os sócios.

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

5.º

A cessão de quotas a quem não for sócio depende do consentimen-
to da sociedade, tendo esta, em primeiro lugar, e os sócios não
cedentes, em segundo lugar, o direito de preferência.

6.º

Os sócios poderão deliberar por unanimidade que lhes sejam exigidas
prestações suplementares até ao montante de 100 000 euros.

Conferida, está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva 2000006922

JOSÉ MANUEL CARVALHO DOS SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2468/
020515; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020515.

Certifico que pela apresentação supra referida, José Manuel Carva-
lho dos Santos, casado com Isabel Cristina Duarte Gomes, comunhão
de adquiridos, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual, se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma José Manuel Carvalho dos Santos,
Unipessoal, L.da
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2.º

Tem a sua sede no lugar da Quinta Nova, freguesia de São Vicente
Pereira, concelho de Ovar.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sua sede para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucursais,
filiais ou outras formas de representação da sociedade, em qualquer
ponto do país e estrangeiro.

3.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços de corte e costura
para a indústria de calçado e automóvel.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado pela quota do sócio José Manuel Carva-
lho dos Santos.

5.º

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

6.º

A gerência da sociedade, será exercida pelo sócio desde já nomeado
gerente, com ou sem remuneração, obrigando-se a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos, em juízo e fora dele, com a interven-
ção do único gerente.

§ único. No exercício dos poderes de gerência poderá o gerente,
comprar ou vender veículos automóveis a celebrar contratos de leasing.

Conferida, está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva 2001757867

PINHOSCOFFEE SHOP � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2466/
020513; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020513.

Certifico que pela apresentação supra referida, foi constituída en-
tre António Manuel Oliveira Pinho e mulher, Ermelinda Rosa Oli-
veira Lopes Pinho, casados na comunhão de adquiridos a sociedade
em epígrafe, a qual, se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma PINHOSCOFFEE SHOP � Acti-
vidades Hoteleiras, L.da, e tem a sede no Largo dos Bombeiros Volun-
tários, edifício Office Center, loja A, em Ovar.

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

2.º

O objecto da sociedade consiste nas actividades de café e bebidas,
snack-bar, comércio a retalho de café torrado em grão, tabaco e ou-
tros produtos alimentares, actividades relacionadas com restauração e
hotelaria; projectos para a hotelaria e restauração.

3.º

O capital social, é de 25 000 euros, encontra-se totalmente reali-
zado em numerário e corresponde à soma de duas quotas: uma de
16 000 euros, e outra de 4000 euros, tituladas uma em nome de cada
um dos sócios, respectivamente, António Manuel Oliveira Pinho e
mulher, Ermelinda Rosa Oliveira Lopes Pinho.

4.º

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

2 � Fica desde já designado gerente, o sócio António Manuel Oli-
veira Pinho.

3 � A sociedade vincula-se pela intervenção individual de um ge-
rente.

4 � A gerência será remunerada ou não pelo exercício do cargo,
conforme for deliberado pelos sócios, podendo a remuneração con-
sistir, total ou parcialmente, na participação nos lucros da sociedade.

5.º

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

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

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

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

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

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

último balanço aprovado, salvo nos casos em que a lei preveja impe-
rativamente outro valor.

6.º

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

Conferida, está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva 2001757824

ANÍBAL TAVARES MONTEIRO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2470/
020516; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020516.

Certifico que pela apresentação supra referida, Aníbal Tavares
Monteiro, casado com Maria José Pereira Pais e Silva Monteiro,
comunhão geral, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual, se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Aníbal Tavares Monteiro, Sociedade
Unipessoal, L.da, com sede na Rua Nova, 28, freguesia de Válega,
concelho de Ovar.

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

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de calceteiro, serviços de
acabamento na área da construção civil.

3.º

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

2 � Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de
capital até ao montante de 10 000 euros.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado, compete a sócios ou não sócios, a nomear em assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar a sociedade basta a intervenção de um gerente.
§ 2.º Fica desde já nomeado gerente o único sócio.

5.º

Fica desde já autorizado o único sócio a celebrar quaisquer negócios
jurídicos com a sociedade, desde que os mesmos sirvam a prossecução
do objecto da sociedade.

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 com objecto diferente do seu.

Conferida, está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva 2001757891
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JOSÉ LUÍS PEREIRA DE JESUS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2464/
020509; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020509.

Certifico que pela apresentação supra referida, foi constituída en-
tre José Luís Pereira de Jesus, casado com Maria Natália Gonçalves
Queirós, comunhão de adquiridos; Pedro Jorge Gonçalves Jesus, me-
nor, e Roberto Carlos Gonçalves de Jesus, casado com Adriana Alice
Pinho Silva de Jesus, comunhão de adquiridos, a sociedade em epígrafe,
a qual, se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Luís Pereira de Jesus &
Filhos, L.da, e tem a sede na Rua do Poço dos Mouros, 187, 1.º, es-
querdo, em Esmoriz, Ovar.

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

2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços de cons-
trução civil.

3.º

O capital social, é de 5000 euros, encontra-se totalmente realiza-
do em numerário e corresponde à soma de três quotas: uma de
2500 euros, titulada em nome de José Luís Pereira de Jesus; outra de
300 euros, titulada em nome de Pedro Jorge Gonçalves Jesus; e outra
de 2200 euros, titulada em nome de Roberto Carlos Gonçalves de Jesus.

4.º

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

2 � Ficam desde já designados gerentes, os sócios José Luís Perei-
ra de Jesus e Roberto Carlos Gonçalves de Jesus.

3 � A sociedade vincula-se pela intervenção conjunta de dois ge-
rentes.

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

5.º

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

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

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

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

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

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

último balanço aprovado, salvo nos casos em que a lei preveja impe-
rativamente outro valor.

6.º

Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital, até ao montante global
igual ao décuplo do capital social que a sociedade tiver à data da de-
liberação, a prestar pelos sócios maiores, na proporção das respecti-
vas quotas, até ao sócio menor atingir a maioridade, e por todos os
sócios, na proporção das suas quotas, a partir daquela data.

Conferida, está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva 2001757808

MAIA & ANDRADE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1590/
961205; identificação de pessoa colectiva n.º 503889709;

averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/020604.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe foi efectuado o registo de deslocação de sede para
a Rua de Gomes Freire, 166, A, loja 3, freguesia de Ovar.

Conferida, está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2000006361

ARISTEU & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2469/
020531; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020531.

Certifico que pela apresentação supra referida foi constituída entre
Manuel da Costa e Silva, casado com Antónia Adelaide de Almeida
Osório da Costa e Silva, comunhão geral e Aristeu Manuel de Osório
e Silva, casado com Sílvia Cristina dos Santos Salgueiro e Silva, co-
munhão de adquiridos, a sociedade em epígrafe, a qual, se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Aristeu & Silva, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Nossa Senhora da Boa Nova, sem número de polícia,
freguesia de São Vicente de Pereira Jusã, concelho de Ovar.

2 � 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

O objecto da sociedade consiste na elaboração de estudos e projec-
tos de construção civil e urbanísticos; construção de edificações; e
compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quota iguais dos valores
nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Manuel da Costa e Silva e Aristeu Manuel de Osório e Silva.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, 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 so-
ciedade que terá 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,
destinada a serem alienadas a um ou alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortizada 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

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante igual a 20 vezes o capital social, reembolsáveis quando
julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição fixadas
em assembleia geral que delibere o reembolso.

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

Conferida, está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva 2001757883

VÍTOR SALVADOR CUNHA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2465/
020510; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/020510.

Certifico que pela apresentação supra referida Vítor Manuel Salva-
dor Cunha casado com Paula Cristina Gerónimo Ribeiro Cunha, co-
munhão de adquiridos, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual, se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vítor Salvador Cunha, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Avenida dos Descobrimentos, bloco C,
3.º, direito, lugar de Furadouro, freguesia e concelho de Ovar.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação em qualquer ponto
do país ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ele sócio Vítor Manuel Salvador Cunha.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante igual ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio, Vítor Manuel Salvador Cunha,
desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estranhas à
sociedade que venham a ser por ele sócio designadas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que
seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas e desde que em sociedades por quotas não fique na situação
de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Conferida, está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva 2001757816

SANTA MARIA DA FEIRA

CANTODOCE � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.
(anteriormente AMÉRICO NEVES, L.DA)

Sede: Vergada, Mozelos, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2853/890913; identificação de pessoa colectiva n.º 502216891;
inscrição n.º 10; números e data das apresentações: 28 e 29/020628.

Certifico para efeito de publicação que foi efectuado o registo de
reforço do capital social para 200 000 €, sendo o aumento de
480,83 €, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios em reforço
das suas quotas e da seguinte forma: cada um dos sócios Rui Pedro
Amorim Neves; Rita Ivânia Amorim Neves e José Miguel Amorim
Neves, 144,25 €, ficando cada um deles com uma quota de 60 000 €
e por cada um dos sócios Manuel da Silva Maia e Georgina Pinho
Marques, 24,04 €, ficando cada um deles com uma quota de 10 000 €;
e transformação em sociedade anónima. � Data: 30 de Junho de 2001,
cujo pacto social passou a ser o seguinte:

Contrato social

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CANTODOCE � Investimentos
Imobiliários, S. A. e tem a sua sede na Vergada, freguesia de Mozelos,
concelho de Santa Maria da Feira, podendo a mesma ser transferida
por simples decisão da administração, dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes.

2 � Mediante decisão da administração podem igualmente ser cria-
das ou extintas sucursais, agências, delegações ou outras formas de re-
presentação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na compra, venda, arrendamento e admi-
nistração de prédios rústicos e urbanos e revenda dos adquiridos para
esse fim; elaboração de estudos, projectos, promoção, gestão e exe-
cução de investimentos e empreendimentos imobiliários, industriais e
de construção civil e obras públicas; gestão de títulos a si pertencen-
tes; prestação de serviços de consultoria e assessoria de empresas;
comércio sob qualquer forma de produtos nacionais e estrangeiros;
prestação de serviços de assistência e planeamento industrial; contro-
lo de qualidade e formação técnica; aluguer de máquinas e equipamen-
tos; prestação de serviços relacionadas com essas actividades.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode associar-se com outras pessoas jurídicas
designadamente em nova sociedades, em agrupamentos complemen-
tares de empresas ou em agrupamentos europeus de interesse econó-
mico e pode adquirir e alienar participações sociais em sociedades
nacionais ou estrangeiras com objecto igual ou diferente do seu e em
sociedade reguladas por leis especiais, sempre mediante simples deci-
são da administração.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito, é de 200 000 euros, divi-
dido em 200 000 acções ordinárias com o valor nominal de um euro,
cada uma.

ARTIGO 5.º

1 � Podem ser emitidas acções preferenciais sem voto, até ao li-
mite legalmente fixado se o houver, as quais poderão ser remíveis
pelo seu valor nominal, acrescido ou não de um prémio, conforme
decisão da administração.
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2 � Em caso de incumprimento da eventual obrigação de remição,
a sociedade fica constituída na obrigação de indemnizar o titular em
montante e condições a fixar pela administração.

3 � As acções ordinárias podem ser convertidas em acções preferen-
ciais sem voto e vice-versa, em ambos os casos a pedido dos interessa-
dos, desde que estejam observadas as formalidades legais para o efeito.

4 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis por vontade do seu titular, a cargo de quem ficam as
despesas de conversão.

5 � Pode haver títulos representativos de 10, 100, 1000 e
10 000 acções, sendo os mesmos assinados por um administrador,
podendo as assinaturas ser de chancela por eles autorizada.

6 � Podem ser emitidas acções escriturais, assim como podem ser
convertidas acções tituladas em escriturais, por decisão da adminis-
tração.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações de todos os tipos pre-
vistos na lei, por decisão da administração e nas condições por ela
estabelecidas, salvo no caso de obrigações convertíveis em acções ou
com direito de subscrição de acções em que é necessária prévia deli-
beração dos accionistas.

2 � É aplicável às obrigações emitidas pela sociedade o disposto
no artigo 5.º, n.os 4 e 5, com as devidas adaptações.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade é gerida por um administrador único ou por um
conselho de administração composto por três ou cinco membros efec-
tivos e podendo ter um ou dois suplentes.

2 � No caso de existência de conselho de administração, os ac-
cionistas designam o seu presidente o qual terá voto de qualidade nas
reuniões do conselho, podendo os seus membros votar por corres-
pondência, a solicitação do presidente.

3 � A administração poderá nomear mandatário ou mandatários para
a prática de determinados actos ou categorias de actos, podendo o
conselho de administração nomear um dos seus membros para a gestão
corrente da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � Sem prejuízo das atribuições legais e deste contrato, à admi-
nistração são atribuídos os mais amplos poderes de gestão e represen-
tação da sociedade podendo, designadamente:

a) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens imóveis ou não, incluin-
do acções, quotas ou obrigações, dá-los de locação ou reconhecer di-
reitos sobre eles;

b) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamento no mer-
cado nacional ou estrangeiro;

c) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor acções, tran-
sigir e desistir das mesmas, assim como comprometer-se em arbitragens.

2 � A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos pela as-
sinatura do administrador único, de dois administradores, de um dos
administradores designado para o efeito, por unanimidade e com a
presença de todos os administradores, em acta do conselho de admi-
nistração ou por mandatário da sociedade no estrito âmbito do res-
pectivo mandato.

ARTIGO 9.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único ou
por um conselho fiscal composto por três membros efectivos, com
um suplente, todos eleitos por deliberação dos accionistas que no se-
gundo caso, nomearão igualmente o seu presidente que goza do voto
de qualidade nas respectivas reuniões.

ARTIGO 10.º

1 � O administrador único ou os membros do conselho de admi-
nistração caucionarão ou não o exercício do seu cargo conforme for
deliberado pelos accionistas no momento da sua eleição.

2 � Em caso de morte, renúncia ou impedimento de membros dos
órgãos sociais, as vagas serão preenchidas por deliberação dos accionistas.

CAPÍTULO IV

Deliberações de accionistas e assembleia geral

ARTIGO 11.º

Todas as formas legais de deliberação de accionistas são admitidas
na sociedade.

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito
a voto.

2 � A presença na assembleia geral de accionistas sem direito de
voto e de terceiros depende de autorização do respectivo presidente,
sem prejuízo dos direitos imperativamente fixados por lei.

3 � Em quaisquer reuniões de accionistas, a cada grupo de 1000 ac-
ções corresponde um voto, tendo os accionistas tantos votos quanto
os correspondentes à parte inteira que resultar da divisão por 100 do
número de acções que possuam, sem qualquer limite.

4 � Para os efeitos dos números anteriores, a titularidade das ac-
ções nominativas é reconhecida em função do respectivo livro de
registo; quanto aos titulares das acções ao portador, deverão estes
depositá-las nos cofres da sociedade ou demonstrar por documento
idóneo a sua posse, em ambos os casos até ao terceiro dia útil ante-
rior ao da reunião.

ARTIGO 13.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário.

ARTIGO 14.º

1 � Sem prejuízo das competências legais e contratuais, compete
aos accionistas deliberar sobre a remuneração ou não dos membros
dos corpos sociais e sobre a forma e o montante dessa remuneração
que poderá ser constituída, por percentagem sobre lucros ou por ou-
tros benefícios.

2 � Compete igualmente aos accionistas deliberar sobre a conces-
são aos administradores de uma pensão de reforma por velhice ou
invalidez, nos termos a definir na própria deliberação, incluindo even-
tuais complementos de pensões de reforma já existentes, tudo com
os limites máximos legalmente fixados.

CAPÍTULO V
Prestações acessórias

ARTIGO 15.º

1 � Os accionistas ficam obrigados a efectuar, além das entradas,
e na proporção das respectivas participações sociais, prestações aces-
sórias de carácter pecuniário que vierem a ser deliberadas, por maio-
ria simples, em assembleia geral, até ao montante global correspon-
dente ao dobro do capital social.

2 � A falta de cumprimento das obrigações acessórias no prazo
fixado na respectiva deliberação social sujeita o accionistas remisso à
perda total das acções a favor da sociedade se assim vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

CAPÍTULO VI
Diversos

ARTIGO 16.º

O mandato dos membros dos corpos sociais é de quatro anos, po-
dendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

ARTIGO 17.º

1 � O exercício social coincide com o ano civil.
2 � Os resultados líquidos obtidos terão a aplicação que os accio-

nistas deliberarem, com respeito pela constituição e reforço dos fun-
dos legalmente exigíveis, podendo aqueles, por maioria simples, deli-
berar não distribuir lucros total ou parcialmente ou afectá-los
integralmente a reservas livres ou vinculadas.

ARTIGO 18.º

A administração, com parecer prévio favorável da fiscalização, pode
decidir fazer adiantamentos sobre lucros ainda no decurso de um exercício.

ARTIGO 19.º

Em caso de dissolução, serão liquidatários os administradores em
exercício, salvo se os accionistas deliberarem de modo diverso, na
própria deliberação de dissolução.

1 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000957463

ÓPTIMA � CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4459/950726; identificação de pessoa colectiva n.º 503526118;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 18/020628.
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Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à socieda-
de em epígrafe, foi efectuado o registo de:

Alteração parcial do contrato. � Artigo alterado: 2.º, cuja redac-
ção actualizada é a seguinte:

2.º

Objecto

Comércio de cortiças e seus derivados. Prestação de serviços
especializados ao sector da cortiça.

O texto actualizado do contrato, foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

21 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000956718

FERNANDO COSTA & MÁRIO ORNELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2076/860127; identificação de pessoa colectiva n.º 501584137;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 62/020627.

Certifico para efeitos de publicação que a sociedade deslocou a sede
para a Rua da Lapa de Baixo, 105, São Paio de Oleiros e foi alterada
a redacção do artigo 1.º do pacto social que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Fernando Costa & Mário Ornelas, L.da,
tem a sua sede e estabelecimento na Rua da Lapa de Baixo, 105, fre-
guesia de São Paio de Oleiros, concelho de Santa Maria da Feira.

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

Conferida, está conforme.

2 de Dezembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000951830

HABIPISO � GESTÃO E PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de José Soares de Sá, 57, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 1615/810518; identificação de pessoa colectiva
n.º 501165118; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 23 e 27/020627.

Certifico para efeito de publicação que foi efectuado o registo de
reforço do capital social para 18 000 €, sendo o aumento de 42,29 €,
realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios na proporção e em re-
forço das quotas e foi alterada a redacção do artigo 3.º do pacto social
que passou a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
18 000 €, dividido em três quotas iguais de 6000 €, cada uma, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Joaquim Fernando Ribeiro de
Sousa, Ana Maria Ribeiro de Sousa e João Carlos Ribeiro de Sousa.

Mais certifico que foi efectuado o registo de cessação de funções
dos gerentes Joaquim Fernando Ribeiro de Sousa e Ana Maria Ribeiro
de Sousa, por renúncia. � Data: 21 de Maio de 2002.

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

1 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000957455

S. P. I. G. H. � SOCIEDADE PORTUGUESA
DE INVESTIMENTOS E GESTÃO HOTELEIRA, S. A.

(anteriormente PAZATO � CONSULTADORIA
E MARKETING, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8050/021122; identificação de pessoa colectiva

n.º P 511136412; inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 26/021122.

Certifico para efeito de publicação que foram efectuados os seguin-
tes registos:

Reforço do capital social para 50 000 €, sendo o aumento de
45 000 € realizado da seguinte forma: 30 040 € por conversão de
prestações suplementares e 10 960 € pela conversão de suprimentos
subscrito pela única sócia Amorim Turismo, S. G. P. S., S. A., em
reforço da sua quota e transformação em sociedade anónima. �
Data: 10 de Setembro de 2002, cujo pacto social é o seguinte:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo
64.º do Código do Notariado.

Estatutos

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação S. P. I. G. H. � Sociedade
Portuguesa de Investimentos e Gestão Hoteleira, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Meladas, 380, freguesia
de Mozelos, concelho de Santa Maria da Feira.

2 � O conselho de administração pode, por resolução tomada por
unanimidade dos membros dele integrantes, sem dependência de deli-
beração dos accionistas:

a) Transferir a sede para qualquer outro local permitido por lei;
b) Criar, em qualquer parte do território nacional ou no estrangei-

ro, delegações, agências, sucursais, filiais, dependências, escritórios ou
outras formas locais de representação.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a construção e gestão de hotéis.

ARTIGO 4.º

A sociedade dura por tempo indeterminado, com início reportado
à sua constituição.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é representado por 10 000 acções.
2 � As acções têm o valor nominal de cinco euros cada uma.
3 � As acções podem revestir a forma meramente escritural ou

incorporar-se em títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 e múltiplos
de mil.

4 � As acções escriturais e as tituladas são reciprocamente
convertíveis nos termos da lei.

5 � A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto.
6 � As acções preferenciais sem voto podem, na sua emissão, fi-

car sujeitas a remição em data fixa ou a deliberar pela assembleia geral;
a remição é feita pelo valor nominal das acções ou com o prémio que
for fixado na deliberação da assembleia geral que a decidir.

7 � Os títulos representativos das acções são nominativos ou ao
portador, registados ou não, e reciprocamente convertíveis nos ter-
mos da lei.

8 � Os títulos representativos das acções são assinados:
a) Por dois administradores;
b) Por um administrador e por um mandatário com poderes espe-

ciais para o acto; ou
c) Por dois mandatários, para o efeito designados;
podendo as assinaturas dos administradores ser de chancela por eles

autorizada.

ARTIGO 7.º

Salvo se diversamente for deliberado em assembleia geral para o efeito
convocada e por accionistas que representem, pelo menos, 51 por cento
do capital social realizado, os accionistas gozam na proporção das ac-
ções que possuírem, do direito de preferência nos aumentos de capital,
quer na subscrição das novas acções, quer no rateio daquelas relativa-
mente às quais tal direito não tenha sido exercido.

ARTIGO 8.º

1 � O conselho de administração pode, por resolução tomada por
unanimidade dos membros dele integrantes, decidir aumentar o capi-
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tal social, por uma ou mais vezes, nas modalidades permitidas por lei,
até ao montante de 5 000 000 de euros.

2 � Nos aumentos de capital que decidir, compete ao conselho de
administração fixar os respectivos termos e condições, bem como a
forma e os prazos de subscrição e realização.

3 � A autorização para a(s) decisão(ões) de aumento de capital
prevista(s) no n.º 1 é válida pelo prazo máximo permitido por lei e
pode ser renovada uma ou mais vezes.

ARTIGO 9.º

1 � Na realização de entradas referentes às acções que hajam subs-
crito um aumento de capital, os accionistas ficam constituídos em
mora e se não procederem a elas, no todo ou em parte, até ao termo
do prazo fixado para o efeito, na respectiva deliberação da assembleia
geral ou decisão do conselho de administração; sobre as importâncias
em dívida incidem, pelo tempo que a mora durar, juros à taxa máxi-
ma permitida por lei.

2 � Enquanto ocorrer a situação de mora, prevista no número
anterior, suspendem-se todos os direitos sociais inerentes às acções
em causa.

3 � Os accionistas em mora na realização de entradas relativas às
acções que hajam subscrito num aumento de capital e que, interpela-
dos para efectuarem o pagamento das importâncias em dívida, acres-
cidas dos respectivos juros, o não façam no prazo que lhes for mar-
cado, perdem, a favor da sociedade, essas acções e o montante de
todos os pagamentos por conta delas efectuados.

ARTIGO 10.º

1 � A utilização, por qualquer accionista, de informações obtidas
através do exercício do direito de informação, para fins estranhos ao
mesmo e com prejuízo da sociedade ou de outro accionista, constitui
o infractor em responsabilidade, nos termos gerais, pelos danos que
lhes causar e implica a amortização das acções por ele detidas.

2 � A amortização efectua-se por deliberação da assembleia geral,
devendo o conselho de administração proceder à sua convocação no
prazo máximo de 60 dias a contar do conhecimento do facto que
permite a amortização.

3 � A deliberação da assembleia geral é comunicada, por qualquer
meio, ao accionista por ela afectado.

4 � Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da amor-
tização é o valor contabilístico das acções, apurado através do último
balanço aprovado.

5 � Salvo disposição legal em contrário ou acordo entre as partes,
o pagamento da contrapartida da amortização pode ser fraccionado
em prestações, até ao máximo de seis, iguais, sem qualquer acréscimo
de juros ou encargos.

6 � Sendo realizado de uma só vez, o pagamento da contrapartida
da amortização deve ser feito até seis meses após a fixação definitiva
dela: sendo fraccionado em prestações, a primeira vence-se no prazo
máximo de seis meses contados da data da fixação definitiva da
contrapartida e cada uma das demais, em prazo, com referência ao
momento estipulado para a realização da anterior, igual ao estabele-
cido para a inicial.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade pode emitir títulos de dívida legalmente permiti-
dos, designadamente obrigações de todos os tipos previstos na lei, em
conformidade com o que for decidido pelo conselho de administração
ou deliberado pela assembleia geral, nos termos da lei.

2 � As decisões e deliberações de emissão de títulos de dívida e
obrigações podem ser tomadas pela maioria que para cada tipo, a lei
especifique como mínima.

3 � As obrigações e nos casos previstos na lei, demais títulos de
dívida podem revestir a forma escritural ou incorporar-se em títulos
de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, e múltiplos de 1000.

4 � As obrigações escriturais e as tituladas são reciprocamente
convertíveis nos termos da lei.

5 � Os títulos representativos das obrigações são assinados:
a) Por dois administradores;
b) Por um administrador e um mandatário com poderes especiais

para o acto; ou
c) Por dois mandatários para o efeito designados; podendo as assi-

naturas dos administradores ser de chancela por eles autorizada.

ARTIGO 12.º

A sociedade não é obrigada a dividir os títulos objecto de
contitularidade que incorporem mais de uma acção ou um título de dí-
vida, enquanto não tiver havido partilha ou divisão entre os contitulares;
mas, realizada esta, a divisão dos títulos pode ser efectuada a requeri-
mento dos interessados.

ARTIGO 13.º

As operações de registo das transmissões, conversões e outras, re-
lativas a acções e títulos de dívida, quaisquer que sejam, quando
efectuadas a requerimento dos respectivos detentores ou titulares,
constituem encargo dos interessados, a pagar no momento da formu-
lação do correspondente pedido.

ARTIGO 14.º

Mediante resolução do conselho de administração ou se a lei o exigir,
deliberação dos accionistas, a sociedade pode nos termos autorizados
por lei:

a) Adquirir, alienar e onerar, por qualquer forma, acções e títulos
de dívida próprios da sociedade e quaisquer direitos, bem como fazer
sobre umas e outros as operações que julgar convenientes;

b) Adquirir, alienar, permutar e locar bens imobiliários, por quais-
quer actos ou contratos, bem como onerá-los, ainda que mediante a
constituição de garantias reais.

ARTIGO 15.º

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

ARTIGO 16.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de ad-
ministração, do fiscal único, ou do conselho fiscal são eleitos pelos
accionistas.

2 � A eleição é realizada em listas separadas, com especificação, quanto
aos órgãos colegiais, do cargo que neles competir a cada membro.

3 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de ad-
ministração, do fiscal único, ou do conselho fiscal consideram-se
empossado logo que tenham sido eleitos.

ARTIGO 17.º

1 � O mandato dos membros da mesa da assembleia geral, do
conselho de administração, do fiscal único ou conselho fiscal, dura
por um ano civil, renovável automaticamente, até ao máximo de três,
e sem prejuízo do disposto no n.º 4 deste artigo, desde que aquando da
votação do relatório de gestão, das contas do exercício e da aplicação
dos resultados, os accionistas não deliberem substituir algum ou alguns
deles ou todos.

2 � De três em três anos, os accionistas procedem obrigatoria-
mente à eleição dos membros da mesa da assembleia geral, do conse-
lho de administração, do fiscal único ou do conselho fiscal.

3 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de admi-
nistração, do fiscal único ou do conselho fiscal, servem pelo período
do mandato e mantêm-se em funções até serem legalmente substitu-
ídos; o ano civil em que forem eleitos conta como completo para o
cômputo do período do mandato.

4 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de ad-
ministração, do fiscal único ou do conselho fiscal, podem ser reeleitos
uma ou mais vezes.

5 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de
administração, do fiscal único ou conselho fiscal não podem fazer-se
representar no exercício dos seus cargos, salvo o disposto no artigo 28.º,
n.º 3, deste contrato.

ARTIGO 18.º

As votações dos órgãos sociais revestem a forma que o respectivo
presidente determinar, salvo o disposto em preceitos legais imperativos.

ARTIGO 19.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral, do fiscal único ou
do conselho fiscal podem ser retribuídos mediante uma remuneração
fixa para determinado período, senhas de presença ou outras atribui-
ções patrimoniais, cumulativamente ou apenas em algumas das refe-
ridas modalidades.

2 � A remuneração de todos ou alguns dos membros do conselho
de administração pode consistir, parcialmente, em participação nos
lucros da sociedade.

3 � A participação referida no número anterior não pode exce-
der, para todos os administradores em exercício, três por cento.

4 � Compete à assembleia geral ou a uma comissão eleita por aquela
deliberar sobre:

a) A retribuição a que alude o n.º 1:
b) As remunerações de cada um dos administradores;
c) Quais os administradores cuja remuneração consiste em participa-

ção nos lucros, bem como a percentagem destes atribuída a cada um.
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5 � A comissão prevista no número anterior será constituída por
três accionistas que escolherão o respectivo presidente; o período de
duração de funções desta comissão coincidirá com o dos órgãos sociais.

6 � A remuneração nos termos estabelecidos no n.º 2, depende
sempre da aquiescência dos administradores a quem houver sido atri-
buída; se algum a não aceitar, a parte correspondente é deduzida ao
montante a esse fim destinado.

ARTIGO 20.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que com a
antecedência mínima de 20 dias sobre a data designada para a respec-
tiva reunião, demonstrem possuir, pelo menos 200 acções.

2 � Os accionistas detentores de menos de 200 acções podem agru-
par-se até completarem este número, fazendo-se representar na assembleia
geral por um deles, observado o disposto no número anterior.

3 � Salvo imposição decorrente de preceito legal imperativo, os
accionistas sem direito de voto e os possuidores de títulos de dívida
não podem assistir às reuniões da assembleia geral.

4 � A cada grupo de 200 acções corresponde um voto.

ARTIGO 21.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário, podendo ter um vice-presidente e mais secretários.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral podem não ser accio-
nistas.

ARTIGO 22.º

1 � A assembleia reúne:
a) No prazo legal para:
a.1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
a.2) Deliberar sobre a aplicação de resultados;
a.3) Exercer as demais competência a ela conferidas pela lei ou

por este contrato;
b) Sempre que:
b.1) O conselho de administração ou o fiscal único ou o conselho

fiscal o solicitem;
b.2) Um ou mais accionistas, com os requisitos e nas condições

previstas na lei, o requeiram.
2 � O requerimento referido na alínea b), subalínea b.2), do nú-

mero anterior deve ser formulado por escrito e direito ao presidente
da mesa da assembleia geral, indicando com precisão os assuntos a
incluir na ordem do dia e justificando a necessidade da reunião da
assembleia; considera-se não justificado o requerimento cujos moti-
vos, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam
concretamente as razões dele determinantes.

3 � Salvo disposição legal imperativa, para que a assembleia geral
convocada a requerimento de accionistas possa deliberar, devem estar
presentes ou fazer-se representar accionistas detentores de acções que
totalizem, no mínimo, o valor exigido por lei para legitimar o pedido
da convocação da reunião.

4 � Excepto se a lei impuser outras formalidades, a convocação
da assembleia geral, quando sejam nominativas todas as acções da
sociedade, pode fazer-se por cartas registadas, expedidas com a ante-
cedência legal mínima em relação à data da sua realização.

5 � O(s) accionista(s) a quem por lei, assista o direito de
requerer(em) que na ordem do dia da assembleia geral já convocada
ou a convocar sejam incluídos determinados assuntos deve(m) deduzir
essa pretensão por escrito, dirigido ao presidente da mesa, identifi-
cando com clareza e precisão tais assuntos.

ARTIGO 23.º

1 � Os accionistas com direito a voto podem fazer-se representar
na assembleia geral.

2 � A representação voluntária de um accionista na assembleia
geral só pode ser conferida a outro accionista ou a pessoa a quem a
lei imperativa atribua esse direito.

3 � As pessoas colectivas são representadas por quem nomear para
o efeito.

4 � As representações previstas nos números anteriores devem
ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral, por escri-
to entregue na sede da sociedade com a antecedência mínima de cin-
co dias úteis sobre a data designada para a reunião a que se referirem;
o presidente da mesa da assembleia geral, quando tiver dúvidas sobre
a veracidade das assinaturas dos escritos comunicando as representa-
ções, pode exigir o reconhecimento notarial delas.

ARTIGO 24.º

A administração da sociedade é exercida por um conselho de admi-
nistração composto de três a nove membros, um dos quais desempe-
nhará as funções de presidente e podendo um ou mais desempenhar
as de vice-presidente(s).

ARTIGO 25.º

1 � Ao conselho de administração compete, em geral, o exercício
de todos os poderes de direcção, gestão, administração e representa-
ção da sociedade e, em especial:

a) Nos termos definidos no artigo 2.º, n.º 2, alínea a), deste con-
trato, transferir a sede da sociedade para qualquer outro local permi-
tido por lei;

b) Nos termos estabelecidos no artigo 2.º, n.º 2, alínea b), deste
contrato, criar em qualquer parte do território nacional ou no estran-
geiro, delegações, agências, sucursais, filiais, dependências, escritórios
ou outras formas locais de representação da sociedade;

c) Nos termos do estipulado no artigo 14.º deste contrato:
c.1) Adquirir, alienar e onerar, por qualquer forma, acções e títulos

de dívida próprios da sociedade e quaisquer direitos, bem como fazer
sobre umas e outros as operações que forem julgadas convenientes;

c.2) Adquirir, alienar, permutar e locar bens imobiliários, por quais-
quer actos ou contratos, bem como onerá-los, ainda que mediante a
constituição de garantias reais;

d) Exercer e promover o exercício dos direitos da sociedade nas
sociedades em que participe;

e) Adquirir, alienar, permutar, locar e onerar, por qualquer forma,
bens mobiliários;

f) Negociar com instituições de crédito operações de financiamen-
to, activas ou passivas, nos termos, condições e formas que reputar
convenientes;

g) Movimentar contas bancárias, depositar e levantar dinheiros,
emitir, aceitar, subscrever e endossar cheques, letras, livranças, ex-
tractos de factura ou outros títulos de crédito;

h) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como
comprometer-se em árbitros;

i) Desempenhar as demais funções previstas neste contrato e na lei.
2 � O conselho de administração estabelece as regras do seu fun-

cionamento.

ARTIGO 26.º

1 � O conselho de administração pode por meio de decisão toma-
da por unanimidade dos membros dele integrantes e registada em acta,
delegar em qualquer dos seus elementos:

a) A execução das decisões do próprio conselho;
b) A gestão corrente da sociedade;
c) A competência para determinadas matérias de administração.
2 � Sendo composto por cinco, sete o nove membros, o conselho

de administração pode, nos termos fixados no número anterior, dele-
gar as competências aí referidas numa comissão executiva, constituída
por um número menor, ímpar, de administradores, um dos quais será
obrigatoriamente o presidente do conselho, a quem caberá o mesmo
cargo nesta comissão.

3 � O conselho de administração define o regime de funciona-
mento da comissão prevista no número anterior.

4 � O conselho de administração pode, por meio de decisão regis-
tada em acta, designar um secretário da sociedade e o seu suplente.

ARTIGO 27.º

1 � Os actos que envolvam obrigações e responsabilidades para a
sociedade vinculam-na se praticados por:

a) Um administrador-delegado, dentro dos limites a delegação do
conselho de administração;

b) Dois administradores;
c) Um administrador e um procurador com poderes para a catego-

ria de actos na qual se inclua aquele em que intervém;
d) Dois procuradores, conjuntamente, com poderes para a catego-

ria de actos na qual se inclua aquele em que intervém; ou
e) Um procurador com poderes especiais.
2 � Nos casos de mero expediente basta a intervenção de um

administrador ou um procurador.

ARTIGO 28.º

1 � O conselho de administração reúne-se mediante convocação,
por qualquer meio, do seu presidente ou de outros administradores,
nos termos da lei imperativa.

2 � O conselho de administração reúne-se quando e onde o inte-
resse social o exigir.

3 � Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente
do conselho.

4 � Os administradores podem votar por correspondência as re-
soluções do conselho de administração.

5 � O presidente do conselho de administração tem voto de qua-
lidade nas decisões do conselho.
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ARTIGO 29.º

1 � O conselho de administração pode nomear, de entre os seus
membros, accionistas e membros de outros órgãos sociais, uma co-
missão consultiva, à qual compete, sempre que para o efeito for so-
licitada pelo próprio conselho, dar parecer sobre:

a) Os planos e a estratégia da actividade da sociedade;
b) As propostas de alteração do contrato social, aumento de capital, emissão

de obrigações, fusão, cisão, transformação e dissolução da sociedade.
2 � O conselho de administração fixa a composição, o período de

duração de funções e o regime de funcionamento da comissão referi-
da no número anterior.

ARTIGO 30.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único ou a um
conselho fiscal, nomeados nos termos da lei.

ARTIGO 31.º

1 � A importância dos lucros de cada exercício tem a aplicação
que os accionistas deliberarem, ressalvadas as limitações decorrentes
de disposições legais imperativas.

2 � Serão autorizados adiantamentos sobre lucros no decurso do
exercício, até ao máximo permitido por lei.

ARTIGO 32.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei ou median-
te deliberação de accionistas que detenham acções correspondentes a,
pelo menos, 51% do capital social realizado.

2 � A liquidação do património, em consequência da dissolução da
sociedade, é feita extrajudicialmente, por uma comissão constituída
pelos membros do conselho de administração em exercício, salvo
deliberação dos accionistas em sentido diverso.

ARTIGO 33.º

1 � Todos os diferendos que se suscitem entre accionistas ou en-
tre eles e a sociedade, em relação com o presente contrato ou com
deliberações sociais, serão submetidos ao Centro de Arbitragem Co-
mercial da Associação Comercial de Lisboa/Câmara de Comércio e
Indústria Portuguesa e Associação Comercial do Porto/Câmara do
Comércio e Indústria do Porto, para resolução definitiva por tribunal
arbitral funcionando sob a égide do referido centro, nos termos do
respectivo regulamento.

2 � A arbitragem decorrerá na sede da Associação Comercial do
Porto/Câmara de Comércio e Indústria do Porto.

3 � O tribunal arbitral será composto por três árbitros.
4 � Os árbitros julgam segundo a lei portuguesa.

ARTIGO 34.º

1 � Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais,
poderão ser derrogadas por deliberação dos accionistas em assembleia geral.

2 � A sociedade assume os negócios e as despesas que forem ne-
cessários à sua constituição e funcionamento, ainda que anteriores à
sua constituição e registo.

Disposição transitória

Ficam desde já nomeados os órgãos sociais para o primeiro ano,
renovável automaticamente até ao máximo de três, compostos pelos
elementos a seguir indicados, dos quais os administradores, dispensa-
dos da prestação de caução, ficam desde já autorizados a efectuar le-
vantamentos, na conta de depósito do capital aberta em nome da
sociedade, a fim de fazer face às despesas com a sua constituição,
instalação e registo:

Mesa da assembleia geral: presidente: Ângela Maria Raposo da Sil-
va e Sousa; secretário: Américo Gustavo de Oliveira Ferreira;
secretário: José Rodrigues Ferreira.

Conselho de administração: presidente: Américo Ferreira Amorim,
casado, residente na Rua da Rainha D. Estefânia, 163, cidade do Por-
to; vogal: Rui Miguel Duarte Alegre, casado, residente na Rua da Se-
nhora da Luz, 157, Foz do Douro, cidade do Porto; vogal: Henrique
Manuel Pina Tomaz Veiga, casado, residente na Rua de Fernando
Pessoa, 146, 5.º, direito, cidade de Matosinhos;

Fiscal único: efectivo: Belarmino Martins, Eugénio Ferreira &As-
sociados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Ave-
nida da Liberdade, 245, 8.º, C, Lisboa, representada por Eugénio Lopes
Franco Ferreira, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua de
Alves Redol, 314, 5.º, A, habitação 13, Porto; suplente: António da
Trindade Nunes, revisor oficial de contas, casado, residente na Aveni-
da do Duque d�Ávila, 104, 7.º, Lisboa.

8 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000956939

A. ANTÓNIO S. COELHO, L.DA

Sede: Corga, Mozelos, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 991/750414; identificação de pessoa colectiva n.º 500302740;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 35/020704.

Certifico para efeito de publicação que o capital social foi reforça-
do para 100 000 €, sendo o aumento de 80 048,10 €, realizado por
incorporação de reservas livres, subscritas pelos sócios na proporção
e em reforço das quotas e foi alterada a redacção do artigo 3.º que
passou a ser a seguinte:

3.º

O capital social, é de 100 000 €, encontra-se totalmente realizado
e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 30 000 €, do só-
cio Adão António da Silva Coelho; e sete de 10 000 € cada, uma de
cada um dos sócios, Fernando Pereira da Silva Coelho, Ezequiel Pe-
reira da Silva Coelho, Elias Antenor da Silva Coelho, Fernanda Isilda
Silva Coelho e José António Pinto de Oliveira.

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

18 de Dezembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000193329

BRAGA
VILA NOVA DE FAMALICÃO

SLS SALSA � COMÉRCIO E DIFUSÃO DE VESTUÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5310/000511; inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 17 e 18/021212.

Certifico que na predita reunião de 15 de Novembro de 2002, foi
deliberado por todos os sócios aumentar o capital da referida socieda-
de, para 50 000 euros, mediante reforço de 35 036 euros, por entra-
das em dinheiro, subscrevendo o sócio Filipe Fernando Vila Nova de
Azevedo Costa, a importância de 6857 euros, ficando assim a sua
quota aumentada para 10 000 euros; o sócio António Vila Nova de
Azevedo Costa, a importância de 5431 euros, ficando assim a sua
quota aumentada para 7750 euros; a sócia Beatriz Vila Nova Azeve-
do Costa Carneiro, a importância de 4230 euros, ficando assim a sua
quota aumentada para 6250 euros; a sócia Irmão Vila Nova, L.da, a
importância de 17 518 euros, ficando assim a sua quota aumentada
para 25 000 euros, sendo admitidos como novos sócios, o segundo
outorgante, António Martins Carneiro, casado em comunhão de ad-
quiridos, com Beatriz Vila Nova Azevedo Costa Carneiro, com uma
nova quota do valor nominal de 500 euros, e a terceira outorgante,
Julieta Margarida dos Santos Leitão Costa, casada em comunhão de
adquiridos, com Filipe Fernando Vila Nova Azevedo Costa que subs-
creve uma nova quota do valor nominal de 500 euros.

Que nessa mesma reunião de assembleia geral foi apreciado um
relatório elaborado pela gerência desta sociedade, com parecer favo-
rável do revisor oficial de contas, para efeitos da sua transformação
em sociedade anónima e deliberada a transformação desta sociedade,
em sociedade anónima sob a firma SLS Salsa � Comércio e Difusão
de Vestuário, S. A., bem como os novos estatutos pelos quais esta
sociedade se regerá e um balanço especial reportado a 30 de Setembro
do ano corrente.

Que em execução do deliberado nessa reunião declaram reforçado
o capital desta sociedade para 50 000 euros nos termos atrás exaradas
e a sua transformação em sociedade anónima, passando o seu capital
a ser representado por 10 000 acções do valor nominal de cinco euros
que cada um dos sócios recebe em substituição e na proporção das
indicadas quotas.

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SLS Salsa � Comércio e Difusão de
Vestuário, S. A.

ARTIGO 2.º

A sede é na Avenida das Indústrias, lugar de Sam, da freguesia de
Ribeirão, do concelho de Vila Nova de Famalicão.
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ARTIGO 3.º

O conselho de administração poderá, sem dependência do consen-
timento de outros órgãos sociais mudar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, criar sucursais, filiais, dele-
gações, agências ou outras formas de representação social em qualquer
lugar do território nacional ou estrangeiro, bem como proceder ao
respectivo encerramento, e subscrever, adquirir ou ceder participa-
ções sociais noutras sociedades, ainda que de objecto diferente do
adiante indicado.

ARTIGO 4.º

1 � O objecto social consiste no comércio de artigos de vestuário
e acessórios, franchising.

2 � Para além do disposto no n.º 3 do artigo 11.º do Código das
Sociedades Comerciais, a sociedade poderá ainda adquirir participa-
ções de capital, mesmo como sócia de responsabilidade ilimitada, em
outras sociedades, qualquer que seja o seu objecto social, e bem assim
adquirir participações de capital em sociedades reguladas por leis es-
peciais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, regendo-se pe-
los presentes estatutos e subsidiariamente, pela legislação aplicável.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 6.º

1 � O capital social integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros e está representado por 10 000 acções do valor nomi-
nal de cinco euros, cada uma.

2 � A administração pode, independentemente de deliberação dos
accionistas, aumentar o capital social, uma ou mais vezes, por entra-
das de dinheiro até ao montante de 950 000 euros.

ARTIGO 7.º

1 � Mediante prévia solicitação da administração os accionistas
poderão efectuar prestações em dinheiro para além das entradas do
capital social.

2 � Estas prestações, em tudo o que não for imperativamente dis-
posto de modo diverso, obedecerão a um regime idêntico ao das pres-
tações suplementares previstas na lei para as sociedades por quotas.

3 � Estas prestações tem como limite máximo total, 100 vezes o
valor do capital social.

ARTIGO 8.º

1 � As acções são ao portador ou nominativas, podendo ser reci-
procamente convertidas nos termos da lei.

2 � Poderão existir títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 ou
múltiplos de 1000 acções.

3 � Os títulos definitivos ou provisórios representativos das ac-
ções conterão a assinatura de dois administradores, podendo as assi-
naturas ser de chancela ou por eles autorizada ou por mandatários da
sociedade para os efeitos designados.

4 � As acções poderão ainda revestir forma meramente escritural,
sem incorporação em títulos.

5 � A assembleia geral deliberará sobre emissão de acções nos
termos do número anterior, fixando então se são abrangidas todas ou
apenas algumas categorias de acções, o regime que seguirão e a even-
tual convertibilidade recíproca com as incorporadas em títulos.

ARTIGO 9.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 ao interesse social.

2 � Enquanto pertencerem à sociedade, as acções não tem quais-
quer direitos sociais, salvo o da participação em aumentos de capital
por incorporação de reservas, se a assembleia geral não deliberar em
sentido diverso.

ARTIGO 10.º

1 � Serão obrigatoriamente amortizadas pelo respectivo valor
nominal as acções cujos títulos sejam penhorados, arrestados, arrola-
dos ou envolvidos em qualquer providência judicial ou administrativa
que possa implicar posterior transmissão da respectiva titularidade das
acções.

2 � São obrigatoriamente amortizadas pelo respectivo valor no-
minal e/ou contabilístico, dos dois o menor, as acções, cujos títulos

sejam adjudicados ao cônjuge do titular por virtude de partilha decor-
rente de divórcio, de separação judicial e pessoas e bens ou de sepa-
ração judicial de bens.

3 � O pagamento da contrapartida resultante da amortização de
acções nos casos previstos nos dois números anteriores será efectuado
no fim do segundo exercício, posterior à deliberação de amortização.

4 � A assembleia geral poderá deliberar a amortização de acções
havendo acordo com o respectivo titular quer quanto ao valor, quer quanto
à data do reembolso.

ARTIGO 11.º

Os accionistas, na proporção directa das acções de que forem titu-
lares, terão o direito de preferência para a aquisição de nova acções
em futuros aumentos de capital social, tais preferência e proporção
aplicam-se identicamente no que respeita ao rateio de novas acções,
relativamente às quais aquele direito de preferência não tenha sido
exercido.

ARTIGO 12.º

O direito reconhecido no artigo anterior entende-se para ser exer-
cido dentro dos limites legais e sem prejuízo do que vier a ser estabe-
lecido pela assembleia geral.

ARTIGO 13.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, poderá a sociedade,
nos termos da lei, emitir obrigações de qualquer natureza.

2 � A deliberação de emissão de obrigações deve fixar o montan-
te total, o número e a modalidade (nominativas ou ao portador) das
obrigações a emitir, o valor nominal de cada uma, a taxa e o modo de
pagamento de juros, os prazos e as condições de reembolso, as garan-
tias especiais das obrigações, se as houver, bem como quaisquer outras
características da emissão.

3 � As obrigações incorporam-se em títulos de 1, 5, 10, 50, 100,
500, 1000 ou múltiplos de 1000.

4 � Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade poderá
adquirir obrigações próprias e praticar sobre elas todas as operações
que se mostrem convenientes ao interesse social.

5 � As obrigações a emitir poderão revestir a forma escritural,
sem incorporação em títulos, aplicando-se com as necessárias adap-
tações o previsto no n.º 4 do artigo 8.º

ARTIGO 14.º

Na subscrição de quaisquer obrigações emitidas pela sociedade, te-
rão preferência os accionistas, na proporção das acções que possuí-
rem, salvo deliberação em contrário da assembleia geral.

CAPÍTULO III

Da administração e fiscalização

ARTIGO 15.º

Conselho de administração

1 � A administração e representação da sociedade será exercida por
um conselho de administração composto por três a sete membros (sendo
três administradores executivos e os restantes administradores delega-
dos que serão os titulares das direcções de organização e gestão, admi-
nistrativa e financeira, recursos humanos, e logística e comercial).

2 � Os membros do conselho de administração são eleitos pela
assembleia geral por quatro anos civis, podendo ser reeleitos uma ou
mais vezes e podem ser accionistas ou estranhos à sociedade.

3 � Os membros eleitos escolherão, entre si, o presidente e os
dois vice-presidentes.

4 � O conselho de administração poderá delegar num ou alguns
dos seus membros, que então receberão o título de administrador-de-
legado, a gestão corrente da sociedade e a execução das deliberações
do conselho, nos termos e dentro dos limites fixados na deliberação
que os designar.

5 � Nas deliberações do conselho de administração, o presidente
goza em caso de empate de votação, de voto de qualidade.

6 � A assembleia que eleger os membros do conselho de adminis-
tração, pode dispensá-los da prestação de caução.

ARTIGO 16.º

A administração poderá nomear um secretário da sociedade efectivo
e um suplente, nos termos e para o exercício das funções previstas nos
artigos 446.º-A e seguintes, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 17.º

Compete ao conselho de administração, sem prejuízo das demais
atribuições que lhe confere a lei e os estatutos.
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1 � Gerir todos os negócios e efectuar as operações relativas ao
objecto social.

2 � A aquisição, alienação, locação e oneração, para e da socieda-
de, de bens móveis e imóveis, estabelecimentos, participações sociais
e veículos automóveis, bem como celebrar contratos promessa que
tenha por objecto os mesmos bens.

3 � Celebração dos contratos de seguros e com instituições finan-
ceiras, incluindo empréstimos de médio e longo prazos e de locação
financeira.

4 � A representação em juízo e fora dele, a confissão, desistência
e transacção em quaisquer acções ou procedimentos judiciais e a cele-
bração de convenções de arbitragem.

5 � Qualquer administrador da sociedade fica expressamente proi-
bido de obrigar a sociedade em negócios de favor ou estranhos ao
objecto social, sendo nulos e de nenhum efeito os actos ou contratos
praticados em violação desta norma e sendo o administrador respon-
sável pelos prejuízos que causar à sociedade.

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração poderá delegar os seus poderes
de gestão corrente da sociedade e o da representação em juízo e fora
dele em um só ou mais dos seus membros.

2 � Por deliberação poderá, ainda, o conselho de administração
encarregar uma ou mais pessoas para em nome e por conta da so-
ciedade, como mandatários ou procuradores, desempenhar tempora-
riamente ou definitivamente, certos actos de gestão conferindo-lhes
o respectivo mandato em forma legal.

ARTIGO 19.º

1 � A sociedade obriga-se validamente para todos os seus actos e
contratos pelas assinaturas conjuntas de três administradores executi-
vos, Filipe Fernando Vila Nova Azevedo Costa, António Vila Nova
Azevedo Costa e Beatriz Vila Nova Azevedo Costa Carneiro.

2 � Para as seguintes categorias de actos, a sociedade também se
obriga do seguinte modo:

a) Ordens de transferência e outros movimentos de contas bancá-
rias entre contas da empresa ou entre contas de empresas do grupo,
pela assinatura de um administrador executivo ou pela assinatura do
administrador titular da direcção administrativa e financeira, ou pela
assinatura do administrador titular da direcção de logística e comercial,
ou pela assinatura do administrador titular da direcção de organização e
gestão;

b) Emissão de cheques, ordem de transferências e outros movimen-
tos de contas bancárias, para contas não pertencentes à empresa, pela
assinatura conjunta de dois administradores executivos ou pela assi-
natura conjunta de um administrador executivo com a assinatura do
administrador titular da direcção administrativa e financeira ou com
a assinatura do administrador titular da direcção de logística e comer-
cial, ou pela assinatura conjunta de um administrador executivo com
a assinatura do administrador titular da direcção de organização e
gestão;

c) Endosso de cheques e títulos de crédito, para depósitos em conta
da empresa, ou entre contas de empresas do grupo, pela assinatura de
um administrador executivo ou pela assinatura do administrador titular
da direcção administrativa e financeira, ou pela assinatura do adminis-
trador titular da direcção de logística e comercial, ou pela assinatura do
administrador titular da direcção de organização e gestão;

d) Endosso de cheques e títulos de crédito, para terceiros, ao por-
tador, ou para depósito em contas não pertencente à empresa, pela
assinatura conjunta de dois administradores executivos, ou pela assi-
natura conjunta de um administrador executivo com a assinatura do
administrador titular da direcção administrativa e financeira, ou pela
assinatura conjunta de um administrador executivo com a assinatura
do administrador titular da direcção de logística e comercial, ou pela
assinatura conjunta de um administrador executivo com a assinatura
do administrador titular da direcção de organização e gestão;

e) Celebração de contratos de seguros, pela assinatura de um admi-
nistrador executivo, ou pela assinatura de qualquer um dos adminis-
tradores titulares das direcções, administrativas e financeira logística
e comercial, organização e gestão e recursos humanos;

f) Celebração de contratos de ALD e leasing mobiliário, pela assi-
natura de um administrador executivo, ou pela assinatura de qualquer
um dos administradores titulares das direcções, administrativa e fi-
nanceira, logística e comercial, organização e gestão e recursos hu-
manos;

g) Celebração de contratos de serviços usuais da actividade da
empresa, pela assinatura de um administrador executivo, ou pela as-
sinatura de qualquer um dos administradores titulares das direcções,
administrativa e financeira, logística e comercial, organização e ges-
tão e recursos humanos;

h) Celebração de contratos de arrendamentos e de utilização de
estabelecimentos comerciais, pela assinatura conjunta de dois admi-
nistradores executivos ou pela assinatura conjunta de um administra-
dor executivo com a assinatura do administrador titular da direcção
administrativa e financeira ou com a assinatura do administrador ti-
tular da direcção logística e comercial, ou pela assinatura conjunta de
um administrador executivo com a assinatura do administrador titular
da direcção de organização e gestão;

i) Celebração de contratos de trabalho e de estágio, incluindo a
orgânica do direito do trabalho (excluindo situações pessoais e fami-
liares), pela assinatura de um administrativo executivo, ou pela assi-
natura do administrador titular da direcção de recursos humanos;

j) Para representar a empresa em processos judiciais relacionados
com o direito de trabalho e relações laborais (excluindo situações
pessoais e familiares), pela assinatura de um administrador executivo,
ou pela assinatura do administrador titular da direcção de recursos
humanos;

l) Para representar a empresa em processos judiciais, pela assinatu-
ra de um administrador executivo, ou pela assinatura de qualquer um
dos administradores titulares das direcções, administrativa e financei-
ra, logística e comercial, organização e gestão;

m) Actos de mero expediente, pela assinatura de um administrador
executivo, ou pela assinatura de qualquer um dos administradores titu-
lares das direcções administrativa e financeira, logística e comercial,
organização e gestão e recursos humanos.

3 � Sempre que um administrador executivo seja cônjuge, descen-
dente ou ascendente, de algum administrador delegado, as suas assina-
turas em conjunto não obrigam, nem vinculam a sociedade, em qual-
quer acto ou contrato e qualquer que seja o assunto.

4 � Pela assinatura de um só administrador quando o conselho de
administração, por deliberação em acta, lhe confira para tal os res-
pectivos poderes.

5 � Pela assinatura de um mandatário ou procurador nomeado nos
termos do n.º 2 do artigo anterior e que sozinho tenha poderes bas-
tantes para o acto.

6 � Nos documentos emitidos pela sociedade em grande número,
podem as assinaturas dos administradores executivos ou procuradores
ser substituídas pelas respectivas reproduções mecânicas.

ARTIGO 20.º

1 � O conselho de administração, reúne-se, quando e onde o inte-
resse social o exigir, sob convocação verbal ou por escrito do respec-
tivo presidente ou de dois administradores

2 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar na reunião
por outro administrador, mediante simples carta por si assinada, dirigida
ao presidente do conselho de administração e com indicação da data
da reunião.

ARTIGO 21.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único eleito por
um ano, reelegível e que terá um suplente.

ARTIGO 22.º

Compete ao fiscal único.
a) Fiscalizar a administração da sociedade;
b) Vigiar pela observância da lei e do contrato da sociedade;
c) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilístico e

documentos que lhes servem de suporte;
d) Verificar, quando o julgue conveniente e pela forma que enten-

da adequada, a extensão da caixa e as existências de qualquer espécie
dos bens ou valores pertencentes à sociedade ou por ela recebidos em
garantia, depósito ou outro título;

e) Verificar a exactidão do balanço e da demonstração dos resultados;
f) Verificar se os critérios valorimétricos adaptados pela sociedade

conduzem uma correcta avaliação do património e dos resultados;
g) Elaborar anualmente relatório sobre a sua acção fiscalizadora,

contas e propostas apresentados pela administração;
h) Convocar a assembleia geral quando o presidente da respectiva

mesa o não faça devendo fazê-lo;
i) Cumprir as demais atribuições constantes da lei ou do contrato

da sociedade.

CAPÍTULO IV

Da assembleia geral

ARTIGO 23.º

1 � A assembleia geral da sociedade é constituída pelos accionis-
tas com direito a voto, correspondendo a cada 100 acções um voto.

2 � Para exercerem o seu direito de voto os accionistas têm, até
ao 8.º dia anterior ao da reunião, de depositar ou registar na sede da
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sociedade as acções ou fazer prova do seu depósito em instituição de
crédito.

3 � Os accionistas com direito a tomar parte nas assembleias ge-
rais poderão fazer-se representar nos termos da lei, podendo o man-
dato ser conferido por simples carta, telegrama, telex ou telefax, di-
rigido ao presidente da mesa da assembleia geral, com a identidade do
representante e a ordem de trabalhos até à hora da reunião.

ARTIGO 24.º

Os accionistas que possuírem, nas condições do artigo anterior, um
número de acções insuficientes para exercerem o direito de voto,
poderão agrupar-se de forma a completarem o número exigido a fa-
zerem-se representar por um dos agrupados.

ARTIGO 25.º

1 � Salvo quórum especial exigido por lei, as assembleias gerais
considerar-se-ão constituídas em primeira convocação desde que es-
teja presente ou representada, pelo menos, metade do capital social.

2 � Em segunda convocação de uma assembleia geral, pode deli-
berar seja qual for o número de accionistas presentes ou representa-
dos e o capital por eles representado.

3 � Na convocação de uma assembleia geral pode logo ser fixada
uma data de segunda reunião, para o caso da assembleia não poder reu-
nir-se na primeira data marcada por falta de capital exigido por lei.

4 � A convocatória pode efectuar-se por carta registada, enquan-
to forem nominativas as acções da sociedade, devendo as cartas
registadas serem expedidas com uma antecedência mínima de 21 dias
relativamente à data da reunião.

ARTIGO 26.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente, um
vice-presidente e um secretário, eleitos parcialmente em assembleia
geral.

ARTIGO 27.º

A assembleia geral dos accionistas ou uma comissão de accionistas
por esta nomeados poderá, anualmente, fixas as remunerações, ou
gratificações, de cada um dos membros dos órgãos sociais, podendo
fixar uma remuneração certa ou uma percentagem dos lucros do exer-
cício, cujo valor global, será por ela determinado.

CAPÍTULO V

Da apreciação anual das contas da sociedade

ARTIGO 28.º

A assembleia geral dos accionistas deve reunir, anualmente, para;
a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício

quando a assembleia seja o órgão competente para isso.
b) Deliberar sobre a proposta da aplicação dos resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade e, se disso for caso, e embora esses assuntos não constem da
ordem do dia, proceder à distribuição dentro da sua competência, ou
manifestar a sua desconfiança quanto a administradores e directores;

d) Proceder às eleições que sejam da sua competência.

ARTIGO 29.º

Da assembleia geral referida no artigo anterior, a apreciação da
administração e fiscalização da sociedade deve concluir ou por uma
deliberação de confiança em todos ou alguns órgãos de administração
e fiscalização e respectivos membros ou por destituição de algum ou
alguns destes.

ARTIGO 30.º

Anualmente será dado balanço às contas da sociedade e dos lucros
líquidos verificados serão distribuídos aos accionistas, salvo se, tendo
em vista o desenvolvimento futuro da sociedade, a assembleia geral
deliberar diferentemente.

CAPÍTULO VI

Disposição finais e transitórias

ARTIGO 31.º

Havendo dissolução, será liquidatário qualquer um dos administra-
dores que compõe o conselho de administração que ao tempo estiver
em exercício, a menos que tratando-se de dissolução extra judicial, o
contrário seja deliberado por accionistas possuidores de três quartos
do capital.

ARTIGO 32.º

Os membros dos corpos sociais devem manter-se no exercício das
suas funções enquanto não tomarem posse os eleitos para o novo
mandato.

ARTIGO 33.º

Para o quadriénio 2002/2005, ficam desde já designados os seguin-
tes elementos dos corpos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente: Armando Oliveira da Costa Dias,
contribuinte n.º 158594487, casado, residente na Rua do Castelo, 174,
da cidade da Trofa; vice-presidente: Cristina Maria Martins Rodrigues,
casada, contribuinte n.º 207184283, residente na Rua do Padre António
Vieira, 32, 2.º, direito, Pedrouços, Maia; secretário: Marília da Silva
Maia, contribuinte n.º 216382599, solteira, maior, residente na Rua
n.º 2, lugar de Sapugal, da freguesia de Fradelos, do concelho de Vila
Nova de Famalicão.

Conselho de administração: administradores executivos: Filipe
Fernando Vila Nova Azevedo Costa, presidente; António Vila Nova
Azevedo Costa, vice-presidente; Beatriz Vila Nova Azevedo Costa
Carneiro, vice-presidente. � Administradores delegados: Julieta Mar-
garida dos Santos Leitão Costa, contribuinte n.º 193697742, casada,
residente na Rua de Costa Ferreira, 50, 4.º, direito, edifício Opala, da
cidade da Trofa, titular da direcção administrativa e financeira; José
Miguel Rosa Duarte, contribuinte n.º 210745630, casado, residente
na Rua do Cónego Rafael Álvares da Costa, 58, 6.º, poente, Braga,
titular da direcção de organização e gestão; António Martins Carnei-
ro, contribuinte n.º 192097539, casado, residente no lugar da Boavista,
da freguesia de Fradelos, do concelho de Vila Nova de Famalicão, ti-
tular da direcção de logística e comercial; Idília Gonçalo Lopes Lou-
renço de Jesus Ramos, contribuinte n.º 187019215, casada, residente
na Rua do Major Botelho Moniz, 413, bloco 1, 2.º, esquerdo poste-
rior, Gulpilhares, Vila Nova de Gaia, titular da direcção dos recursos
humanos.

Para o ano de 2002 e 2003, ficam desde já designados os seguintes
elementos dos corpos sociais:

Fiscal único, efectivo: Armindo Costa, Serra Cruz, Martins & As-
sociados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, inscrita na Or-
dem dos Revisores Oficiais de Contas com o n.º 57, representada por
António Manuel Pinheiro Fernandes, inscrito na Ordem dos Reviso-
res Oficiais de Contas com o n.º 993, residente na Rua do Dr. Bernardo
Sequeira, 50, 2.º, sala AP, 4710-358 Braga; suplente: Manuel José
Rodrigues Cunha Pereira, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas com o n.º 971, residente no lugar da Senra, Geme, apartado
72, 4730 Vila Verde.

Conferi, está conforme.

10 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2000431585

IRMÃOS VILA NOVA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2104/880601; inscrição n.º 15; número e data da
apresentação: 24/021212.

Certifico que por deliberação de Junho de 2002:
a) A transformação desta sociedade em sociedade anónima sob a

firma Irmãos Vila Nova, S. A.;
b) Os novos estatutos, pelos quais a sociedade anónima se passará

a reger.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Irmãos Vila Nova, S. A.

ARTIGO 2.º

A sede é na Avenida das Indústrias, lugar de Sam, da freguesia de
Ribeirão, do concelho de Vila Nova de Famalicão .

ARTIGO 3.º

O conselho de administração poderá, sem dependência do consen-
timento de outros órgãos sociais, mudar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, criar sucursais, filiais, dele-
gações, agências ou outras formas de representação social, em qualquer
lugar do território nacional ou estrangeiro, bem como proceder ao
respectivo encerramento e subscrever, adquirir ou ceder participações
sociais noutras sociedades, ainda que de objecto diferente do adiante
indicado.
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ARTIGO 4.º

1 � O objecto social consiste na produção, comercialização de
artigos de confecção e acabamentos têxteis.

2 � Para além do disposto no n.º 3 do artigo 11.º do Código das
Sociedades Comerciais, a sociedade poderá ainda adquirir participa-
ções de capital, mesmo como sócia de responsabilidade ilimitada, em
outras sociedades, qualquer que seja o seu objecto social, e bem assim
adquirir participações de capital em sociedades reguladas por leis es-
peciais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, regendo-se pe-
los presentes estatutos e subsidiariamente, pela legislação aplicável.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 6.º

1 � O capital social integralmente subscrito e realizado, é de
5 000 000 de euros e está representado por 1 000 000 de acções do
valor nominal de cinco euros, cada uma.

2 � A administração pode, independentemente de deliberação dos
accionistas, aumentar o capital social, uma ou mais vezes, por entra-
das de dinheiro até ao montante de 5 000 000 de euros.

ARTIGO 7.º

1 � Mediante prévia solicitação da administração os accionistas
poderão efectuar prestações em dinheiro, para além das entradas do
capital social.

2 � Estas prestações, em tudo o que não for imperativamente dis-
posto de modo diverso, obedecerão a um regime idêntico ao das pres-
tações suplementares previstas na lei para as sociedades por quotas.

3 � Estas prestações tem como limite máximo total, 100 vezes o
valor do capital social.

ARTIGO 8.º

1 � As acções são ao portador ou nominativas, podendo ser reci-
procamente convertidas nos termos da lei.

2 � Poderão existir títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 ou
múltiplos de 1000 acções.

3 � Os títulos definitivos ou provisórios representativos das ac-
ções conterão a assinatura de dois administradores, podendo as assi-
naturas ser de chancela ou por eles autorizada ou por mandatários da
sociedade para os efeitos designados.

4 � As acções poderão ainda revestir forma meramente escritural,
sem incorporação em títulos.

5 � A assembleia geral deliberará sobre emissão de acções nos
termos do número anterior, fixando então se são abrangidas todas ou
apenas algumas categorias de acções, o regime que seguirão e a even-
tual convertibilidade recíproca com as incorporadas em títulos.

ARTIGO 9.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 ao interesse social.

2 � Enquanto pertencerem à sociedade, as acções não tem quais-
quer direitos sociais, salvo o da participação em aumentos de capital
por incorporação de reservas, se a assembleia geral não deliberar em
sentido diverso.

ARTIGO 10.º

1 � Serão obrigatoriamente amortizadas pelo respectivo valor
nominal as acções cujos títulos sejam penhorados, arrestados, arrola-
dos ou envolvidos em qualquer providência judicial ou administrativa
que possa implicar posterior transmissão da respectiva titularidade das
acções.

2 � São obrigatoriamente amortizadas pelo respectivo valor no-
minal e/ou contabilístico, dos dois o menor, as acções, cujos títulos
sejam adjudicados ao cônjuge do titular por virtude de partilha decor-
rente de divórcio, de separação judicial e pessoas e bens ou de sepa-
ração judicial de bens.

3 � O pagamento da contrapartida resultante da amortização de
acções nos casos previstos nos dois números anteriores, será efectuado
no fim do segundo exercício, posterior à deliberação de amortização.

4 � A assembleia geral poderá deliberar a amortização de acções
havendo acordo com o respectivo titular quer quanto ao valor, quer
quanto à data do reembolso.

ARTIGO 11.º

Os accionistas, na proporção directa das acções de que forem titu-
lares, terão o direito de preferência para a aquisição de nova acções
em futuros aumentos de capital social, tais preferência e proporção
aplicam-se identicamente no que respeita ao rateio de novas acções,
relativamente às quais aquele direito de preferência não tenha sido
exercido.

ARTIGO 12.º

O direito reconhecido no artigo anterior entende-se para ser exer-
cido dentro dos limites legais e sem prejuízo do que vier a ser estabe-
lecido pela assembleia geral.

ARTIGO 13.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, poderá a sociedade,
nos termos da lei, emitir obrigações de qualquer natureza.

2 � A deliberação de emissão de obrigações deve fixar o montan-
te total, o número e a modalidade (nominativas ou ao portador) das
obrigações a emitir, o valor nominal de cada uma, a taxa e o modo de
pagamento de juros, os prazos e as condições de reembolso, as garan-
tias especiais das obrigações, se as houver, bem como quaisquer outras
características da emissão.

3 � As obrigações incorporam-se em títulos de 1, 5, 10, 50, 100,
500, 1000 ou múltiplos de 1000.

4 � Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade poderá
adquirir obrigações próprias e praticar sobre elas todas as operações
que se mostrem convenientes ao interesse social.

5 � As obrigações a emitir poderão revestir a forma escritural,
sem incorporação em títulos, aplicando-se com as necessárias adap-
tações o previsto no n.º 4 do artigo 8.º

ARTIGO 14.º

Na subscrição de quaisquer obrigações emitidas pela sociedade, te-
rão preferência os accionistas, na proporção das acções que possuí-
rem, salvo deliberação em contrário da assembleia geral.

CAPÍTULO III

Da administração e fiscalização

ARTIGO 15.º

Conselho de administração

1 � A administração e representação da sociedade será exercida
por um conselho de administração composto por três a sete mem-
bros (sendo três administradores executivos e os restantes adminis-
tradores delegados que serão os titulares das direcções de organização
e gestão, administrativa e financeira, recursos humanos, e logística e
comercial).

2 � Os membros do conselho de administração são eleitos pela
assembleia geral por quatro anos civis, podendo ser reeleitos uma ou
mais vezes e podem ser accionistas ou estranhos à sociedade.

3 � Os membros eleitos escolherão, entre si, o presidente e os
dois vice-presidentes.

4 � O conselho de administração poderá delegar num ou alguns
dos seus membros, que então receberão o título de administrador-de-
legado, a gestão corrente da sociedade e a execução das deliberações
do conselho, nos termos e dentro dos limites fixados na deliberação
que os designar.

5 � Nas deliberações do conselho de administração, o presidente
goza em caso de empate de votação, de voto de qualidade.

6 � A assembleia que eleger os membros do conselho de adminis-
tração, pode dispensá-los da prestação de caução.

ARTIGO 16.º

A administração poderá nomear um secretário da sociedade efectivo
e um suplente, nos termos e para o exercício das funções previstas nos
artigos 446.º-A e seguintes, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 17.º

Compete ao conselho de administração, sem prejuízo das demais
atribuições que lhe confere a lei e os estatutos.

1 � Gerir todos os negócios e efectuar as operações relativas ao
objecto social.

2 � A aquisição, alienação, locação e oneração, para e da socieda-
de, de bens móveis e imóveis, estabelecimentos, participações sociais
e veículos automóveis, bem como celebrar contratos promessa que
tenha por objecto os mesmos bens.

3 � Celebração dos contratos de seguros e com instituições finan-
ceiras, incluindo empréstimos de médio e longo prazos e de locação
financeira.
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4 � A representação em juízo e fora dele, a confissão, desistência
e transacção em quaisquer acções ou procedimentos judiciais e a cele-
bração de convenções de arbitragem.

5 � Qualquer administrador da sociedade fica expressamente proi-
bido de obrigar a sociedade em negócios de favor ou estranhos ao
objecto social, sendo nulos e de nenhum efeito os actos ou contratos
praticados em violação desta norma e sendo o administrador respon-
sável pelos prejuízos que causar à sociedade.

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração poderá delegar os seus poderes
de gestão corrente da sociedade e o da representação em juízo e fora
dele em um só ou mais dos seus membros.

2 � Por deliberação poderá, ainda, o conselho de administração
encarregar uma ou mais pessoas para em nome e por conta da socieda-
de, como mandatários ou procuradores, desempenhar temporariamente
ou definitivamente, certos actos de gestão conferindo-lhes o respec-
tivo mandato em forma legal.

ARTIGO 19.º

1 � A sociedade obriga-se validamente para todos os seus actos e
contratos pelas assinaturas conjuntas de três administradores executi-
vos, Filipe Fernando Vila Nova Azevedo Costa, António Vila Nova
Azevedo Costa e Beatriz Vila Nova Azevedo Costa Carneiro.

2 � Para as seguintes categorias de actos, a sociedade também se
obriga do seguinte modo:

a) Ordens de transferência e outros movimentos de contas bancá-
rias entre contas da empresa ou entre contas de empresas do grupo,
pela assinatura de um administrador executivo ou pela assinatura do
administrador titular da direcção administrativa e financeira, ou pela
assinatura do administrador titular da direcção de logística e comercial,
ou pela assinatura do administrador titular da direcção de organização
e gestão;

b) Emissão de cheques, ordem de transferências e outros movimen-
tos de contas bancárias, para contas não pertencentes à empresa, pela
assinatura conjunta de dois administradores executivos ou pela assi-
natura conjunta de um administrador executivo com a assinatura do
administrador titular da direcção administrativa e financeira ou com
a assinatura do administrador titular da direcção de logística e comer-
cial, ou pela assinatura conjunta de um administrador executivo com
a assinatura do administrador titular da direcção de organização e
gestão;

c) Endosso de cheques e títulos de crédito, para depósitos em con-
ta da empresa, ou entre contas de empresas do grupo, pela assinatura
de um administrador executivo ou pela assinatura do administrador
titular da direcção administrativa e financeira, ou pela assinatura do
administrador titular da direcção de logística e comercial, ou pela as-
sinatura do administrador titular da direcção de organização e gestão;

d) Endosso de cheques e títulos de crédito, para terceiros, ao por-
tador, ou para depósito em contas não pertencente à empresa, pela
assinatura conjunta de dois administradores executivos, ou pela assi-
natura conjunta de um administrador executivo com a assinatura do
administrador titular da direcção administrativa e financeira, ou pela
assinatura conjunta de um administrador executivo com a assinatura
do administrador titular da direcção de logística e comercial, ou pela
assinatura conjunta de um administrador executivo com a assinatura
do administrador titular da direcção de organização e gestão;

e) Celebração de contratos de seguros, pela assinatura de um admi-
nistrador executivo, ou pela assinatura de qualquer um dos adminis-
tradores titulares das direcções, administrativas e financeira logística
e comercial, organização e gestão e recursos humanos;

f) Celebração de contratos de ALD e leasing mobiliário, pela assi-
natura de um administrador executivo, ou pela assinatura de qualquer
um dos administradores titulares das direcções, administrativa e fi-
nanceira, logística e comercial, organização e gestão e recursos hu-
manos;

g) Celebração de contratos de serviços usuais da actividade da
empresa, pela assinatura de um administrador executivo, ou pela as-
sinatura de qualquer um dos administradores titulares das direcções,
administrativa e financeira, logística e comercial, organização e ges-
tão e recursos humanos;

h) Celebração de contratos de arrendamentos e de utilização de
estabelecimentos comerciais, pela assinatura conjunta de dois admi-
nistradores executivos ou pela assinatura conjunta de um administra-
dor executivo com a assinatura do administrador titular da direcção
administrativa e financeira ou com a assinatura do administrador ti-
tular da direcção logística e comercial, ou pela assinatura conjunta de
um administrador executivo com a assinatura do administrador titular
da direcção de organização e gestão;

i) Celebração de contratos de trabalho e de estágio, incluindo a
orgânica do direito do trabalho (excluindo situações pessoais e fami-

liares), pela assinatura de um administrativo executivo, ou pela assi-
natura do administrador titular da direcção de recursos humanos;

j) Para representar a empresa em processos judiciais relacionados com
o direito de trabalho e relações laborais (excluindo situações pessoais e
familiares), pela assinatura de um administrador executivo, ou pela assi-
natura do administrador titular da direcção de recursos humanos;

l) Para representar a empresa em processos judiciais, pela assinatu-
ra de um administrador executivo, ou pela assinatura de qualquer um
dos administradores titulares das direcções, administrativa e financei-
ra, logística e comercial, organização e gestão;

m) Actos de mero expediente, pela assinatura de um administrador
executivo, ou pela assinatura de qualquer um dos administradores titu-
lares das direcções administrativa e financeira, logística e comercial,
organização e gestão e recursos humanos.

3 � Sempre que um administrador executivo seja cônjuge, descen-
dente ou ascendente, de algum administrador delegado, as suas assina-
turas em conjunto não obrigam, nem vinculam a sociedade, em qual-
quer acto ou contrato e qualquer que seja o assunto.

4 � Pela assinatura de um só administrador quando o conselho de
administração, por deliberação em acta, lhe confira para tal os res-
pectivos poderes.

5 � Pela assinatura de um mandatário ou procurador nomeado nos
termos do n.º 2 do artigo anterior e que sozinho tenha poderes bas-
tantes para o acto.

6 � Nos documentos emitidos pela sociedade em grande número,
podem as assinaturas dos administradores executivos ou procuradores
ser substituídas pelas respectivas reproduções mecânicas.

ARTIGO 20.º

1 � O conselho de administração, reúne-se, quando e onde o inte-
resse social o exigir, sob convocação verbal ou por escrito do respec-
tivo presidente ou de dois administradores

2 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar na reunião
por outro administrador, mediante simples carta por si assinada, dirigida
ao presidente do conselho de administração e com indicação da data
da reunião.

ARTIGO 21.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único eleito por
um ano, reelegível e que terá um suplente.

ARTIGO 22.º

Compete ao fiscal único.
a) Fiscalizar a administração da sociedade;
b) Vigiar pela observância da lei e do contrato da sociedade;
c) Verificar a regularidade dos livros, registo contabilístico e documentos

que lhes servem de suporte;
d) Verificar, quando o julgue conveniente e pela forma que enten-

da adequada, a extensão da caixa e as existências de qualquer espécie
dos bens ou valores pertencentes à sociedade ou por ela recebidos em
garantia, depósito ou outro título;

e) Verificar a exactidão do balanço e da demonstração dos resultados;
f) Verificar se os critérios valorimétricos adaptados pela sociedade

conduzem uma correcta avaliação do património e dos resultados;
g) Elaborar anualmente relatório sobre a sua acção fiscalizadora,

contas e propostas apresentados pela administração;
h) Convocar a assembleia geral quando o presidente da respectiva

mesa o não faça devendo fazê-lo;
i) Cumprir as demais atribuições constantes da lei ou do contrato

da sociedade.

CAPÍTULO IV

Da assembleia geral

ARTIGO 23.º

1 � A assembleia geral da sociedade é constituída pelos accionis-
tas com direito a voto, correspondendo a cada 100 acções um voto.

2 � Para exercerem o seu direito de voto os accionistas têm, até ao
8.º dia anterior ao da reunião, de depositar ou registar na sede da socie-
dade as acções ou fazer prova do seu depósito em instituição de crédito.

3 � Os accionistas com direito a tomar parte nas assembleias ge-
rais poderão fazer-se representar nos termos da lei, podendo o man-
dato ser conferido por simples carta, telegrama, telex ou telefax, di-
rigido ao presidente da mesa da assembleia geral, com a identidade do
representante e a ordem de trabalhos até à hora da reunião.

ARTIGO 24.º

Os accionistas que possuírem, nas condições do artigo anterior, um
número de acções insuficientes para exercerem o direito de voto,
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poderão agrupar-se de forma a completarem o número exigido a fa-
zerem-se representar por um dos agrupados.

ARTIGO 25.º

1 � Salvo quórum especial exigido por lei, as assembleias gerais
considerar-se-ão constituídas em primeira convocação desde que es-
teja presente ou representada, pelo menos, metade do capital social.

2 � Em segunda convocação de uma assembleia geral, pode deli-
berar seja qual for o número de accionistas presentes ou representa-
dos e o capital por eles representado.

3 � Na convocação de uma assembleia geral pode logo ser fixada
uma data de segunda reunião, para o caso da assembleia não poder reu-
nir-se na primeira data marcada por falta de capital exigido por lei.

4 � A convocatória pode efectuar-se por carta registada, enquan-
to forem nominativas as acções da sociedade, devendo as cartas
registadas serem expedidas com uma antecedência mínima de 21 dias
relativamente à data da reunião.

ARTIGO 26.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente, um
vice-presidente e um secretário, eleitos parcialmente em assembleia
geral.

ARTIGO 27.º

A assembleia geral dos accionistas ou uma comissão de accionistas
por esta nomeados poderá, anualmente, fixar as remunerações, ou
gratificações, de cada um dos membros dos órgãos sociais, podendo
fixar uma remuneração certa ou uma percentagem dos lucros do exer-
cício, cujo valor global, será por ela determinado.

CAPÍTULO V

Da apreciação anual das contas da sociedade

ARTIGO 28.º

A assembleia geral dos accionistas deve reunir, anualmente, para;
a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício

quando a assembleia seja o órgão competente para isso;
b) Deliberar sobre a proposta da aplicação dos resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade e, se disso for caso, e embora esses assuntos não constem da
ordem do dia, proceder à distribuição dentro da sua competência, ou
manifestar a sua desconfiança quanto a administradores e directores;

d) Proceder às eleições que sejam da sua competência.

ARTIGO 29.º

Da assembleia geral referida no artigo anterior, a apreciação da
administração e fiscalização da sociedade deve concluir ou por uma
deliberação de confiança em todos ou alguns órgãos de administração
e fiscalização e respectivos membros ou por destituição de algum ou
alguns destes.

ARTIGO 30.º

Anualmente será dado balanço às contas da sociedade e dos lucros
líquidos verificados serão distribuídos aos accionistas, salvo se, tendo
em vista o desenvolvimento futuro da sociedade, a assembleia geral
deliberar diferentemente.

CAPÍTULO V

Disposição finais e transitórias

ARTIGO 31.º

Havendo dissolução, será liquidatário qualquer um dos administra-
dores que compõe o conselho de administração que ao tempo estiver
em exercício, a menos que tratando-se de dissolução extra judicial, o
contrário seja deliberado por accionistas possuidores de três quartos
do capital.

ARTIGO 32.º

Os membros dos corpos sociais devem manter-se no exercício das
suas funções enquanto não tomarem posse os eleitos para o novo
mandato.

ARTIGO 33.º

Para o quadriénio 2002/2005, ficam desde já designados os seguin-
tes elementos dos corpos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente: Armando Oliveira da Costa
Dias, contribuinte n.º 158594487, casado, residente na Rua do Caste-

lo, 174, da cidade da Trofa; vice-presidente: Cristina Maria Martins
Rodrigues, casada, contribuinte n.º 207184283, residente na Rua do
Padre António Vieira, 32, 2.º, direito, Pedrouços, Maia; secre-
tário: Marília da Silva Maia, contribuinte n.º 216382599, solteira,
maior, residente na Rua n.º 2, lugar de Sapugal, da freguesia de Fradelos,
do concelho de Vila Nova de Famalicão.

Conselho de administração: administradores executivos: Filipe
Fernando Vila Nova Azevedo Costa, presidente; António Vila Nova
Azevedo Costa, vice-presidente; Beatriz Vila Nova Azevedo Costa
Carneiro, vice-presidente. � Administradores delegados: Julieta Mar-
garida dos Santos Leitão Costa, contribuinte n.º 193697742, casada,
residente na Rua de Costa Ferreira, 50, 4.º, direito, edifício Opala, da
cidade da Trofa, titular da direcção administrativa e financeira; José
Miguel Rosa Duarte, contribuinte n.º 210745630, casado, residente na
Rua do Cónego Rafael Álvares da Costa, 58, 6.º, poente, Braga, titular
da direcção de organização e gestão; António Martins Carneiro, con-
tribuinte n.º 192097539, casado, residente no lugar da Boavista, da fre-
guesia de Fradelos, do concelho de Vila Nova de Famalicão, titular da
direcção de logística e comercial; Idília Gonçalo Lopes Lourenço de
Jesus Ramos, contribuinte n.º 187019215, casada, residente na Rua do
Major Botelho Moniz, 413, bloco 1, 2.º, esquerdo posterior, Gulpilhares,
Vila Nova de Gaia, titular da direcção dos recursos humanos.

Para o ano de 2002 e 2003, ficam desde já designados os seguintes
elementos dos corpos sociais:

Fiscal único, efectivo: Armindo Costa, Serra Cruz, Martins & As-
sociados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, inscrita na Or-
dem dos Revisores Oficiais de Contas com o n.º 57, representada por
António Manuel Pinheiro Fernandes, inscrito na Ordem dos Reviso-
res Oficiais de Contas com o n.º 993, residente na Rua do Dr. Bernardo
Sequeira, 50, 2.º, sala AP, 4710-358 Braga; suplente: Manuel José
Rodrigues Cunha Pereira, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas com o n.º 971, residente no lugar da Senra, Geme, apartado
72, 4730 Vila Verde.

Conferi, está conforme.

10 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2000431593

IRMÃOS VILA NOVA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5594/000811; inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 20 e 21/021212.

Certifico que na predita reunião de 15 de Novembro de 2002, foi
deliberado por todos os sócios aumentar o capital da referida socieda-
de, para 50 000 euros, mediante reforço de 35 036 euros, por entra-
das em dinheiro, subscrevendo o sócio Filipe Fernando Vila Nova de
Azevedo Costa, a importância de 6857 euros, ficando assim a sua
quota aumentada para 10 000 euros; o sócio António Vila Nova de
Azevedo Costa, a importância de 5431 euros, ficando assim a sua
quota aumentada para 7750 euros; a sócia Beatriz Vila Nova Azeve-
do Costa Carneiro, a importância de 4230 euros, ficando assim a sua
quota aumentada para 6250 euros; a sócia Irmão Vila Nova, L.da, a
importância de 17 518 euros, ficando assim a sua quota aumentada
para 25 000 euros, sendo admitidos como novos sócios, o segundo
outorgante, António Martins Carneiro, casado em comunhão de ad-
quiridos, com Beatriz Vila Nova Azevedo Costa Carneiro, com uma
nova quota do valor nominal de 500 euros, e a terceira outorgante,
Julieta Margarida dos Santos Leitão Costa, casada em comunhão de
adquiridos, com Filipe Fernando Vila Nova Azevedo Costa que subs-
creve uma nova quota do valor nominal de 500 euros.

Que nessa mesma reunião de assembleia geral foi apreciado um rela-
tório elaborado pela gerência desta sociedade, com parecer favorável
do revisor oficial de contas, para efeitos da sua transformação em so-
ciedade anónima e deliberada a transformação desta sociedade, em so-
ciedade anónima sob a firma Irmãos Vila Nova � Imobiliária, S. A.,
bem como os novos estatutos pelos quais esta sociedade se regerá e um
balanço especial reportado a 30 de Setembro do corrente ano.

Que em execução do deliberado nessa reunião declaram reforçado o
capital desta sociedade para 50 000 euros nos termos atrás exarados e a
sua transformação em sociedade anónima, passando o seu capital a ser
representado por 10 000 acções do valor nominal de cinco euros que cada
um dos sócios recebe em substituição e na proporção das indicadas quotas.

Declararam todos os outorgantes que a sociedade transformada passa-
rá a reger-se pelas cláusulas constantes de um documento complementar
a seguir indicado:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Irmãos Vila Nova � Imobiliária, S. A.
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ARTIGO 2.º

A sede é na Avenida das Indústrias, lugar de Sam, da freguesia de
Ribeirão, do concelho de Vila Nova de Famalicão.

ARTIGO 3.º

O conselho de administração poderá, sem dependência do consen-
timento de outros órgãos sociais, mudar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, criar sucursais, filiais, de-
legações, agências ou outras formas de representação social, em
qualquer lugar do território nacional ou estrangeiro, bem como pro-
ceder ao respectivo encerramento e subscrever, adquirir ou ceder par-
ticipações sociais noutras sociedades, ainda que de objecto diferente
do adiante indicado.

ARTIGO 4.º

1 � O objecto social consiste na construção, gestão, administra-
ção, promoção, arrendamento, compra e venda de imóveis e revenda
dos adquiridos para esse fim.

2 � Para além do disposto no n.º 3 do artigo 11.º do Código das
Sociedades Comerciais, a sociedade poderá ainda adquirir participa-
ções de capital, mesmo como sócia de responsabilidade ilimitada, em
outras sociedades, qualquer que seja o seu objecto social, e bem assim
adquirir participações de capital em sociedades reguladas por leis es-
peciais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, regendo-se pe-
los presentes estatutos e subsidiariamente, pela legislação aplicável.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 6.º

1 � O capital social integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros e está representado por 10 000 acções do valor nomi-
nal de cinco euros, cada uma.

2 � A administração pode, independentemente de deliberação dos
accionistas, aumentar o capital social, uma ou mais vezes, por entra-
das de dinheiro até ao montante de 950 000 euros.

ARTIGO 7.º

1 � Mediante prévia solicitação da administração os accionistas
poderão efectuar prestações em dinheiro para além das entradas do
capital social.

2 � Estas prestações, em tudo o que não for imperativamente dis-
posto de modo diverso, obedecerão a um regime idêntico ao das pres-
tações suplementares previstas na lei para as sociedades por quotas.

3 � Estas prestações tem como limite máximo total, 100 vezes o
valor do capital social.

ARTIGO 8.º

1 � As acções são ao portador ou nominativas, podendo ser reci-
procamente convertidas nos termos da lei.

2 � Poderão existir títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 ou
múltiplos de 1000 acções.

3 � Os títulos definitivos ou provisórios representativos das ac-
ções conterão a assinatura de dois administradores, podendo as assi-
naturas ser de chancela ou por eles autorizada ou por mandatários da
sociedade para os efeitos designados.

4 � As acções poderão ainda revestir forma meramente escritural,
sem incorporação em títulos.

5 � A assembleia geral deliberará sobre emissão de acções nos
termos do número anterior, fixando então se são abrangidas todas ou
apenas algumas categorias de acções, o regime que seguirão e a even-
tual convertibilidade recíproca com as incorporadas em títulos.

ARTIGO 9.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 ao interesse social.

2 � Enquanto pertencerem à sociedade, as acções não tem quais-
quer direitos sociais, salvo o da participação em aumentos de capital
por incorporação de reservas, se a assembleia geral não deliberar em
sentido diverso.

ARTIGO 10.º

1 � Serão obrigatoriamente amortizadas pelo respectivo valor
nominal as acções cujos títulos sejam penhorados, arrestados, arrola-

dos ou envolvidos em qualquer providência judicial ou administrativa
que possa implicar posterior transmissão da respectiva titularidade das
acções.

2 � São obrigatoriamente amortizadas pelo respectivo valor no-
minal e/ou contabilístico, dos dois o menor, as acções, cujos títulos
sejam adjudicados ao cônjuge do titular por virtude de partilha decor-
rente de divórcio, de separação judicial e pessoas e bens ou de sepa-
ração judicial de bens.

3 � O pagamento da contrapartida resultante da amortização de
acções nos casos previstos nos dois números anteriores, será efectuado
no fim do segundo exercício, posterior à deliberação de amortização.

4 � A assembleia geral poderá deliberar a amortização de acções
havendo acordo com o respectivo titular quer quanto ao valor, quer
quanto à data do reembolso.

ARTIGO 11.º

Os accionistas, na proporção directa das acções de que forem titu-
lares, terão o direito de preferência para a aquisição de nova acções
em futuros aumentos de capital social, tais preferência e proporção
aplicam-se identicamente no que respeita ao rateio de novas acções,
relativamente às quais aquele direito de preferência não tenha sido
exercido.

ARTIGO 12.º

O direito reconhecido no artigo anterior entende-se para ser exer-
cido dentro dos limites legais e sem prejuízo do que vier a ser estabe-
lecido pela assembleia geral.

ARTIGO 13.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, poderá a sociedade,
nos termos da lei, emitir obrigações de qualquer natureza.

2 � A deliberação de emissão de obrigações deve fixar o montan-
te total, o número e a modalidade (nominativas ou ao portador) das
obrigações a emitir, o valor nominal de cada uma, a taxa e o modo de
pagamento de juros, os prazos e as condições de reembolso, as garan-
tias especiais das obrigações, se as houver, bem como quaisquer outras
características da emissão.

3 � As obrigações incorporam-se em títulos de 1, 5, 10, 50, 100,
500, 1000 ou múltiplos de 1000.

4 � Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade poderá
adquirir obrigações próprias e praticar sobre elas todas as operações
que se mostrem convenientes ao interesse social.

5 � As obrigações a emitir poderão revestir a forma escritural,
sem incorporação em títulos, aplicando-se com as necessárias adap-
tações o previsto no n.º 4 do artigo 8.º

ARTIGO 14.º

Na subscrição de quaisquer obrigações emitidas pela sociedade, te-
rão preferência os accionistas, na proporção das acções que possuí-
rem, salvo deliberação em contrário da assembleia geral.

CAPÍTULO III

Da administração e fiscalização

ARTIGO 15.º

Conselho de administração

1 � A administração e representação da sociedade será exercida por
um conselho de administração composto por três a sete membros (sendo
três administradores executivos e os restantes administradores delega-
dos que serão os titulares das direcções de organização e gestão, admi-
nistrativa e financeira, recursos humanos, e logística e comercial).

2 � Os membros do conselho de administração são eleitos pela
assembleia geral por quatro anos civis, podendo ser reeleitos uma ou
mais vezes e podem ser accionistas ou estranhos à sociedade.

3 � Os membros eleitos escolherão, entre si, o presidente e os
dois vice-presidentes.

4 � O conselho de administração poderá delegar num ou alguns dos
seus membros, que então receberão o título de administrador-delegado, a
gestão corrente da sociedade e a execução das deliberações do conselho,
nos termos e dentro dos limites fixados na deliberação que os designar.

5 � Nas deliberações do conselho de administração, o presidente
goza em caso de empate de votação, de voto de qualidade.

6 � A assembleia que eleger os membros do conselho de adminis-
tração, pode dispensá-los da prestação de caução.

ARTIGO 16.º

A administração poderá nomear um secretário da sociedade efec-
tivo e um suplente, nos termos e para o exercício das funções pre-
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vistas nos artigos 446.º-A e seguintes, do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 17.º

Compete ao conselho de administração, sem prejuízo das demais
atribuições que lhe confere a lei e os estatutos.

1 � Gerir todos os negócios e efectuar as operações relativas ao
objecto social.

2 � A aquisição, alienação, locação e oneração, para e da socieda-
de, de bens móveis e imóveis, estabelecimentos, participações sociais
e veículos automóveis, bem como celebrar contratos promessa que
tenha por objecto os mesmos bens.

3 � Celebração dos contratos de seguros e com instituições finan-
ceiras, incluindo empréstimos de médio e longo prazos e de locação
financeira.

4 � A representação em juízo e fora dele, a confissão, desistência
e transacção em quaisquer acções ou procedimentos judiciais e a cele-
bração de convenções de arbitragem.

5 � Qualquer administrador da sociedade fica expressamente proi-
bido de obrigar a sociedade em negócios de favor ou estranhos ao
objecto social, sendo nulos e de nenhum efeito os actos ou contratos
praticados em violação desta norma e sendo o administrador respon-
sável pelos prejuízos que causar à sociedade.

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração poderá delegar os seus poderes
de gestão corrente da sociedade e o da representação em juízo e fora
dele em um só ou mais dos seus membros.

2 � Por deliberação poderá, ainda, o conselho de administração
encarregar uma ou mais pessoas para em nome e por conta da so-
ciedade, como mandatários ou procuradores, desempenhar tempora-
riamente ou definitivamente, certos actos de gestão conferindo-lhes
o respectivo mandato em forma legal.

ARTIGO 19.º

1 � A sociedade obriga-se validamente para todos os seus actos e
contratos pelas assinaturas conjuntas de três administradores executi-
vos, Filipe Fernando Vila Nova Azevedo Costa, António Vila Nova
Azevedo Costa e Beatriz Vila Nova Azevedo Costa Carneiro.

2 � Para as seguintes categorias de actos, a sociedade também se
obriga do seguinte modo:

a) Ordens de transferência e outros movimentos de contas bancá-
rias entre contas da empresa ou entre contas de empresas do grupo,
pela assinatura de um administrador executivo ou pela assinatura do
administrador titular da direcção administrativa e financeira, ou pela
assinatura do administrador titular da direcção de logística e comercial,
ou pela assinatura do administrador titular da direcção de organização e
gestão;

b) Emissão de cheques, ordem de transferências e outros movimen-
tos de contas bancárias, para contas não pertencentes à empresa, pela
assinatura conjunta de dois administradores executivos ou pela assi-
natura conjunta de um administrador executivo com a assinatura do
administrador titular da direcção administrativa e financeira ou com
a assinatura do administrador titular da direcção de logística e comer-
cial, ou pela assinatura conjunta de um administrador executivo com
a assinatura do administrador titular da direcção de organização e
gestão;

c) Endosso de cheques e títulos de crédito, para depósitos em con-
ta da empresa, ou entre contas de empresas do grupo, pela assinatura
de um administrador executivo ou pela assinatura do administrador
titular da direcção administrativa e financeira, ou pela assinatura do
administrador titular da direcção de logística e comercial, ou pela assi-
natura do administrador titular da direcção de organização e gestão;

d) Endosso de cheques e títulos de crédito, para terceiros, ao por-
tador, ou para depósito em contas não pertencente à empresa, pela
assinatura conjunta de dois administradores executivos, ou pela assi-
natura conjunta de um administrador executivo com a assinatura do
administrador titular da direcção administrativa e financeira, ou pela
assinatura conjunta de um administrador executivo com a assinatura
do administrador titular da direcção de logística e comercial, ou pela
assinatura conjunta de um administrador executivo com a assinatura
do administrador titular da direcção de organização e gestão;

e) Celebração de contratos de seguros, pela assinatura de um admi-
nistrador executivo, ou pela assinatura de qualquer um dos adminis-
tradores titulares das direcções, administrativas e financeira logística
e comercial, organização e gestão e recursos humanos;

f) Celebração de contratos de ALD e leasing mobiliário, pela assi-
natura de um administrador executivo, ou pela assinatura de qualquer
um dos administradores titulares das direcções, administrativa e fi-
nanceira, logística e comercial, organização e gestão e recursos hu-
manos;

g) Celebração de contratos de serviços usuais da actividade da
empresa, pela assinatura de um administrador executivo, ou pela as-
sinatura de qualquer um dos administradores titulares das direcções,
administrativa e financeira, logística e comercial, organização e ges-
tão e recursos humanos;

h) Celebração de contratos de arrendamentos e de utilização de
estabelecimentos comerciais, pela assinatura conjunta de dois admi-
nistradores executivos ou pela assinatura conjunta de um administra-
dor executivo com a assinatura do administrador titular da direcção
administrativa e financeira ou com a assinatura do administrador ti-
tular da direcção logística e comercial, ou pela assinatura conjunta de
um administrador executivo com a assinatura do administrador titular
da direcção de organização e gestão;

i) Celebração de contratos de trabalho e de estágio, incluindo a
orgânica do direito do trabalho (excluindo situações pessoais e fami-
liares), pela assinatura de um administrativo executivo, ou pela assi-
natura do administrador titular da direcção de recursos humanos;

j) Para representar a empresa em processos judiciais relacionados com
o direito de trabalho e relações laborais (excluindo situações pessoais e
familiares), pela assinatura de um administrador executivo, ou pela assi-
natura do administrador titular da direcção de recursos humanos;

l) Para representar a empresa em processos judiciais, pela assinatu-
ra de um administrador executivo, ou pela assinatura de qualquer um
dos administradores titulares das direcções, administrativa e financei-
ra, logística e comercial, organização e gestão;

m) Actos de mero expediente, pela assinatura de um administrador
executivo, ou pela assinatura de qualquer um dos administradores titu-
lares das direcções administrativa e financeira, logística e comercial,
organização e gestão e recursos humanos.

3 � Sempre que um administrador executivo seja cônjuge, descen-
dente ou ascendente, de algum administrador delegado, as suas assina-
turas em conjunto não obrigam, nem vinculam a sociedade, em qual-
quer acto ou contrato e qualquer que seja o assunto.

4 � Pela assinatura de um só administrador quando o conselho de
administração, por deliberação em acta, lhe confira para tal os res-
pectivos poderes.

5 � Pela assinatura de um mandatário ou procurador nomeado nos
termos do n.º 2 do artigo anterior e que sozinho tenha poderes bas-
tantes para o acto.

6 � Nos documentos emitidos pela sociedade em grande número,
podem as assinaturas dos administradores executivos ou procuradores
ser substituídas pelas respectivas reproduções mecânicas.

ARTIGO 20.º

1 � O conselho de administração, reúne-se, quando e onde o inte-
resse social o exigir, sob convocação verbal ou por escrito do respec-
tivo presidente ou de dois administradores

2 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar na reunião
por outro administrador, mediante simples carta por si assinada, dirigida
ao presidente do conselho de administração e com indicação da data
da reunião.

ARTIGO 21.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único eleito por
um ano, reelegível e que terá um suplente.

ARTIGO 22.º

Compete ao fiscal único.
a) Fiscalizar a administração da sociedade;
b) Vigiar pela observância da lei e do contrato da sociedade;
c) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilístico e

documentos que lhes servem de suporte;
d) Verificar, quando o julgue conveniente e pela forma que enten-

da adequada, a extensão da caixa e as existências de qualquer espécie
dos bens ou valores pertencentes à sociedade ou por ela recebidos em
garantia, depósito ou outro título;

e) Verificar a exactidão do balanço e da demonstração dos resultados;
f) Verificar se os critérios valorimétricos adaptados pela sociedade

conduzem uma correcta avaliação do património e dos resultados;
g) Elaborar anualmente relatório sobre a sua acção fiscalizadora,

contas e propostas apresentados pela administração;
h) Convocar a assembleia geral quando o presidente da respectiva

mesa o não faça devendo fazê-lo;
i) Cumprir as demais atribuições constantes da lei ou do contrato

da sociedade.

CAPÍTULO IV
Da assembleia geral

ARTIGO 23.º

1 � A assembleia geral da sociedade é constituída pelos accionis-
tas com direito a voto, correspondendo a cada 100 acções um voto.
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2 � Para exercerem o seu direito de voto os accionistas têm, até ao
8.º dia anterior ao da reunião, de depositar ou registar na sede da socie-
dade as acções ou fazer prova do seu depósito em instituição de crédito.

3 � Os accionistas com direito a tomar parte nas assembleias ge-
rais poderão fazer-se representar nos termos da lei, podendo o man-
dato ser conferido por simples carta, telegrama, telex ou telefax, di-
rigido ao presidente da mesa da assembleia geral, com a identidade do
representante e a ordem de trabalhos até à hora da reunião.

ARTIGO 24.º

Os accionistas que possuírem, nas condições do artigo anterior, um
número de acções insuficientes para exercerem o direito de voto,
poderão agrupar-se de forma a completarem o número exigido a fa-
zerem-se representar por um dos agrupados.

ARTIGO 25.º

1 � Salvo quórum especial exigido por lei, as assembleias gerais
considerar-se-ão constituídas em primeira convocação desde que es-
teja presente ou representada, pelo menos, metade do capital social.

2 � Em segunda convocação de uma assembleia geral, pode deli-
berar seja qual for o número de accionistas presentes ou representa-
dos e o capital por eles representado.

3 � Na convocação de uma assembleia geral pode logo ser fixada
uma data de segunda reunião, para o caso da assembleia não pode reu-
nir-se na primeira data marcada por falta de capital exigido por lei.

4 � A convocatória pode efectuar-se por carta registada, enquan-
to forem nominativas as acções da sociedade, devendo as cartas
registadas serem expedidas com uma antecedência mínima de 21 dias
relativamente à data da reunião.

ARTIGO 26.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente, um vice-
-presidente e um secretário, eleitos parcialmente em assembleia geral.

ARTIGO 27.º

A assembleia geral dos accionistas ou uma comissão de accionistas
por esta nomeados poderá, anualmente, fixas as remunerações, ou
gratificações, de cada um dos membros dos órgãos sociais, podendo
fixar uma remuneração certa ou uma percentagem dos lucros do exer-
cício, cujo valor global, será por ela determinado.

CAPÍTULO V

Da apreciação anual das contas da sociedade

ARTIGO 28.º

A assembleia geral dos accionistas deve reunir, anualmente, para;
a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício

quando a assembleia seja o órgão competente para isso.
b) Deliberar sobre a proposta da aplicação dos resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade e, se disso for caso, e embora esses assuntos não constem da
ordem do dia, proceder à distribuição dentro da sua competência, ou
manifestar a sua desconfiança quanto a administradores e directores;

d) Proceder às eleições que sejam da sua competência.

ARTIGO 29.º

Da assembleia geral referida no artigo anterior, a apreciação da
administração e fiscalização da sociedade deve concluir ou por uma
deliberação de confiança em todos ou alguns órgãos de administração
e fiscalização e respectivos membros ou por destituição de algum ou
alguns destes.

ARTIGO 30.º

Anualmente será dado balanço às contas da sociedade e dos lucros
líquidos verificados serão distribuídos aos accionistas, salvo se, tendo
em vista o desenvolvimento futuro da sociedade, a assembleia geral
deliberar diferentemente.

CAPÍTULO V

Disposição finais e transitórias

ARTIGO 31.º

Havendo dissolução, será liquidatário qualquer um dos administra-
dores que compõe o conselho de administração que ao tempo estiver
em exercício, a menos que tratando-se de dissolução extra judicial, o
contrário seja deliberado por accionistas possuidores de três quartos
do capital.

ARTIGO 32.º

Os membros dos corpos sociais devem manter-se no exercício das
suas funções enquanto não tomarem posse os eleitos para o novo
mandato.

ARTIGO 33.º

Para o quadriénio 2002/2005, ficam desde já designados os seguin-
tes elementos dos corpos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente: Armando Oliveira da Costa Dias,
contribuinte n.º 158594487, casado, residente na Rua do Castelo, 174,
da cidade da Trofa; vice-presidente: Cristina Maria Martins Rodrigues,
casada, contribuinte n.º 207184283, residente na Rua do Padre António
Vieira, 32, 2.º, direito, Pedrouços, Maia; secretário: Marília da Silva
Maia, contribuinte n.º 216382599, solteira, maior, residente na Rua
n.º 2, lugar de Sapugal, da freguesia de Fradelos, do concelho de Vila
Nova de Famalicão.

Conselho de administração: administradores executivos: Filipe
Fernando Vila Nova Azevedo Costa, presidente; António Vila Nova
Azevedo Costa, vice-presidente; Beatriz Vila Nova Azevedo Costa
Carneiro, vice-presidente. � Administradores delegados: Julieta Mar-
garida dos Santos Leitão Costa, contribuinte n.º 193697742, casada,
residente na Rua de Costa Ferreira, 50, 4.º, direito, edifício Opala, da
cidade da Trofa, titular da direcção administrativa e financeira; José
Miguel Rosa Duarte, contribuinte n.º 210745630, casado, residente
na Rua do Cónego Rafael Álvares da Costa, 58, 6.º, poente, Braga,
titular da direcção de organização e gestão; António Martins Carnei-
ro, contribuinte n.º 192097539, casado, residente no lugar da Boavista,
da freguesia de Fradelos, do concelho de Vila Nova de Famalicão, ti-
tular da direcção de logística e comercial; Idília Gonçalo Lopes Lou-
renço de Jesus Ramos, contribuinte n.º 187019215, casada, residente
na Rua do Major Botelho Moniz, 413, bloco 1, 2.º, esquerdo poste-
rior, Gulpilhares, Vila Nova de Gaia, titular da direcção dos recursos
humanos.

Para o ano de 2002 e 2003, ficam desde já designados os seguintes
elementos dos corpos sociais:

Fiscal único, efectivo: Armindo Costa, Serra Cruz, Martins & As-
sociados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, inscrita na Or-
dem dos Revisores Oficiais de Contas com o n.º 57, representada por
António Manuel Pinheiro Fernandes, inscrito na Ordem dos Reviso-
res Oficiais de Contas com o n.º 993, residente na Rua do Dr. Bernardo
Sequeira, 50, 2.º, sala AP, 4710-358 Braga; suplente: Manuel José
Rodrigues Cunha Pereira, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas com o n.º 971, residente no lugar da Senra, Geme, apartado
72, 4730 Vila Verde.

Conferi, está conforme.

9 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 2000431607

CUNHA GUIMARÃES & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2789/910716; inscrição n.º 2; número e data da apre-
sentação: 14/021001.

Certifico que foi deliberado pela presente escritura, procedem ao
seguinte:

A) Aumentam o capital social da dita sociedade de 2244,60 euros
para 50 100,33 euros, sendo o aumento de 47 855,73 euros, efectua-
do pela seguinte forma:

a) Por incorporação de reservas legais, quanto ao montante de
1932,09 euros;

b) Por incorporação de reservas livres, quanto ao montante de
37 192,84 euros;

c) Por novas entradas em dinheiro quanto ao montante de
8730 euros, subscritas na totalidade por todos os sócios, sendo na
quantia de 2910 euros, por cada um deles.

Que este aumento de capital corresponde o aumento da participa-
ção de cada sócio, proporcionalmente ao valor nominal dela, sendo a
parte correspondente a cada sócio no valor do aumento por incorpo-
ração de reservas acrescido à quota de que cada um já é titular, e que
assim são aumentadas, cada uma delas, para o valor nominal de
13 790,11 euros e correspondendo às novas entradas em dinheiro
efectuadas por cada sócio a criação de três novas quotas de valor
nominal de 2910 euros, cada, pertencentes uma a cada um deles.

B) Mudam a sede social para o lugar de Pedras, lote 12, freguesia
de Esmeriz, deste concelho;
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C) Consequentemente alteram ainda no contrato de sociedade, o
n.º 1 do artigo 2.º e o artigo 4.º, os quais passam a ter a seguinte nova
redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é no lugar de Pedras, lote 12, freguesia de
Esmeriz, concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � (Mantém-se.)

ARTIGO 4.º

O capital social, é de 50 100,33 euros e encontra-se dividido em
seis quotas, sendo três no valor nominal de 2910 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios, e três no valor nominal de 13 790,11 euros,
também pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

Conferi, está conforme.

13 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2001387679

CASTELO BRANCO
COVILHÃ

COVIDOMINIUM � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2286/
970703; identificação de pessoa colectiva n.º 503915149; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 9/20020419.

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

Alteração parcial do pacto com reforço de capital e redenominação.
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 602 410$, subscrito em

numerário pelos sócios, José Brito Simão e Maria Filomena, com
301 205$ cada um.

Artigo alterado: 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social da referida sociedade, subscrito e realizado em di-
nheiro é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios José
Brito Simão e Maria Filomena.

Mais certifico que, foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

29 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Neves da Costa Bicho. 2001280270

MENDES & LEAL � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2486/
991230; identificação de pessoa colectiva n.º 504796127; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 7/20020412.

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

Alteração parcial do pacto.
Artigos alterados: 3.º e 4.º, os quais ficaram com a seguinte re-

dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores sociais, é de 7500 euros, e corresponde à soma de quatro quotas
iguais, de 1875 euros cada, pertencentes, respectivamente, aos sócios
Manuel Moita Leal, Silvestre Alves Pinto, Manuel Antunes Ferreira
e António Mendes Pinto.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for acordado em assembleia geral, será

exercida pelas seguintes pessoas, que desde já ficam nomeadas ge-
rentes:

a) Pelo sócio Manuel Moita Leal e por sua mulher, Teresa Mendes
Pinto Leal; e

b) Pelos sócios Silvestre Alves Pinto e Manuel Antunes Ferreira.
§ 1.º Para obrigar a sociedade são necessárias duas assinaturas, sen-

do obrigatoriamente uma de um dos gerentes referidos na alínea a) e
outra de um dos gerentes referidos na alínea b) deste artigo, mas nos
actos de mero expediente bastará a assinatura de qualquer um deles.

§ 2.º A gerência poderá constituir mandatários da sociedade, os quais obri-
garão dentro dos limites e nas condições do mandato que lhes for conferido.

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

§ 4.º A assembleia geral será soberana para, por maioria simples,
designar novos gerentes e delimitar a extensão dos seus poderes.

Mais certifico que, foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

8 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria Proen-
ça Serra dos Santos. 2001281196

MARGUEL � INDÚSTRIA DE MADEIRAS
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2138/
960116; identificação de pessoa colectiva n.º 503561274; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 2/20020403.

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

Alteração parcial do pacto com reforço de capital.
Capital: 25 000 euros, após o reforço de 20 012,02 euros, subscri-

to em numerário, pelos dois sócios, na proporção das quotas.
Artigos alterados: 1.º e 3.º os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adopta a firma MARGUEL � Indústria de
Madeiras e Construção Civil, L.da, e a sua sede passa a ser no sítio do
Calvário, freguesia de Unhais da Serra, concelho da Covilhã.

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

A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas locais
de representação onde e quando julgar conveniente.

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras socie-
dades mesmo que estas tenham objecto diverso do seu integrar agrupa-
mentos complementares de empresas, construir associações em parti-
cipação e consórcios.

ARTIGO 3.º

O capital social inteiramente realizado é de 25 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 12 500 euros, pertencen-
do uma ao sócio Bruno Miguel Santos Chiquita e outra à sócia Orlanda
Maria Santos Chiquita Cabral.

Mais certifico que, foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

2 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 2001419813

VÍDEO � TÊXTIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1550/
870629; identificação de pessoa colectiva n.º 501845020; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 8/20020416.

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

Alteração parcial do pacto com reforço de capital e redenominação.
Capital: 5000 €, após o reforço de 3004,81 €, subscrito em nu-

merário pelos dois sócios, na proporção das suas quotas.
Artigo alterado: 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas de
2500 euros, pertencentes a Carlos Alberto do Nascimento Fonseca e
a Maria do Carmo Antunes Salgueiro Fonseca.
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Mais certifico que, foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

10 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria Pro-
ença Serra dos Santos. 2001280530

J. VAZ & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2054/
950207; identificação de pessoa colectiva n.º 503353167; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 6/20020417.

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

Alteração parcial do pacto com reforço de capital e redenominação.
Capital: 50 000 €, após o reforço de 35 000 €, subscrito em nu-

merário, pelos dois sócios, na proporção das suas quotas.
Artigos alterados: 3.º e 4.º, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas iguais, uma do valor nominal de
25 000 euros pertencente ao sócio Jorge Filipe Reis Ferrão Vaz e outra
de 25 000 euros pertencente ao sócio João Eduardo Reis Ferrão Vaz.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica a cargo dos sócios Jorge Filipe Ferrão
Vaz e João Eduardo Reis Ferrão Vaz, desde já nomeados gerentes, sendo
suficiente a intervenção de um gerente para obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

Mais certifico que, foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

10 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria Pro-
ença Serra dos Santos. 2001280513

MALACA & VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1318/
820104; identificação de pessoa colectiva n.º 501215042.

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.

9 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria Proen-
ça Serra dos Santos. 1000193064

J. VAZ & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2054/
950207; identificação de pessoa colectiva n.º 503353167;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/20020417.

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

Cessação de funções do gerente João José Ferrão Vaz, por renúncia.
Data: 3 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme.

10 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria Pro-
ença Serra dos Santos. 2001280521

MADEIRA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2079/
950511; identificação de pessoa colectiva n.º 503418749; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 13/20020415.

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

Alteração parcial do pacto com reforço de capital e redenominação.
Capital: 5000 €, após o reforço de 3004,81 €, subscrito em nu-

merário pelos sócios, Carlos Manuel Vicente Madeira e Vasco Narci-
so Santos, na proporção das suas quotas.

Artigo alterado: 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada.

Mais certifico que, foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

14 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Neves da Costa Bicho. 2001280998

ANTÓNIO BRANCO CUSTÓDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2175/
960403; identificação de pessoa colectiva n.º 503622613; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 11/20010928.

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

Alteração parcial do pacto com reforço de capital e redenominação.
Capital: 1 002 410$ após o reforço de 602 410$, subscrito em

numerário pelos dois sócios, com 301 205$, cada.
Artigo alterado: 3.º, o qual, ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e já realizado em dinheiro
é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, cada
uma sendo uma de cada sócio.

Mais certifico que, foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

13 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 2001280050

ALVES & CERVEIRA, AUTO ESCAPES DA COVILHÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1620/
881021; identificação de pessoa colectiva n.º 500018324; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 1/20020403.

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

Alteração parcial do pacto com reforço de capital e redenominação.
Capital: 5000 €, após o reforço de 3004,81 €, subscrito por in-

corporação de prestações suplementares, efectuadas pelos sócios na
proporção das respectivas quotas.

Artigo alterado: 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diversos
valores do activo, é de 5000 euros e corresponde à soma de três quo-
tas, duas quotas de 2312,50 euros, pertencente ao sócio Guilherme
Francisco da Silva Dias e a Natividade Domingos Porém da Silva, e
outra de 375 euros pertencente ao sócio Manuel Duarte Nunes Samarra.

Mais certifico que foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

28 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 2001280335

MESQUITA & DIAS � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Covilhã. Matrícula n.º 2758/
20020403; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20020403.
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Certifico que entre Pedro Miguel Louro Mesquita e Gonçalo Ânge-
lo Apolinário Dias, solteiro, maiores, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mesquita & Dias � Comércio de
Artigos de Desporto, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Mateus Fernandes, 27,
loja 14, freguesia de São Pedro, concelho e cidade da Covilhã.

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 a retalho de artigos de
desporto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Pedro Miguel
Louro Mesquita e Gonçalo Ângelo Apolinário Dias.

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.

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 alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortizada 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

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 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.

Conferi, está conforme.

3 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Neves da Costa Bicho. 2001419937

AGÊNCIA FUNERÁRIA � CANÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Covilhã. Matrícula n.º 2760/
20020409; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20020409.

Certifico que por João Castro Canário e mulher, Eugénia Maria
Rodrigues Bernardo, casados em comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Agência Funerária � Canário, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor José Costa
Vaz, 3, lugar e freguesia de Teixoso, concelho Covilhã.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto principal actividades funerárias e por
actividades complementares as conexas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios João Castro Canário e Eugénia Maria Rodrigues Bernardo.

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 é
suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e 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 forem
fixadas em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente veículos automóveis, incluindo por con-
tratos 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 gerência nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Conferi, está conforme.

8 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria Proen-
ça Serra dos Santos. 2001281498

BEIRAZÊZERE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Covilhã. Matrícula n.º 2769/
20020423; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20020423.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 93 � 21 de Abril de 2003 8480-(43)

Certifico que entre Sérgio Manuel de Matos casado com Gabriela
Maria Timóteo Matos em comunhão de adquiridos e João António
Duarte Maria casado com Fernanda Maria Matos Costa em comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BEIRAZÊZERE CONSTRU-
ÇÕES, L.da e tem a sua sede no Bairro dos Freixos, 1, lugar e fregue-
sia de Boidobra, concelho da Covilhã.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a execução de obras especializadas de
construção, nomeadamente cofragens, obras em tosco e pinturas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Sérgio Manuel de Matos e João António Duarte Maria.

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 é
necessária a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

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 forem
fixadas em assembleia geral.

Conferi, está conforme.

15 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Neves da Costa Bicho. 2001280980

HIC SITU � ESTUDOS E PROJECTOS DE ARQUEOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Covilhã. Matrícula n.º 2766/
20020422; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
20020422.

Certifico que por Carla Sofia Alçada Alegria Ribeiro, Sara Oliveira
Almeida, e Ricardo Jorge Costeira da Silva, todos, solteiros, maiores, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HIC SITU � Estudos e Projectos
de Arqueologia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede nas Escadas do Quebra-Costas, 16,
freguesia da Covilhã (São Pedro), concelho Covilhã.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de arqueolo-
gia e elaboração de estudos e projectos na mesma área.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros e corresponde à soma de três quotas iguais dos valores
nominais de 1700 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Carla Sofia Alçada Alegria Ribeiro, Sara Oliveira Almeida e Ricardo
Jorge Costeira da Silva.

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 é
suficiente a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social, desde que deliberado
por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do capital so-
cial, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de
restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento, instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente veículos
automóveis, incluindo por contratos leasing, e tomar de arrendamento
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 definitivamente matriculada.

Conferi, está conforme.

10 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria Pro-
ença Serra dos Santos. 2001280556

JOSÉ PINTO RUSSO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2562/
20001019; identificação de pessoa colectiva n.º 503182416;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/20020409.

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

Cessação de funções do gerente Miguel Barata Russo, por renúncia.
Data: 9 de Janeiro de 2002.

Conferida, está conforme.

7 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria Proen-
ça Serra dos Santos. 2001281480

JOSÉ PINTO RUSSO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2562/
20001019; identificação de pessoa colectiva n.º 503182416; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 10/20020409.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Alteração parcial do pacto.
Artigos alterados; 3.º e 4.º os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente subscrito e já realizado em di-
nheiro é de 5000 euros, dividido em duas quotas, uma de 3000 euros
pertencente ao sócio José Pinto Russo e uma de 2000 euros perten-
cente à sócia Maria José Gonçalves Barata.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e administração da sociedade fica a cargo dos só-
cios José Pinto Russo e Maria José Gonçalves Barata já designados
gerentes.

Mais certifico que, foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

7 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria Proen-
ça Serra dos Santos. 2001281471

LIDER � LIVRARIA E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2042/
950113; identificação de pessoa colectiva n.º 503339164;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 5/20020405.

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

Cessação de funções do gerente Carlos Alberto Vicente Azevedo,
por exoneração.

Data: 31 de Dezembro de 2001.

Conferida, está conforme.

6 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 2001419902

CUTELO & GONZALEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2183/
960520; identificação de pessoa colectiva n.º 503645494; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 10/20020401.

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

Alteração parcial do pacto com reforço de capital e redenominação.
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 502 410$, subscrito em

numerário, pelos dois sócios, na proporção das quotas.
Artigo alterado: 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada, per-
tencentes cada uma delas aos sócios, Paulo Jorge da Silva Cutelo, e
Sandra Elizabeth Gonzalez Cutelo.

Mais certifico que, foi depositado na pasta própria da socie-
dade o texto completo do contrato alterado, na sua redacção
actualizada.

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2002. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 2001419767

PERIBAR � SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2275/
970521; identificação de pessoa colectiva n.º 503879835; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 12/20020401.

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

Alteração parcial do pacto com reforço de capital.
Capital: 5000 euros, após o reforço de 3004,80 euros, subscrito em

numerário pelos dois, com 1502,40 euros, cada.
Artigo alterado: 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e realiza-
do em dinheiro, representado por duas quotas iguais de 2500 euros,
uma de cada sócio.

Mais certifico que, foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

6 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 2001419961

J. M. CRAVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1394/
830422; identificação de pessoa colectiva n.º 501376631; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 15/20020401.

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

Alteração parcial do pacto com reforço de capital.
Capital: 37 409,85 euros, após o reforço de 29 927,88 euros, subs-

crito em numerário, pelos três sócios, na proporção das quotas.
Artigo alterado: 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito já realizado em dinheiro, é
de 37 409,85 euros que corresponde à soma de três quotas de
12 469,95 euros, pertencendo cada uma delas aos sócios, José Madei-
ra Craveiro; Maria Ramos Barata; e Anabela Ramos Craveiro Roseta.

Mais certifico que, foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2002. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 2001419775

SACREP � SOCIEDADE REPRESENTAÇÕES
DE ARTES GRÁFICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2757/
20020403; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20020403.

Certifico que, por Carlos Manuel de Jesus Cândido, casado com Joana
Isabel Abrantes Sabino de Almeida Cândido, na comunhão de adquiri-
dos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contra-
to seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma SACREP � Sociedade Representações
de Artes Gráficas, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de São
José, 8, rés-do-chão, Bairro dos Penedos Altos, Covilhã.

2.º

A sociedade tem por objecto, edição, impressão e reprodução de
suportes de informação, gravados, edição, compra, venda e
comissionamento.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros, representado por uma quota do mesmo valor do único
sócio, Carlos Manuel de Jesus Cândido.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado pelo único sócio, e isenta de caução, cabe ao próprio, Carlos
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Manuel de Jesus Cândido, que desde já fica nomeado gerente, bastan-
do a sua assinatura para obrigar a sociedade.

5.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades, já
existentes ou a constituir, ainda que com objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

6.º

A sociedade fica desde já autorizada a celebrar negócios jurídicos
com o sócio único, desde que esses negócios sirvam a prossecução do
objecto da sociedade.

Conferida, está conforme.

3 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Neves da Costa Bicho. 2001419910

SERRABARCO � TRANSFORMAÇÃO DE MADEIRAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2765/
20020422; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20020422.

Certifico que, por Paulo Jorge Serra Gonçalves, solteiro, maior, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SERRABARCO � Transformação de
Madeiras, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Estrada
Municipal, Edifício Arpaz, sem número, freguesia do Barco, conce-
lho da Covilhã.

§ único. A gerência da sociedade fica desde já autorizada a deslocar a
sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e a abrir
sucursais, agências, filiais ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto carpintaria, móveis, pavimentos em
madeira, serviços de carpintaria e representações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e pertence ao sócio Paulo Jorge Serra Gonçalves.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica a cargo do sócio Paulo Jorge Serra
Gonçalves, desde já nomeado gerente e cuja intervenção obrigará a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, fica desde já autorizada a movimentar a
débito a conta aberta em nome da sociedade, constituída nos termos
do artigo 202.º, por aplicação do artigo 270.º-G, do Código das So-
ciedades Comerciais, com objectivo de adquirir bens necessários à mon-
tagem da própria sociedade, bem como a celebrar contratos de leasing
e aquisição de viaturas automóveis.

Conferida, está conforme.

10 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria Pro-
ença Serra dos Santos. 2001280548

QUINTA DOS PICOS � AGROTURISMO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2761/
20020411; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20020411.

Certifico que, por Elsa Maria Nogueira Dias Freire, casada com
Fernando José Tavares Freire, na comunhão geral, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Quinta dos Picos � Agroturismo,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Quinta dos Picos, freguesia do
Teixoso, concelho da Covilhã.

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 turismo
no espaço rural, nomeadamente agroturismo e promoção de activida-
des desportivas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros, repre-
sentado por uma quota de igual valor nominal, pertencente à sócia
Elsa Maria Nogueira Dias Freire.

ARTIGO 4.º

A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, ficará a
cargo da sócia Elsa Maria Nogueira Dias Freire, desde já nomeada
gerente, ou de pessoas estranhas à sociedade, que venham a ser por
ela designadas.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras so-
ciedades já existentes ou a constituir, ainda que com objecto diferente
do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas, desde que em sociedades por quotas não
fique na situação de única sócia.

ARTIGO 7.º

Fica a sócia autorizada a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que visem a prossecução do objecto social.

Conferida, está conforme.

8 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria Proen-
ça Serra dos Santos. 2001281501

J. M. L. RODRIGUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2763/
20020415; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20020415.

Certifico que, por Joaquim Manuel Louro Rodrigues, casado com
Cristina Maria Ascensão Gonçalves Rodrigues, na comunhão de ad-
quiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma J. M. L. Rodrigues, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede no Beco das Santas, 6, 2.º, freguesia de Tortosendo,
concelho da Covilhã.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucursais,
filiais ou outras formas locais de representação, em qualquer ponto
do País e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ele sócio, Joaquim Manuel Louro Rodrigues.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual a vinte vezes o capital social.
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ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio Joaquim Manuel Louro
Rodrigues, desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas
estranhas à sociedade, que venham a ser por ele sócio designadas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que
seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas, e desde que em sociedades por quotas não fique na situação
de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
desde já a gerência autorizada a adquirir quaisquer equipamentos e
veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, bem como a
comprar e tomar de arrendamento imóveis necessários à prossecução
dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, e a levantar o
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo de sociedade, a aquisição de equipamento e instalação da sede
social, despesas estas que a sociedade assume, logo que definitivamen-
te matriculada.

Conferida, está conforme.

9 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria Proen-
ça Serra dos Santos. 2001419988

FUNDÃO

JOSÉ FIRMINO DOS SANTOS, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1100/
20021126; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20021126.

Certifico que, entre José Firmino dos Santos e mulher, Maria do
Rosário Sequeira Bicho, casados na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Firmino dos Santos,
Construções, L.da, e tem a sua sede na Rua de D. Jorge da Costa, 12,
2.º, freguesia de Alpedrinha, concelho de Fundão.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como podem ser criadas sucursais, agências, delegações ou outras for-
mas de representação social no território nacional.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto, indústria da construção civil e
promoção imobiliária.

2 � A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de res-
ponsabilidade limitada, em sociedades com objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais, e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e encontra-se dividido em duas quotas, do valor nominal
de 2500 euros, uma de cada sócio.

2 � Por deliberação unânime de todos, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global correspon-
dente a 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas é livre apenas entre os
sócios.

2 � A cessão de quotas a não sócios depende sempre do consen-
timento prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de preferên-

cia em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes em segundo, no caso
de cessão a título oneroso.

ARTIGO 5.º

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

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderão os gerentes
adquirir para a sociedade quaisquer imóveis, que reputem necessários à
prossecução dos fins sociais, bem como para essas aquisições contrair
quaisquer empréstimos e hipotecar em garantia dos mesmos emprés-
timos quaisquer imóveis, bem como conceder quaisquer outras garan-
tias para aqueles fins sobre bens imóveis da sociedade, celebrar con-
tratos de locação financeira e locar bens da sociedade.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Interdição de qualquer sócio;
c) Se a quota for arrestada, arrolada ou penhorada, ou incluída em

massa falida ou insolvente;
d) Quando em partilha por divórcio ou por separação judicial de

bens, a quota não for adjudicada ao sócio titular;
e) Cessão de quota a não sócio sem o prévio consentimento da

sociedade;
f) Quando o sócio deixar de comparecer ou de se fazer representar

nas assembleias gerais, por mais de três anos consecutivos.
2 � Salvo disposição legal imperativa em sentido diverso, a

contrapartida da amortização, será o valor que para a quota resultar
do último balanço aprovado e será paga pela forma aprovada na
assembleia, que deliberar a amortização.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo
porém, os sócios deliberar que em vez da quota amortizada sejam
criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou mais
sócios ou a terceiro.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Conferida, está conforme.

6 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
da Silva Costa. 2001462719

CONFEMAC � MÁQUINAS PARA CONFECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 774/
210486; identificação de pessoa colectiva n.º 501658424;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15; número e data da apresenta-
ção: 7/20021121.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Cessação de funções da gerente Maria de Lurdes Catarino Mateus
dos Santos, por renúncia.

Data: 15 de Novembro de 2002.

Conferida, está conforme.

6 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2001462492

COIMBRA
CANTANHEDE

CENTROCAIXAS � CENTRO INDUSTRIAL
DE EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 915/
970908; identificação de pessoa colectiva n.º 503950653;
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averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 12/030129.

Certifico que, Joaquim Pires Malheiro, cessou as funções de geren-
te por renúncia.

Data: 11 de Novembro de 2002.

4 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves Correia. 2001256213

JORGE MOREIRA E MADAIL ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 478/
890110; identificação de pessoa colectiva n.º 502126370; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 4/030203.

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

Data da aprovação das contas: 16 de Dezembro de 2002.

5 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves Correia. 2001256221

CRISTALMAX � INDÚSTRIA DE VIDROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 744/
941209; identificação de pessoa colectiva n.º 503310662; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 7/030131.

Certifico que, foi parcialmente alterado o contrato, tendo por
consequência o artigo 2.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria, comércio de vidro plano
e construção civil.

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

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves Correia. 2001256205

AUTO MARTINS, REPARADOR DE AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 392/
850529; identificação de pessoa colectiva n.º 501528687; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 5/030130.

Certifico que, foi parcialmente alterado o contrato, tendo por
consequência sido eliminado o artigo 9.º e alterados os artigos 1.º, 2.º,
3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º e 8.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Auto Martins, Reparador de Automó-
veis, Unipessoal, L.da, com sede na Rua do Marquês de Pombal, 88/
92, da freguesia e concelho de Cantanhede.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto, oficina de reparação de automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
9975,96 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ela sócia, Maria Isabel Alves Martins.

ARTIGO 4.º

A gerência, dispensada de caução e remunerada ou não, ficará a
cargo de quem for designado em assembleia geral, ficando desde já
nomeada gerente a sócia Maria Isabel Alves Martins.

ARTIGO 5.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos e para
a sua representação, em juízo e fora dele, é necessária a assinatura de
um gerente, mesmo na compra de veículos automóveis.

ARTIGO 6.º

1 � A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social.

2 � A sócia poderá decidir celebrar contratos de suprimentos com a
sociedade nos termos legais.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que seja a
natureza ou objecto, bem como no capital de sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas, e desde
que em sociedades por quotas não fique na situação de única sócia
dessa sociedade.

ARTIGO 8.º

Fica a sócia autorizada a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

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

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves Correia. 2001256183

GÂNDARA MAR � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 426/
870721; identificação de pessoa colectiva n.º 501855203; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/030131.

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

Data da aprovação das contas: 27 de Dezembro de 2002.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves Correia. 2001256191

MIRA

BARRETO & SEQUEIRAS
(anteriormente, BARRETO & SEQUEIRAS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 15/801128;
identificação de pessoa colectiva n.º 501083456; averbamento
n.º 2 e averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 16; nú-
meros e data das apresentações: 3, 4 e 6/030130.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pelo averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1, foi registada a cessação de funções do gerente
João de Almeida Barreto, por renúncia, em 27 de Setembro de 2002.

Mais certifico que, pelo averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1, foi
registada a cessação de funções da gerente Maria do Céu de Jesus
Petronilho Sequeira, por renúncia, em 27 de Setembro de 2002.

Certifico também que, pela inscrição n.º 16, foi registada a altera-
ção parcial do pacto, relativamente aos artigos 1.º e 3.º do respectivo
contrato, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Barreto & Sequeiras, L.da, e tem a sua
sede na Zona Industrial, lugar de Marco Soalheiro, freguesia de Seixo,
concelho de Mira.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
66 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: duas dos valo-
res nominais de 22 000 euros cada uma, sendo uma de cada um dos
sócios, João Pito Sequeira, e Pedro Miguel de Oliveira Ribeiro; e duas
dos valores nominais de 11 000 euros cada uma, sendo uma de cada um
dos sócios, Fernando dos Santos Barreto, e Clarisse dos Santos Barreto.

Mais certifico que, nomeiam ainda gerentes da sociedade, os novos
sócios Clarisse dos Santos Barreto, e Pedro Miguel de Oliveira Ribeiro.

O texto completo do contrato alterado ficou depositado na res-
pectiva pasta.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves
da Silva. 2001759401
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BARRETO, CRUZ E SEQUEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 15/801128;
identificação de pessoa colectiva n.º 501083456; data da entrada
dos documentos: 20020620.

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

Conferida, está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves
da Silva. 2001758588

OLIVEIRA DO HOSPITAL

URGAVIL � SOCIEDADE AVÍCOLA DA URGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 243/800401; identificação de pessoa colectiva n.º 500971498.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2003395296

SERRA MAX � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 757/990422; identificação de pessoa colectiva n.º 504352644.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2003395288

INDUALVES � INDÚSTRIA DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 753/990413; identificação de pessoa colectiva n.º 504333631.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2003395270

ANTÓNIO LENCASTRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 622/960702; identificação de pessoa colectiva n.º 503673684.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2003395245

ELECTRIFICADORA TAVARES & VIEGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 673-A/971008; identificação de pessoa colectiva n.º 503987816.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2003395121

REDÁGUAS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 677/971107; identificação de pessoa colectiva n.º 504000594.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2003395180

HAPAVIL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 774/990713; identificação de pessoa colectiva n.º 504316060.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2003395202

ROSAGRANITOS � EMPRESA TRANSFORMADORA
DE GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 428/900405; identificação de pessoa colectiva n.º 502322624.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2003395300

VITOR MARQUES DE FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 398/890614; identificação de pessoa colectiva n.º 502171859.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2003395210

J. A. M. � COMÉRCIO DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 366/880115; identificação de pessoa colectiva n.º 501920412.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2003395229
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FERNANDO JERÓNIMO DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 95/681112; identificação de pessoa colectiva n.º 500536562.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2003395237

VESLAG � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 363/871103; identificação de pessoa colectiva n.º 501893180.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2003395253

VILA NOVA DE POIARES

ESPELHO DE PRATA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 320; identificação de pessoa colectiva n.º 504917200; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 3/20021008.

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

Alteração do contrato nos seus artigos 1.º, 2.º e n.º 1 do 4.º, que
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Espelho de Prata � Construção
Civil, L.da

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil,
compra e venda de bens imobiliários e revenda dos adquiridos para
esse fim.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, mantendo-se nomeados gerentes os sócios, José
Martins Miguel e Manuel da Conceição Oliveira, e o não sócio,
António Manuel Correia Domingos e ficando a partir desta data no-
meado gerente o sócio José Alberto Grade Ferreira.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade, foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria Cesaltina Tor-
res Padilha Simões Lopes Ferreira Dias. 2000234135

ÉVORA
MONTEMOR-O-NOVO

OLIVEIRA & MÁXIMO, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 9, rés-do-chão,
freguesia de Nossa Senhora da Vila, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 656/950809; identificação de pessoa colectiva n.º 503476897;
data: 021227.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe, se encontram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

30 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000193159

FALMANA & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 1011/20021223; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 9/20021223.

Certifico que, por escritura lavrada a fls. 46 do livro n.º 172, data-
da de 14 de Outubro de 2002, do Cartório do Centro de Formalidades
das Empresas de Setúbal, sendo sócios Manuel António Marriço Dias,
Carlos Alberto Falmana de Oliveira e Jacinto Manuel Marriço Dias,
foi constituída a sociedade supra identificada, a qual se rege pelo se-
guinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Falmana & Dias, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do General Humberto
Delgado, Quinta da Fábrica, armazém 25, Escoural, freguesia de
Escoural, concelho de Montemor-o-Novo.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico e montagem de
caixilharia de alumínio.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5100 euros e corresponde à soma de três quotas iguais do valor nomi-
nal de 1700 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 não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção de
três gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

23 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000193158

ANTÓNIO, COELHO & AI AI, PINTURA DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 1004/20021119; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20021119.

Certifico que, por escritura lavrada a fls. 130 do livro n.º 175, da-
tada de 15 de Novembro de 2002, do Centro de Formalidades das
Empresas de Setúbal, sendo sócios António Albino Ai Ai, José Luís dos
Santos Coelho, e António Manuel Casmarrinha Ambrósio, foi consti-
tuída a sociedade supra identificada, a qual se rege pelo seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António, Coelho & Ai Ai, Pintu-
ra de Edifícios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Cardoso Pires, 5,
freguesia de Nossa Senhora da Vila, concelho de Montemor-o Novo.

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.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na activi-
dade de construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
6000 euros e corresponde à soma de três quotas iguais do valor nomi-
nal de 2000 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual ao décuplo do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
conjunta de dois 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

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 o consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

19 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000193157

BORGES & IGREJA, L.DA

Sede: Rua de Bento Gonçalves, 15, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 308/830509; identificação de pessoa colectiva n.º 501374256;
data: 011127.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

29 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000193056

A COBRA LARANJA � TEATRO E LIVROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícu-
la n.º 864/20010109; inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 2/20021129.

Certifico que, houve alteração na denominação da referida sociedade
por escritura lavrada a fl. 56 do livro n.º 89-E, datada de 15 de Feve-
reiro de 2002, do Cartório Notarial de Montemor-o-Novo, e que fo-
ram alterados os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º e 5.º, os quais passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A Cobra Laranja � Teatro e Livros, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São Sebastião, 1, fregue-
sia de Nossa Senhora da Vila, cidade e concelho de Montemor-o-Novo.

§ único. (sem alteração).

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na produção de espectáculos e criação,
coreografia, organização, representação e dinamização de eventos
artísticos. Promoção, comercialização e edição de literatura, bem como
CD Áudio e CD Room, vídeo-Tapes e outro material de divulgação.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nomi-
nal de 4000 euros, pertencente ao sócio Rui Maria Nunes da Silva
Horta; e outra no valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia
Pia Maria Kramer.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e a administração da sociedade, bem como a sua
representação, ficam a cargo de um ou mais gerentes nomeados em
assembleia geral, os quais serão remunerados ou não, conforme for
deliberado, também em assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária e suficiente a assinatura
de um gerente.

O texto actualizado do contrato já se encontra depositados na pasta
respectiva.

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000193054

SODIMONTENOVO � SUPERMERCADOS, S. A.

Sede: Avenida de Gago Coutinho, freguesia
de Nossa Senhora da Vila, concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 582/931102; identificação de pessoa colectiva n.º 503149195;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 4 e 5/20030117.

Certifico que, cessou funções de administrador único, José Fernando
Antunes de Matos, por renúncia.

Data da deliberação: 28 de Dezembro de 2002.

Certifico ainda que, foi nomeado administrador único, Arlindo Si-
mão de Almeida Sabino, casado.

Data da deliberação: 28 de Dezembro de 2002.

17 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000193053

MONTADOALENTEJANO E TRADIÇÃO
PRODUTORES PECUÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 1012/20030127; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20030127.

Certifico que por escritura lavrada a fls. 21 do livro n.º 230-M,
datada de 23 de Dezembro de 2002, do 5.º Cartório Notarial de Lis-
boa foi constituída a sociedade supra identificada a qual se rege pelo
seguinte teor:

CAPÍTULO I

Sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de MONTADOALENTEJANO
E TRADIÇÃO � Produtores Pecuários, S. A., que se regerá pelo pre-
sente contrato.

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é no Parque de Leilões/Exposições, fre-
guesia de Nossa Senhora da Vila, concelho de Montemor-o-Novo.
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2 � O conselho de administração poderá deliberar a mudança da
sede para qualquer localidade do território nacional e estabelecer de-
legações ou qualquer outra espécie de representação social, quando e
onde entender conveniente, no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na produção, transformação e
comércio de produtos agrícolas e pecuários.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar em sociedades com objectos diferen-
tes do seu próprio objecto social, em sociedades reguladas por leis
especiais, em agrupamentos complementares de empresas ou em qual-
quer outra forma de associação.

ARTIGO 5.º

A sociedade tem duração indeterminada.

CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é de 300 000 euros, titulado por 60 000 ac-
ções, no valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � O capital social, encontra-se realizado quanto a 150 007,50 euros,
em dinheiro, devendo os restantes 149 992,50 euros ser realizados até
ao dia 31 de Janeiro de 2003, também em dinheiro.

ARTIGO 7.º

1 � As acções são nominativas e podem ser representadas por
títulos de 1, 5, 10, 50, 100 e mais acções.

2 � Os títulos definitivos ou provisórios representativos das ac-
ções conterão as assinaturas de dois administradores, uma das quais
pode ser de chancela por si autorizada.

3 � As despesas de quaisquer averbamentos serão sempre suportadas
pelos accionistas que os requererem ou que neles estejam interessados.

ARTIGO 8.º

1 � É autorizada a emissão de acções preferenciais sem voto até
ao montante representativo de 49% do capital social.

2 � A emissão é deliberada em assembleia geral que fixará quais os
direitos atribuídos a estas acções e regulamentará, se necessário, o
modo do seu exercício.

ARTIGO 9.º

1 � A transmissão de quaisquer acções e a constituição de penhor
ou usufruto sobre quaisquer acções, bem como a alienação do direito
de subscrição de quaisquer acções em aumento de capital social, one-
rosas ou gratuitas, a qualquer título, entre quem quer que seja, care-
cem de prévio consentimento da sociedade sendo que não produzem
efeitos para com esta enquanto não forem consentidas pela mesma
ou enquanto não se tornarem livres.

2 � Caso a sociedade preste esse consentimento ou caso aquela
transmissão, constituição ou alienação ocorra em processo executivo
ou de liquidação de patrimónios ou caso se torne livre, os outros ac-
cionistas gozam do direito de preferência e, tendo mais do que um
preferente exigido esse direito, a aquisição por estes deve respeitar a
proporção da participação no capital social que entre os mesmos
então existir.

3 � Considera-se, para todos os efeitos, que o pedido daquele con-
sentimento à sociedade traduz, desde logo a oferta para aquisição aos
outros accionistas, em virtude do estipulado direito de preferência.

4 � A sociedade deve pronunciar-se sobre o pedido de consenti-
mento no prazo máximo de 60 dias, a contar da sua recepção, tor-
nando-se livre a prática do acto que carece de tal consentimento, caso
a sociedade não se pronuncie nesse prazo.

5 � Caso a sociedade recuse licitamente o consentimento pedido,
deve adquirir ou fazer adquirir por outra pessoa as acções ou o corres-
pondente direito, nas condições de preço e pagamento do negócio
para o qual foi solicitado esse consentimento mas, tratando-se de
transmissão, constituição ou alienação gratuita ou provando a socie-
dade que naquele negócio houve simulação de preço a aquisição far-
se-á pelo valor real, determinado em conformidade com o previsto
no artigo 105.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais.

6 � Caso a sociedade preste o seu consentimento, os outros ac-
cionistas que pretendam exercer o direito de preferência devem fazê-
lo logo após essa deliberação, consignando-se em acta este exercício,
e devem comunicar tal facto, ao obrigado à preferência, no prazo
máximo de 8 dias.

7 � Caso aquela transmissão, constituição ou alienação se torne li-
vre, os outros accionistas que pretendam exercer o direito de preferência
devem fazê-lo e comunicar esse exercício, ao obrigado à preferência, no
prazo máximo de 8 dias a contar da verificação do respectivo facto.

8 � Sendo gratuita a transmissão de acções, a constituição de pe-
nhor ou usufruto sobre acções ou alienação do direito de subscrição de
acções em aumento de capital social ou provando-se que no negócio
projectado houve simulação de preço, a aquisição pelos preferentes
far-se-á pelo valor real, determinado em conformidade com o previs-
to no artigo 105.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

Sempre que tenham sido oneradas acções nominativas com infrac-
ção do estabelecido no artigo 9.º e o accionista em cujo nome se
achavam averbadas se recusar a entregá-las ou não puder fazê-lo, o
conselho de administração poderá anular essas acções e emitir outras
em sua substituição, que serão pagas nos termos anteriores, dando ao
acto de anulação e substituição publicidade, por anúncios publicados
no Diário da República e em dois jornais diários nacionais.

ARTIGO 11.º

1 � Em caso de falecimento ou extinção de accionista a sociedade
tem o direito de amortizar as acções de que este era titular, sendo que
tal amortização implica a correspondente redução do capital social.

2 � A deliberação dos accionistas relativa à amortização permiti-
da no número anterior deve ser tomada no prazo máximo de seis
meses a contar da data em que a sociedade teve conhecimento do
falecimento ou extinção.

3 � Cada um dos sucessores do accionista falecido ou aquele a quem
as acções da sociedade tiverem sido adjudicadas em partilha do patri-
mónio do accionista extinto deve comunicar de imediato, à socieda-
de, esse falecimento ou extinção.

ARTIGO 12.º

A sociedade pode adquirir acções próprias até ao limite legalmente
fixado e realizar sobre elas operações que se mostrem convenientes
aos interesses sociais.

CAPÍTULO III

Obrigações e obtenção de outros recursos financeiros

ARTIGO 13.º

Para desenvolver a sua actividade, a sociedade poderá recorrer às
seguintes fontes de financiamento:

a) Emissão de obrigações, em qualquer das modalidades, pela forma
e pelo modo legalmente admitido;

b) Obtenção de financiamento junto de instituição de crédito;
c) Outras modalidades de obtenção de recursos adequadas às neces-

sidades ou às conveniências da sociedade em matéria de custo ou de
prazo e legalmente permitidas.

ARTIGO 14.º

A sociedade pode adquirir obrigações próprias ou alheias e realizar
sobre elas as operações que entender convenientes aos interesses so-
ciais.

CAPÍTULO IV
Órgãos sociais

ARTIGO 15.º

Os órgãos sociais da sociedade são os seguintes: assembleia geral,
conselho de administração e fiscal único.

ARTIGO 16.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que,
pelo menos 10 dias antes da data prevista para a realização da assembleia,
sejam titulares de 10 ou mais acções, devidamente registadas no livro
de registo de acções da sociedade.

2 � Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se represen-
tar nas assembleias gerais por um outro accionista.

3 � Todas as representações previstas nos números anteriores
deverão ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral
por escrito.

ARTIGO 17.º

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e dois
secretários nomeados pela assembleia geral, por um período de quatro
anos, os quais poderão ser reeleitos.
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ARTIGO 18.º

1 � A convocação das assembleias gerais deve ser feita com o pré-
aviso e a publicidade exigida por lei, a menos que todos os accionistas
com direito a voto estejam presentes e manifestem a sua vontade no
sentido de a mesma se realizar sem observância de formalidades pré-
vias de convocação.

As publicações exigidas por lei podem ser substituídas por cartas
registadas, quando sejam nominativas todas as acções da sociedade.

Quando a assembleia geral, devidamente convocada, não se puder
reunir na data prevista poderá desde logo, ser fixada uma nova data
para a reunião da mesma.

2 � Compete ao presidente da mesa da assembleia geral ou a quem
o substitua, convocar a assembleia geral, que deverá reunir durante o
primeiro trimestre de cada ano, a fim de deliberar sobre as matérias
da sua competência, bem como sobre qualquer outro assunto de inte-
resse para a sociedade que tenha sido expressamente mencionado no
respectivo aviso convocatório.

3 � Compete igualmente ao presidente da mesa convocar a
assembleia geral extraordinária sempre que o conselho de administra-
ção, ou accionistas titulares de, pelo menos, 20% do capital o requei-
ram por escrito, devendo, neste último caso, ser indicados os assun-
tos a incluir na ordem do dia e justificada a necessidade da reunião da
assembleia.

ARTIGO 19.º

1 � A assembleia geral só poderá reunir-se em primeira convocação
desde que se encontrem presentes ou devidamente representados accio-
nistas, titulares de mais de um terço do capital social, com direito a voto.

2 � Em segunda convocação, a assembleia geral poderá reunir-se
e deliberar validamente seja qual for o número de accionistas com
direito a voto presentes ou representados e o montante de capital
por eles representado.

ARTIGO 20.º

Administração

A administração da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, será exercida por um conselho de
administração composto por três ou cinco membros, um dos quais
será o presidente designado, tal como os restantes, pela assembleia
geral, por um período de quatro anos e que podem ser reeleitos.

ARTIGO 21.º

1 � O conselho de administração, fica investido de todos os pode-
res para o efeito de assegurar a gestão corrente da sociedade, podendo
designadamente:

a) Efectuar quaisquer operações de gestão relacionadas com o ob-
jecto social;

b) Abrir e movimentar contas bancárias;
c) Aceitar, sacar e endossar letras e outros efeitos comerciais;
d) Confessar, desistir ou transigir em qualquer acção ou processo,

tanto judicial como arbitral;
e) Adquirir, alienar ou onerar bens móveis, incluindo veículos au-

tomóveis;
f) Constituir procuradores ou mandatários da sociedade para a prá-

tica de determinados actos ou categorias de actos;
g) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis;
h) Comprar, vender ou subscrever participações no capital de ou-

tras empresas;
i) Contrair empréstimos a médio ou a longo prazo ou outras obri-

gações financeiras equivalentes;
j) Prestar cauções, dar avales ou prestar quaisquer outras garantias

de natureza semelhante, nos termos da lei;
l) Indicar representantes para os órgãos sociais das sociedades par-

ticipadas.

ARTIGO 22.º

1 � A sociedade fica obrigada nos seus actos e contratos, pela forma
seguinte:

a) Pelas assinaturas, em conjunto, de dois administradores;
b) Pela assinatura de um ou mais procuradores da sociedade nos

termos dos poderes que lhe tenham sido conferidos.

ARTIGO 23.º

Fiscalização

1 � A fiscalização dos negócios sociais compete a um fiscal único
que é um revisor oficial de contas ou um oficial de contas.

2 � A sua designação é por um período de três anos, sendo permi-
tida a sua reeleição, por uma ou mais vezes.

CAPÍTULO V

Aplicação de resultados

ARTIGO 24.º

Lucros

Após a constituição ou reintegração do fundo de reserva legal, os
lucros líquidos de cada exercício serão aplicados conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

CAPÍTULO VI

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 25.º

Ficam desde já nomeados para comporem os órgãos sociais no
quadriénio de 2002-2005.

Mesa da assembleia geral: presidente � António Alberto Cunhal Gon-
çalves Ferreira, casado no regime da separação de bens com Maria Luísa
Fiúza Cabral Silveira Gonçalves Ferreira, residente em Horta de Santa
Luzia, Coruche; secretário � Manuel Efigénio Cano de Castro e Brito,
casado no regime de adquiridos com Maria Luísa Machado de Brito
Miranda de Castro e Brito, residente na Quinta de São Tiago, Baleizão,
Beja; secretário � Alfredo Maria de Sousa Cunhal Melero Sendim, casa-
do, residente em Herdade do Freixo do Meio, Montemor-o-Novo.

Conselho de administração: presidente � António Emídio da Silva
Salgueiro, casado, residente em Quintinhas das Corunheiras, lote 165,
Canaviais, Évora; vogal � João Paulo Mira de Vilas Boas Potes, casado,
residente na Herdade Batoquinha, Évora; vogal � João Pedro Lança
Madeira, casado, residente na Avenida das Escolas, lote 207, bloco
A, 1.º, frente, Portela, Loures.

Para o triénio de 2002-2004:
Fiscal único � I. Graça, R. Carvalho & M. Borges, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, L.da com o n.º 177, com sede na Rua de
Braancamp, 9, 2.º, direito, em Lisboa, representada por Maria do
Rosário da Conceição Mira de Carvalho, revisora oficial de contas
n.º 658, casada, residente na Rua de Bento de Jesus Caraça, 28, Urba-
nização dos Álamos, Évora.

27 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000193051

VENTO DO LESTE � COOPERATIVA DE CONSUMO
DE LAVRE, C. R. L.

Sede: Lavre, concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 4/830808; identificação de pessoa colectiva n.º 500538978; ins-
crição n.º 7 e inscrição n.º 8; números e data das apresentações: 3 e 4/
20020627.

Certifico que foi feita a eleição da direcção da cooperativa supra
identificada, para o triénio de 2002-2004, e tendo alterado parcial-
mente os estatutos, com o teor seguinte:

CAPÍTULO I

Da constituição, denominação, ramo, duração, sede,
delegações e fins

ARTIGO 1.º

Adaptação dos estatutos

A Vento do Leste � Sociedade Cooperativa de Consumo de Lavre,
Sociedade Cooperativa Anónima de Responsabilidade Limitada, consti-
tuída por escritura pública de 19 de Janeiro de 1976, lavrada de fls. 48 v.o

a fls. 60 v.o do livro n.º 54-B, do Cartório Notarial de Montemor-o-Novo,
por força do Decreto-Lei n.º 51/96, de 7 de Setembro (Código Coopera-
tivo), com as alterações que lhe foram conferidas pelos Decreto-Lei
n.º 343/98, de 6 de Novembro e Decreto-Lei n.º 131/99, de 21 de Abril,
e nos termos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 343/98, de 6 de Novem-
bro adapta os seus estatutos, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

Denominação, ramo, duração, sede e delegações

1 � A Cooperativa com a denominação de Vento do Leste �
Cooperativa de Consumo de Lavre, C. R. L., será juridicamente regida
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pelos presentes estatutos e demais legislação aplicável ao Sector Co-
operativo.

2 � A Cooperativa inclui-se no ramo do Consumo do Sector Co-
operativo, conforme consignado no Código Cooperativo.

3 � A duração da Cooperativa é de tempo indeterminado.
4 � A Cooperativa tem a sua sede e domicílio na vila e freguesia

de Lavre, concelho de Montemor-o-Novo.
5 � A Cooperativa pode criar delegações ou estabelecimentos em

qualquer local do território nacional, mediante deliberação da assembleia
geral sob proposta da direcção, com parecer favorável do conselho
fiscal.

ARTIGO 3.º

Objectivos e fins

1 � A Cooperativa tem por objectivos e fins:
a) Adquirir para fornecer a seus membros nas melhores condições

de qualidade informação e preço, bens e serviços destinados ao seu
consumo e uso directo;

b) Prestar serviços para promoção cultural, social e profissional
dos seus membros, dos seus trabalhadores e respectivos familiares,
designadamente através da criação ou apoio à realização de cursos de
formação técnica e cooperativa, economia doméstica e educação de
consumidores;

c) Concorrer para difusão da doutrina e dos princípios do
Cooperativismo como forma de desenvolver a solidariedade entre os
consumidores;

d) Difundir informação de ordem económica e social com vista à defesa
da economia familiar e da educação e orientação dos consumidores.

2 � A Cooperativa pode associar-se a outras Cooperativas, de
forma a simplificar os circuitos de distribuição ou melhor atingir os
seus fins, aproximando-se sempre que possível, das entidades produ-
toras, ou promovendo directamente a produção de bens e serviços.

3 � Subsidiariamente, pode a Cooperativa desenvolver actividades
de outros ramos, nos termos previstos no Código Cooperativo.

4 � Na prossecução dos seus objectivos, a Cooperativa pode rea-
lizar operações com terceiros, nos termos e limites fixados na lei.

CAPÍTULO II

Do capital social

ARTIGO 4.º

Títulos e realização do capital

1 � O capital social é variável e ilimitado, no mínimo de
2500 euros, já realizado em numerário.

2 � O capital social é representado por títulos nominativos de
5 euros cada um e é propriedade particular dos membros posta ao
serviço da cooperativa.

3 � Cada membro individual obriga-se a subscrever três títulos de
capital e realizar, no acto de admissão, pelo menos 20% do valor de
cada título subscrito.

4 � A parte restante do capital será realizada no máximo em duas
prestações mensais consecutivas.

5 � Cada membro colectivo obriga-se a subscrever um mínimo de quinze
títulos de capital e a realizá-los integralmente no acto de admissão.

6 � Cada membro poderá subscrever um número de títulos de capital
superior ao referido nos n.os 3 e 5, podendo, a assembleia geral fixar a
sua remuneração, determinando os termos em que ela se processará.

ARTIGO 5.º

Transmissão de títulos de capital

Os títulos de capital são transmissíveis nos termos estabelecidos
no Código Cooperativo, mediante autorização da direcção.

ARTIGO 6.º

Títulos de investimento

Para melhor prossecução dos seus fins, a Cooperativa pode emitir
títulos de investimentos nos termos definidos no Código Cooperativo.

CAPÍTULO III

Dos membros

ARTIGO 7.º

Membros da Cooperativa

1 � Podem ser membros da Cooperativa:
a) Pessoas singulares maiores de 14 anos e pessoas colectivas, como

tal admitidas;

b) Os trabalhadores da Cooperativa, após um ano de serviço pres-
tado em regime de contrato de trabalho.

2 � A incapacidade das pessoas singulares menores, serem admiti-
das como membros, é suprida nos termos do Código Civil.

3 � A Cooperativa pode recusar a admissão de qualquer pessoa
como membro, desde que as actividades que a mesma desenvolver sejam
contrárias aos objectivos sociais ou aos princípios consignados nestes
estatutos.

ARTIGO 8.º

Admissão de membros

1 � A admissão como membro individual da Cooperativa faz-se
mediante apresentação, à direcção, da respectiva proposta assinada
pelo candidato e por dois proponentes membros da Cooperativa no
pleno gozo dos direitos.

2 � Da decisão da direcção, cabe recurso para a assembleia geral
nos termos definidos no Código Cooperativo.

3 � A admissão como membro colectivo faz-se mediante a assi-
natura do acordo respectivo por parte da direcção e por parte do legal
representante da pessoa colectiva.

ARTIGO 9.º

Conteúdo da proposta de admissão

1 � A proposta de admissão de pessoas singulares como membros
da Cooperativa deverá conter, entre outros, os seguintes elementos:

a) Declaração voluntária de desejar adquirir tal qualidade;
b) Declaração de poder desempenhar qualquer função nos órgãos

sociais da Cooperativa;
c) Declaração de que não explora directamente ou por interposta

pessoa actividades concorrenciais com a Cooperativa;
d) Declaração de aceitar cumprir os estatutos, os regulamentos

internos, o Código Cooperativo e demais legislação aplicável.

ARTIGO 10.º

Direitos dos membros

1 � São direitos dos membros, para além dos consignados no
Código Cooperativo:

a) Utilizar os serviços da Cooperativa e beneficiar das vantagens e
regalias nos termos destes estatutos e regulamentos aprovados;

b) Examinar as contas da Cooperativa nos termos dos artigos dos
estatutos;

c) Submeter por escrito à direcção qualquer sugestão, informação
ou pedido de esclarecimento que julguem úteis para melhor realização
dos fins da Cooperativa, e recorrer das suas deliberações para a
assembleia geral;

d) Propôr a admissão de novos membros.
2 � Os membros colectivos exercem os seus direitos através de

um delegado cujos poderes são consignados no acordo celebrado nos
termos do n.º 3 do artigo 8.º dos estatutos.

ARTIGO 11.º

Deveres dos membros

1 � São deveres dos membros, para além dos consignados no Código
Cooperativo:

a) Obter o cartão de membros e os estatutos;
b) Conhecer o Código Cooperativo e a legislação complementar;
c) Zelar pela conservação e uso dos bens da Cooperativa;
d) Colaborar, por todos os meios ao seu alcance, na realização dos

objectivos e fins da Cooperativa, de molde a contribuir para o pro-
gresso e desenvolvimento da mesma;

e) Zelar pelo bem nome e prestígio da Cooperativa, não a com-
prometendo por acções ou declarações lesivas dos seus interesses
económicos e associativos;

f) Praticar e difundir o ideal Cooperativo, agindo nas suas relações
com a Cooperativa e com os demais cooperadores segundo os princí-
pios de auxílio mútuo e de cooperação;

g) Adquirir na Cooperativa os bens de consumo que esta forneça e
utilizar os serviços que ela presta;

h) Efectuar os pagamentos previstos nos estatutos, nos regulamentos
internos e no Código Cooperativo;

i) Cumprir o disposto nos presentes estatutos e nos regulamentos
em vigor e as deliberações que não os contrariem.

ARTIGO 12.º

Sanções disciplinares

1 � Aos membros que infringirem os seus deveres poderão ser
aplicadas as seguintes sanções disciplinares:

a) Repreensão verbal;
b) Repreensão registada;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 93 � 21 de Abril de 20038480-(54)

c) Suspensão dos seus direitos até 60 dias;
d) Exclusão.
2 � A repreensão verbal e registada, e a suspensão são da compe-

tência da direcção, cabendo recurso para a assembleia geral.
3 � A exclusão é da competência exclusiva da assembleia geral.
4 � Quaisquer das sanções disciplinares previstas no n.º 1 deste

artigo obedece ao preceituado no Código Cooperativo.

ARTIGO 13.º

Demissão de membros

Qualquer membro pode solicitar a sua demissão nos termos defini-
dos no Código Cooperativo.

ARTIGO 14.º

Igualdade entre membros

Os membros têm todos os mesmos direitos e deveres, independen-
temente do número de títulos de capital subscritos.

CAPÍTULO IV

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Princípios gerais

ARTIGO 15.º

Órgãos

1 � Os órgãos sociais da Cooperativa são:
a) Assembleia geral;
b) Direcção;
c) Conselho fiscal.
2 � Funcionará na dependência da direcção a Comissão de

dinamização e cultura já criada, bem como outras Comissões que ve-
nham a ser criadas pela assembleia geral, para a prossecução e desen-
volvimento dos objectivos e fins da Cooperativa.

3 � A composição, funcionamento, funções e duração das Comis-
sões especiais criadas nos termos do número anterior constarão de
regulamento próprio da responsabilidade da direcção.

ARTIGO 16.º

Eleição dos membros dos órgãos sociais

1 � Os membros titulares da mesa da assembleia geral, da direcção
e do conselho fiscal são eleitos por maioria simples de votos em es-
crutínio secreto de entre listas que satisfaçam os seguintes requisitos:

a) Sejam constituídas por membros da Cooperativa no pleno gozo
dos seus direitos;

b) Sejam remetidas ao presidente da mesa, com a antecedência
mínima de 8 dias em relação à data da assembleia geral;

c) Sejam subscritas por um mínimo de dez membros no pleno gozo
dos seus direitos e que possuam, realizados na íntegra, três títulos de
capital;

d) Sejam acompanhadas de declaração escrita de cada membro
constante da lista de que aceita o cargo para que venha a ser eleito;

e) Mencionarem o cargo a que cada membro se candidata.

ARTIGO 17.º

Duração do mandato

1 � O mandato dos órgãos sociais e da mesa da assembleia geral
eleitos é de quatro anos.

2 � Os membros titulares referidos no artigo anterior podem ser
sucessivamente reeleitos.

3 � São inelegíveis para os corpos sociais e mesa da assembleia
geral os membros que exerçam o comércio por si ou por interposta
pessoa.

ARTIGO 18.º

Perda do mandato

1 � É vedado aos titulares dos órgãos sociais e da mesa da
assembleia geral aceitar benefícios por actos que, comprovadamente,
prejudiquem a Cooperativa, sob pena de serem suspensos das suas
funções pelo presidente da mesa da assembleia geral ou, pela direcção
e conselho fiscal reunidos em conjunto para o efeito, se se tratar do
presidente da mesa da assembleia geral, até à assembleia geral mais
próxima que decidirá em conformidade.

2 � É vedado aos titulares dos órgãos sociais e da mesa da
assembleia geral eleitos, realizar por conta da Cooperativa, opera-

ções alheias aos seus objectivos e fins, sob pena de estes serem con-
siderados violações expressas do mandato, ficando sujeitos a serem
suspensos do mandato até à realização da assembleia geral mais pró-
xima e a indemnização por perdas e danos.

3 � O desempenho dos cargos da direcção poderá ser remunerado
nos termos determinados pela assembleia geral.

ARTIGO 19.º

Vacatura dos cargos

Em caso de vacatura de qualquer cargo dos órgãos sociais eleitos, o
cooperador designado para o preencher, será escolhido em reunião do
respectivo órgão e apenas completará o mandato.

ARTIGO 20.º

Incompatibilidade e funcionamento dos órgãos

As condições de elegibilidade, as incompatibilidades dos membros e
o funcionamento dos órgãos sociais, obedecem ao preceituado no
Código Cooperativo.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 21.º

Definição, composição e deliberações

1 � A mesa da assembleia geral é o órgão supremo da Cooperati-
va e as suas deliberações, tomadas nos termos legais e estatutários são
obrigatórias para os restantes órgãos e para todos os membros da
Cooperativa.

2 � Participam na assembleia geral todos os membros no pleno
gozo dos seus direitos.

3 � Cada membro tem direito a um voto.

ARTIGO 22.º

Reuniões da assembleia geral

1 � A assembleia geral reúne em sessões ordinárias obrigatórias:
a) Até 31 de Março de cada ano para apreciar e votar o balanço, o

relatório e as contas da direcção, bem como o parecer do conselho fiscal;
b) Até 31 de Dezembro de cada ano para apreciar e votar o orça-

mento e plano de actividades para o exercício seguinte;
c) Durante o mês de Novembro de cada quadriénio para eleição dos

titulares dos corpos sociais e da mesa da assembleia geral.
2 � A assembleia geral reúne em sessões extraordinárias sempre

que o presidente da respectiva mesa o entenda, ou a pedido da direc-
ção, ou do conselho fiscal, ou a requerimento de, pelo menos, 5% dos
cooperadores no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 23.º

Composição da mesa da assembleia geral

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

ARTIGO 24.º

Competências do presidente da mesa da assembleia geral

Ao presidente da mesa da assembleia geral ou, na sua falta ou im-
pedimento, ao vice-presidente, compete:

1 � Convocar a assembleia geral.
2 � Presidir à mesma assembleia e dirigir os trabalhos, competin-

do-lhe na qualidade de fiscal e representante da legalidade associativa,
impedir toda e qualquer discussão contrária às disposições legais,
estatutárias ou dos regulamentos internos.

3 � Verificar a conformidade das listas de candidatos aos órgãos
sociais e mesa da assembleia geral com o estabelecido no artigo 10.º
destes estatutos e demais legislação aplicável, e admiti-las a votação.

4 � Conferir posse aos titulares eleitos para os órgãos sociais e mesa
da assembleia geral.

ARTIGO 25.º

Competências do secretário

Ao secretário compete assegurar o expediente e o arquivo da
assembleia geral, fazer as actas e os demais actos inerentes ao exer-
cício do seu cargo.

ARTIGO 26.º

Funcionamento da assembleia geral

1 � A convocatória da assembleia geral, o seu quórum, as suas
competências e deliberações e a forma de votação obedecem ao dis-
posto no Código Cooperativo.
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2 � Todos os elementos da escrita e demais documentos referen-
tes à ordem de trabalhos deverão estar patentes na sede da Coopera-
tiva para consulta dos membros, desde a data da convocatória até
vinte e quatro horas antes da realização da assembleia geral.

SECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO 27.º

Composição da direcção

A direcção é composta por três membros efectivos, um presiden-
te, um secretário e um tesoureiro e por dois suplentes.

ARTIGO 28.º

Competências da direcção

1 � A direcção é o órgão de administração e representação da
Cooperativa.

2 � São competências da direcção, para além das consignadas no
Código Cooperativo:

a) Distribuir entre os seus membros e na sua primeira reunião, as
tarefas inerentes aos cargos referidos no artigo 27.º destes estatutos;

b) Discutir e votar os regulamentos internos sobre matérias da sua
competência;

c) Regulamentar as Comissões referidas nos n.os 2 e 3 do artigo 10.º
destes estatutos;

d) Assinar todos os documentos que digam respeito à administra-
ção e representação da Cooperativa.

ARTIGO 29.º

Reuniões e deliberações

1 � A direcção reúne ordinariamente pelo menos uma vez por
mês, convocada pelo presidente.

2 � A direcção reúne extraordinariamente sempre que o seu presi-
dente a convoque, ou a pedido da maioria dos seus membros efectivos.

3 � As deliberações da direcção são tomadas com a presença de
mais de metade dos seus membros efectivos.

4 � Os membros suplentes podem tomar parte nas reuniões da
direcção, sem direito a voto.

5 � Das reuniões da direcção deve ser lavrada acta.

ARTIGO 30.º

Secretário

O cargo de secretário-geral poderá ser ocupado por profissional em
serviço permanente, por decisão da assembleia geral, competindo-lhe
a administração corrente da Cooperativa e dar execução às decisões
da direcção sob cuja orientação colectiva agirá.

ARTIGO 31.º

Tesoureiro

Ao tesoureiro cabe a responsabilidade dos valores monetários da
Cooperativa, os quais serão depositados preferencialmente em esta-
belecimento de Crédito Cooperativo.

ARTIGO 32.º

Poderes de representação

A representação da Cooperativa, em juízo e fora dele, compete à
direcção, a qual pode constituir mandatários nos termos deliberados
pela assembleia geral.

ARTIGO 33.º

Forma de obrigar a Cooperativa

A Cooperativa obriga-se:
a) Com a  assinatura conjunta de dois membros da direcção, sendo

obrigatório que uma delas seja a do presidente ou de quem o substituir
nos seus impedimentos;

b) Com as assinaturas de dois membros da direcção, sendo uma delas
obrigatoriamente a do presidente ou a do tesoureiro, nos documentos
de levantamentos de fundos.

ARTIGO 34.º

Impedimentos

1 � É vedado aos membros da direcção delegar os seus poderes em
pessoas não pertencentes à mesma.

ARTIGO 35.º

Alienação de imóveis

As operações que envolvem compra, venda, hipoteca ou qualquer
acto de alienação ou oneração de bens imóveis, carecem de prévia
aprovação da assembleia geral.

SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 36.º

Composição do conselho fiscal

1 � O conselho fiscal é composto por três membros efectivos,
que são o presidente, o secretário e o relator.

2 � Poderão ser eleitos juntamente com os membros efectivos,
dois membros suplentes.

ARTIGO 37.º

Competências do conselho fiscal

1 � O conselho fiscal é o órgão de controlo e fiscalização da
Cooperativa, competindo-lhe designadamente:

a) Examinar, sempre que julgue conveniente, a escrita e toda a
documentação da Cooperativa;

b) Verificar, quando creia necessário, o saldo da Caixa e a existên-
cia de títulos ou valores de qualquer espécie, pertencentes à Coopera-
tiva, o que fará constar das respectivas actas;

c) Emitir parecer sobre o balanço, o relatório e as contas de exer-
cício e o orçamento e o plano de actividades para o ano seguinte;

d) Elaborar anualmente o relatório sobre a sua acção fiscalizadora;
e) Vigiar pela observância da lei e dos estatutos;
f) Solicitar, quando o entender necessário, ao presidente da respec-

tiva mesa, a convocatória da assembleia geral, de acordo com o pre-
visto no n.º 2 do artigo 22.º

ARTIGO 38.º

Reuniões e deliberações

1 � O conselho fiscal reúne, ordinariamente, uma vez em cada
trimestre, e extraordinariamente, sempre que o presidente o convo-
que por sua iniciativa, ou a pedido conjunto do secretário e relator.

2 � As deliberações do conselho fiscal são tomadas com a presen-
ça da maioria dos seus membros efectivos.

ARTIGO 39.º

Participação nas reuniões da direcção

Os membros do conselho fiscal podem assistir às reuniões da direc-
ção, por direito próprio.

ARTIGO 40.º

Reuniões conjuntas dos órgãos

Sempre que o presidente da mesa da assembleia geral o entenda conve-
niente, ou lhe seja solicitado por qualquer órgão social, realizar-se-ão,
sob a sua presidência, reuniões conjuntas dos órgãos sociais, cujas deli-
berações são de acatamento obrigatório, enquanto não forem revogadas
em reunião dos mesmos órgãos ou pela assembleia geral.

§ 1.º As decisões das reuniões de qualquer órgão social, em separa-
do ou em conjunto, são sempre tomadas pela maioria dos votos dos
membros e ela presentes, tendo o respectivo presidente voto de qua-
lidade para proceder ao desempate em qualquer votação.

§ 2.º De todas as reuniões dos órgãos sociais será lavrada sempre
acta que será escrita no livro respectivo e assinada pelos membros
presentes dos órgãos sociais. Ao secretário da mesa da assembleia geral
competirá a divulgação das decisões tomadas.

SECÇÃO V

Da responsabilidade dos órgãos sociais

ARTIGO 41.º

Actividades proibidas

Os membros da direcção, os gerentes e outros mandatários, bem
como os membros do conselho fiscal não podem negociar por conta
própria ou por interposta pessoa com a Cooperativa, nem podem
exercer pessoalmente actividade económica idêntica ou similar à de-
senvolvida pela Cooperativa, salvo, neste último caso, autorização
da assembleia geral.
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ARTIGO 42.º

Responsabilidade dos directores

Os membros da direcção, gerentes e outros mandatários e os mem-
bros do conselho fiscal, são responsáveis civil e criminalmente pe-
rante a Cooperativa e terceiros, nos termos previstos no Código
Cooperativo.

ARTIGO 43.º

Responsabilidade dos membros do conselho fiscal

Os membros do conselho fiscal são responsáveis perante a Coope-
rativa sempre que, conhecedores, não se tenham oposto aos actos da
direcção, seus gerentes e mandatários, nos termos definidos no Códi-
go Cooperativo.

ARTIGO 44.º

Isenção de responsabilidade

Os membros da direcção, os gerentes e outros mandatários e os
membros do conselho fiscal estão isentos de responsabilidade nas si-
tuações previstas no Código Cooperativo.

ARTIGO 45.º

Direito de acção contra directores,
gerentes e membros do conselho fiscal

O exercício em nome da Cooperativa, do direito de acção civil ou
penal contra os membros da direcção, gerentes e outros mandatários
e membros do conselho fiscal carece da aprovação da assembleia ge-
ral nos termos previstos no Código Cooperativo.

CAPÍTULO V

Do exercício social, receitas,
reservas e distribuição de excedentes

ARTIGO 46.º

Exercício social

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 47.º

Receitas da Cooperativa

São receitas da Cooperativa:
a) Donativos e subsídios não reembolsáveis;
b) Rendimentos de bens da Cooperativa;
c) Resultados da actividade da Cooperativa;
d) Quaisquer outras não impedidas por lei, nem contrárias aos pre-

sentes estatutos.

ARTIGO 48.º

Reservas

1 � São criadas as seguintes reservas obrigatórias:
a) Reserva legal para cobrir eventuais perdas de exercício;
b) Reserva de educação e formação cooperativa para cobrir as

despesas com a educação cooperativa e formação cultural e técnico-
-profissional dos cooperadores e trabalhadores da Cooperativa.

2 � É criada a reserva de desenvolvimento da Cooperativa.

ARTIGO 49.º

Aplicação dos excedentes

1 � Os excedentes líquidos apurados no final de cada exercício,
terão a seguinte aplicação:

a) 10% para a reserva legal;
b) 10% para a reserva de educação e formação Cooperativa;
c) 50% para a reserva de desenvolvimento da Cooperativa;
d) 10% para qualquer realização imediata do interesse da Coopera-

tiva e dos cooperadores, a definir pela assembleia geral;
e) 20% para qualquer benefício imediato, para os cooperadores, na

modalidade escolhida pela assembleia geral.
2 � A direcção apresentará anualmente, à assembleia geral, pro-

posta relativa à concretização das aplicações dos excedentes previs-
tos nas alíneas d) e e) do número anterior.

3 � No caso de se encontrar preenchido o limite da reserva legal
como previsto no Código Cooperativo, as importâncias correspon-
dentes reverterão para a reserva de desenvolvimento da Cooperativa.

4 � A direcção deve integrar anualmente no plano de actividades,
um plano de formação para aplicação da reserva de educação e for-

mação cooperativa, a qual pode ser entregue, no todo ou em parte,
conforme deliberação da assembleia geral, à Cooperativa de Grau Su-
perior, sob a condição de esta prosseguir a finalidade da reserva em
causa e de ter um plano de actividades em que a Cooperativa seja
envolvida.

CAPÍTULO VI

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 50.º

Dissolução e liquidação da Cooperativa

1 � A dissolução e liquidação da Cooperativa obedece ao preceituado
no Código Cooperativo.

2 � É nula a transformação da Cooperativa em qualquer tipo de
sociedade comercial, sendo também ferido de nulidade os actos que
procurem contrariar ou iludir esta proibição legal.

ARTIGO 51.º

Demissão dos órgãos sociais

Em caso de demissão de qualquer dos órgãos sociais eleitos, o presi-
dente da mesa da assembleia geral convocará, de imediato, uma reunião
extraordinária da assembleia geral para deliberar em conformidade.

ARTIGO 52.º

Realização do capital em falta

1 � Os membros cujo capital subscrito e realizado seja inferior ao
determinado no n.º 3 do artigo 4.º destes estatutos, deverão subscre-
ver e realizar as partes em falta, até aquele montante, em duas pres-
tações mensais consecutivas.

2 � Aos membros que não realizarem a parte em falta do capital
nos termos do número anterior serão aplicadas as seguintes medidas:

a) Avisados, pela direcção, durante dois meses seguidos de que de-
vem cumprir aquele obrigação social e de que mantendo-se a falta
lhes será aplicada a sanção prevista na alínea c) do artigo 12.º destes
estatutos;

b) Decorridos os dois meses referidos na alínea anterior, e man-
tendo-se a falta em causa, a direcção suspenderá os membros faltosos
do exercício dos seus direitos como cooperadores por um período de
60 dias, nos termos da alínea c) do artigo 12.º dos estatutos;

c) Decorridos esses 60 dias, sem que a falta em causa tenha sido supri-
da, a direcção instaurará o respectivo processo disciplinar, tendente à sua
exclusão como membro da Cooperativa, nos termos previstos no Códi-
go Cooperativo.

ARTIGO 53.º

Alteração dos estatutos

1 � Os presentes estatutos só podem ser alterados em reunião da
assembleia geral, expressamente convocada para esse fim.

2 � Para efeitos do disposto no número anterior, é exigida maio-
ria qualificada de pelo menos, dois terços dos votos expressos, como
previsto no Código Cooperativo.

ARTIGO 54.º

Casos omissos

Os casos omissos nos presentes estatutos são regulados pelo Códi-
go Cooperativo e demais legislação aplicável.

Certifico ainda que foram nomeados para a direcção os seguintes:
Presidente � Simão Joaquim de Oliveira; tesoureiro � João Martins

Matias; secretário � António Manuel Vinagre; suplentes � João
Albino Matilde e António Joaquim Oliveira Pinto.

O texto actualizado do contrato já se encontra depositado na pas-
ta respectiva.

27 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos Reis
Paixão Mantas. 1000193048

GERMANO JOSÉ CURTO SALGUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 944/20011226; inscrição n.º 2; número e data da apresen-
tação: 9/20020604.

Certifico que por escritura lavrada a fls. 23 v.o do livro n.º 119-E,
datada de 5 de Fevereiro de 2002, do Cartório Notarial do Seixal, foram
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alterados os artigos 1.º, 3.º e 5.º, os quais passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação, Germano José Curto
Salgueiro, L.da, e tem a sua sede na Rua de 25 de Abril, 1-B, freguesia
de Nossa Senhora da Vila, concelho de Montemor-o-Novo.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
30 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 10 000 euros pertencente ao sócio Germano José Curto
Salgueiro e outra de valor nominal de 20 000 euros pertencente ao
sócio António José Curto Bernardes.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade de quaisquer negócios
jurídicos desde que estes sirvam a prossecução do objecto social.

O texto actualizado do contrato já se encontra arquivado na pasta
respectiva.

4 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos Reis
Paixão Mantas. 1000193046

SOCIEDADE AGRÍCOLA DOS IRMÃOS ANDRADE LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 1013/20030117; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 7/20030117.

Certifico que por escritura lavrada a fls. 69 v.o do livro n.º 7-C,
datada de 27 de Dezembro de 2002, do Cartório Notarial de Mora,
foi constituída a sociedade supra identificada a qual se rege pelo se-
guinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Sociedade Agrícola dos Irmãos
Andrade Lopes, L.da, e tem a sua sede na Herdade de Benalfange,
Fazendas do Cortiço, freguesia de Nossa Senhora do Bispo, concelho
de Montemor-o-Novo.

2 � A gerência da sociedade poderá mudar a sua sede, dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como abrir sucur-
sais, filiais, delegações, agências ou quaisquer outras formas de repre-
sentação social permanente em qualquer lugar do território nacional,
ou no estrangeiro, em como proceder ao seu encerramento.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no desenvolvimento da actividade
agropecuária, transformação e comercialização dos respectivos pro-
dutos, incluindo a sua embalagem e conservação, bem como a impor-
tação e exportação de produtos e matérias primas conexas com a
actividade agro-pecuária, aluguer de máquinas agrícolas e industriais,
comércio e exploração hoteleira e turística e formação profissional.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá, em qualquer momento, associar-se com ter-
ceiros, nomeadamente para tomar parte em agrupamentos comple-
mentares de empresas e em agrupamentos europeus de interesse eco-
nómico, consórcios ou associação em participação e, bem assim,
adquirir, originária ou subsequentemente, acções ou quotas em socie-
dades de responsabilidade limitada, com objecto igual ou diferente do
seu, ou sujeitas a leis especiais.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: a) uma quota
no valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio José Eduardo
Tierno de Andrade Lopes; b) uma quota no valor nominal de
1000 euros, pertencente ao sócio Joaquim Gabriel Tierno de Andrade
Lopes; c) uma quota no valor nominal de 1000 euros, pertencente à
sócia Maria Teresa Tierno de Andrade Lopes Marçal Antunes; d) uma
quota no valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Maria Alice
Tierno de Andrade Lopes Picão Fernandes; e) uma quota no valor
nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Maria José Tierno de
Andrade Lopes Torres Paulo.

ARTIGO 5.º

Por deliberação unânime dos sócios, pode a sociedade exigir-lhes pres-
tações suplementares de capital até ao montante de 100 000 euros, fican-
do todos os sócios obrigados a elas na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
careça, em condições a estabelecer nos respectivos contratos de su-
primentos, sendo a respectiva remuneração e reembolso estabeleci-
dos nos referidos contratos.

ARTIGO 7.º

1 � Na cessão, total ou parcial, de quotas é reconhecido o direito
de preferência à sociedade, em primeiro lugar, e aos sócios não
cedentes em segundo lugar.

2 � O sócio que pretender ceder a sua quota a estranhos à socie-
dade, avisará esta e os restantes sócios por carta registada com aviso
de recepção, indicando a pessoa ou entidade interessada na aquisição,
sendo de 60 dias o prazo para resposta.

3 � Não usando a sociedade ou os sócios o direito de preferência,
a cessão é livre.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos se-
guintes:

a) Acordo do titular;
b) Falecimento do sócio titular se os herdeiros, no prazo de 60 dias

após o falecimento, não nomearem o representante a que alude o
artigo seguinte;

c) Insolvência ou falência do sócio titular;
d) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
e) Venda ou adjudicação judicial;
f) Oneração da quota sem o consentimento prévio da sociedade;
g) Se, em caso de divórcio do sócio titular, a quota vier a ser

adjudicada, em partilha, ao cônjuge;
h) Exercício, sem o prévio consentimento da sociedade, de activi-

dade concorrencial com o objecto social.
2 � A amortização será efectuada pelo valor da quota determina-

do pelo último balanço aprovado, tendo a sociedade um prazo de
90 dias para deliberar.

3 � A amortização será efectuada em quinze prestações trimes-
trais e iguais.

4 � Considera-se realizada a amortização com o depósito efec-
tuado na Caixa Geral de Depósitos, à ordem de quem de direito, da
primeira prestação correspondente ao valor da quota amortizada, nos
termos do n.º 2 desta cláusula.

5 � Nos casos previstos nas alíneas c), d) e e) do n.º 1 ter-se-ão
em conta as disposições do n.º 2, do artigo 235.º, do Código das So-
ciedades Comerciais.

6 � Em caso de amortização de quota, pode a assembleia geral
deliberar que a quota figure no balanço como quota amortizada e, bem
assim, deliberar que, em vez da quota amortizada, sejam criadas uma
ou várias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos
sócios, ou a terceiros, bem como e em alternativa, pode a assembleia
geral deliberar que as quotas dos outros sócios sejam proporcional-
mente aumentadas.

ARTIGO 9.º

Na morte, interdição ou inabilitação de qualquer dos sócios, a quo-
ta permanecerá indivisa, nomeando os herdeiros um representante na
sociedade, enquanto a referida quota não for adjudicada ou amortiza-
da nos termos do artigo anterior.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade será gerida por dois gerentes, a designar em
assembleia geral, os quais poderão ou não auferir remuneração.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios José Eduardo
Tierno de Andrade Lopes e Joaquim Gabriel Tierno Andrade Lopes.

3 � A sociedade fica, validamente, obrigada, em quaisquer actos
ou obrigações, pela assinatura de um gerente, salvo para contrair
empréstimos bancários que, neste caso, são necessárias as assinaturas
de dois gerentes.

4 � Em ampliação dos poderes de gerência, os gerentes poderão:
a) Adquirir, permutar, onerar ou alienar viaturas automóveis;
b) Adquirir, permutar, onerar ou alienar imóveis;
c) Tomar de arrendamento, de subarrendamento ou de trespasse

qualquer estabelecimento comercial ou industrial;
d) Trespassar, dar de arrendamento ou em subarrendamento qual-

quer estabelecimento comercial ou industrial;
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e) Adquirir, onerar ou alienar participações noutras sociedades;
f) Confessar, desistir ou transigir em juízo e, bem assim, subscrever

e desistir de queixas crime.

ARTIGO 11.º

Sempre que a lei não exija outros prazos ou formalidades as
assembleias gerais serão convocadas, por meio de cartas registadas com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima
de 15 dias.

ARTIGO 12.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de deduzida a parte
destinada à reserva legal, serão aplicados conforme o que for delibe-
rado pela assembleia geral que aprovar o respectivo balanço, a qual
poderá aplicá-los, no todo ou em parte, à constituição e reforço de
quaisquer reservas ou destiná-los a outras aplicações de interesse da
sociedade, podendo não distribuir lucros.

17 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000193043

TECFAL � FABRICO, COMERCIALIZAÇÃO E MONTAGEM
DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Parque Industrial da Adua, lote LE-3, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 1003/20020723; identificação de pessoa colectiva n.º 502514230;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 12/20020723.

Certifico que por escritura lavrada a fls. 113 do livro n.º 177-A,
datada de 14 de Março de 2002, do Cartório Notarial de Odivelas, foi
feito a mudança de sede e alterados os artigos 1.º, 2.º e 3.º da socie-
dade em epígrafe os quais passaram a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação TECFAL � Fabrico,
Comercialização e Montagem de Materiais para Construção, L.da, com
sede no Parque Industrial da Ádua, lote LE-3, Montemor-o-Novo,
freguesia e concelho de Montemor-o-Novo.

2.º

O objecto social consiste:
1 � Fabricação de estruturas, acessórios e revestimentos metálicos.
2 � Comércio retalho materiais bricolage, equipamentos sanitários,

ladrilhos materiais similares.
3 � Actividade de montagens e comercialização de tectos falsos,

isolamentos, divisórias, caixilharias de alumínio, materiais de cons-
trução.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
22 446 euros, e está dividido em quatro quotas: duas no valor nomi-
nal de 8979 euros, pertencente uma a cada um dos sócios, José
António Vinagre Camponês e Jorge Jacinto Pisco Camponês; e duas,
uma no valor nominal de 249,40 euros (bem próprio) e outra no valor
nominal de 4238,60 euros, pertencentes à sócia Mafalda Susana Pis-
co Camponês Pinto.

O texto actualizado do contrato já se encontra depositado na pasta.

23 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos Reis
Paixão Mantas. 1000193042

SOCIEDADE PANIFICADORA ESTRELA
DE MONTEMOR-O-NOVO

Sede: Rua de Pedro Álvares Cabral, 3, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícu-
la n.º 83/610410; identificação de pessoa colectiva n.º 500260982;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/20020711.

Certifico que cessou funções de gerente, Jesuíno Manuel Fonseca
Casmarrinha, por renúncia.

Data da deliberação: 18 de Março de 2002.

11 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos Reis
Paixão Mantas. 1000193039

JOAQUIM ALBERTO DA SILVA BORGES & C.A, L.DA

Sede: Vilamor, freguesia de Nossa Senhora do Bispo, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 379/20010110; identificação de pessoa colectiva n.º 501845828;
data: 20011127.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2000.

30 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000103036

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE TORAIS, L.DA

Sede: Herdade de Torais, freguesia de Nossa Senhora da Vila,
concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícu-
la n.º 495/911108; identificação de pessoa colectiva n.º 502651768;
data: 20020325.

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

30 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000193033

EICLIS � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E CONSTRUÇÕES DO LIS, L.DA

Sede: Herdade da Água de Todo o Ano, freguesia
de São Cristóvão, concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 781/980525; identificação de pessoa colectiva n.º 502429763;
data: 20020613.

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

3 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000193026

SOGASMOR � SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, 97,
freguesia de Nossa Senhora da Vila, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 749/970814; identificação de pessoa colectiva n.º 503940453;
data: 20020613.

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

3 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000193024

PINTO & TELES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Diogo Cão, 2-B, freguesia
de Nossa Senhora do Bispo, concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 911/20010629; data: 20020614.

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

3 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000193022
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JOSÉ JOAQUIM CORNACHO & FILHOS, L.DA

Sede: Avenida de Gago Coutinho, 15, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 89; identificação de pessoa colectiva n.º 500157235;
data: 20020614.

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

3 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000193020

BARRADAS & BARRADAS, L.DA

Sede: Janelinha, freguesia de Nossa Senhora da Vila,
concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 76/600513; identificação de pessoa colectiva n.º 500041814;
data: 20020614.

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

3 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000193017

TRANSPORTES SILVA E COMENDINHA, L.DA

Sede: Avenida de Gago Coutinho, 66-F, freguesia
de Nossa Senhora da Vila, concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 846/2000921; identificação de pessoa colectiva n.º 505116774;
data: 20020328.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2000.

31 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000193015

DR. J. MAIA SECO � CLÍNICA OFTALMOLÓGICA
E LABORATORIAL, L.DA

Sede: Courelas de Santa Comba, freguesia de Lavre,
concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 905/20010615; data: 20020607.

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

31 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos Reis
Paixão Mantas. 1000193013

MONTEMORFISHING � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE CAÇA E PESCA, L.DA

Sede: Avenida de Gago Coutinho, lote 3, rés-do-chão, direito,
freguesia de Nossa Senhora do Bispo, concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 920/20010903; data: 20020611.

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

3 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000193011

M T � MELHOR TRABALHO � SEGURANÇA,
HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, L.DA

Sede: Rua do Poço do Passo, 13-B, freguesia de Nossa
Senhora do Bispo, concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 741/970613; identificação de pessoa colectiva n.º 503902837;
data: 20011220.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2000.

29 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000193138

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DE CARVALHICE E MATA, L.DA

Sede: Monte da Carvalhice, Fóros de Vale de Figueira,
Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícu-
la n.º 426/890531; identificação de pessoa colectiva n.º 502167084;
data: 20011203.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2000.

29 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000193136

PREDIANA � SOCIEDADE DE PRÉ-ESFORÇADOS, S. A.

Sede: Zona Industrial da Adua,
freguesia de Nossa Senhora da Vila, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 770/980218; identificação de pessoa colectiva n.º 500221812;
data: 20020429.

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

3 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000193134

RESTAUARTE � SOCIEDADE RESTAURO IMÓVEIS, L.DA

Sede: Quinta de D. Francisco, (Torre), freguesia de Nossa
Senhora da Vila, concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 712/961007; identificação de pessoa colectiva n.º 503746894;
data: 20020422.

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

31 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000193132

SOLAR DA GIESTEIRA � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS SILVÍCOLAS, AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS, L.DA

Sede: Rua de Aviz, 67, freguesia de Nossa Senhora do Bispo,
concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 778/980508; identificação de pessoa colectiva
n.º 504187953; data: 20020523.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000193130

SOCIEDADE ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS
DE VALENÇAS, L.DA

Sede: Estrada de Lavre, lote 3, freguesia de Ciborro,
concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 513/920401; identificação de pessoa colectiva n.º 502743972;
data: 20020528.

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

31 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000193128

ARNEIROS � TURISMO E HOTELARIA, S. A.

Sede: Monte dos Arneiros de Baixo, Lavre,
concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 680/960226; identificação de pessoa colectiva n.º 503615307;
data: 20011227.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2000.

30 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000193197

TRANSPORTES LAVRENSE, L.DA

Sede: Bairro do Socorro, lugar e freguesia de Lavre,
concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 408/881123; identificação de pessoa colectiva n.º 502068108;
data: 20011228.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2000.

30 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000193196

SOCIEDADE PANIFICADORA ESTRELA
DE MONTEMOR-O-NOVO, L.DA

Sede: Rua de Pedro Álvares Cabral, 3, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 83/610410; identificação de pessoa colectiva n.º 500260982;
inscrição n.º 30; número e data da apresentação: 8/20020711.

Certifico que foi feita a nomeação de gerentes para a sociedade
supra identificada de Nelson Ramiro da Silva Carvalho e de Belmiro
António Tourinho.

Data da deliberação: 25 de Maio de 2002.

11 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos Reis
Paixão Mantas. 1000193050

FARO
ALBUFEIRA

FONTE ÁRABE � EXPLORAÇÕES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2773/
20030129; identificação de pessoa colectiva n.º 506457591; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 26/20030129.

Certifico, que se encontra depositada na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe, a escritura lavrada em 29 de Janeiro de 2003, a
fls. 74 do livro n.º 113-A, no Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Loulé, pela qual foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º Marcínio da Silva Martins Salvador, contribuinte fiscal
n.º 206609027, solteiro, maior, natural da freguesia de Santa Clara-a-Ve-
lha, concelho de Odemira, com residência habitual no sítio de Afonso Vaz,
da freguesia de Algoz, concelho de Silves.

2.ª Ofélia Martins Gonçalves Ataíde, contribuinte fiscal
n.º 214074064, solteira, maior, natural da freguesia de São Clemente,
concelho de Loulé, com residência habitual na Avenida do Dr. Fran-
cisco Sá Carneiro, 174, Montechoro, freguesia e concelho de Albu-
feira.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade respectivamente n.os 11292392, de 16 de Março
de 1999, e 11160608, de 9 de Outubro de 2000, ambos emitidos pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E pelos outorgantes foi declarado que, entre si celebram um con-
trato de sociedade comercial por quotas, que vai reger-se pelas cláu-
sulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FONTE ÁRABE � Explorações
Hoteleiras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Dr. Francisco Sá
Carneiro, lote 174, 1.º, em Montechoro, freguesia e concelho de
Albufeira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem cri-
adas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em explorações hoteleiras e simi-
lares. Construção civil e venda de imóveis, administração e gestão de
bens móveis e imóveis. Compra e venda de imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim. Explorações agrícolas e pecuárias e comér-
cio de produtos agro-pecuários. Comércio de artesanato, tabaco, jor-
nais, bijutarias e brinquedos.

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 mil 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 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Marcínio da Silva
Martins Salvador.

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.
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ARTIGO 7.º

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

4 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2000132413

TERASCO � IMPORTAÇÃO ACESSÓRIOS
DE COMPUTADORES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2771/
20021127; identificação de pessoa colectiva n.º 506389197; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 30/20021127.

Certifico, que se encontra depositada na pasta respectiva da soci-
edade em epígrafe, a escritura lavrada em 27 de Novembro de 2002,
a fls. 101 do livro n.º 107-A, no Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Loulé, pela qual foi constituída a socieda-
de em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

John Paul Llewellyn, contribuinte fiscal n.º 242333877, casado no
regime da separação de bens com Janet Llewellyn, natural de Stoke
On Trent, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, de na-
cionalidade britânica, residente habitualmente na Rua do Sol, 4, aldeia
e freguesia da Guia, concelho de Albufeira.

Verifiquei a identidade do outorgante pela exibição do seu passa-
porte n.º 27583129, de 12 de Junho de 1997 emitido pela Repartição
competente no Reino Unido.

E por ele foi declarado que constitui uma sociedade unipessoal por
quotas, que vai reger-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TERASCO � Importação Aces-
sórios de Computadores, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Sol, 4, na aldeia e fre-
guesia da Guia, concelho de Albufeira.

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 importação e exportação de acessó-
rios de computadores.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente 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 aque-
le que a sociedade está exercendo.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2000132367

GONÇALVES & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1504/
950405; identificação de pessoa colectiva n.º 503390496;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 4, 5 e 6/20021129.

Certifico, que se encontra depositada na pasta respectiva a escritura
lavrada em 28 de Novembro de 2002, a fls. 118, do livro n.º 107-A,
no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé,
pela qual Carlos Manuel Cabrita Gonçalves renunciou à gerência; Luís
Filipe da Silva Gonçalves foi nomeado gerente, e pela mesma escritu-
ra foi feita a alteração ao artigo 5.º, passando a ter a seguinte nova
redacção:

5.º

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

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

2 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2000132391

FARO

SNACK-BAR � MATBURGUER, L.DA

Sede: Avenida da República, rés-do-chão, Edifício Madeira,
São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3427/
960301; identificação de pessoa colectiva n.º 503598569;
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 de 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2000276962

LAGOS

LANA � TABERNA DE LAGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2427/
20020718; identificação de pessoa colectiva n.º 506212246; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20020718.

Certifico que por escritura de 16 de Julho de 2002 lavrada a
fls. 20 do livro n.º 95-A do Cartório Notarial do Centro de Formali-
dades das Empresas de Loulé foi constituída entre Thomas Rolf
Grundmann, Luís Alberto Neto Machado, e Karl Heinrich Andreas
Bergmann a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato cons-
tante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LANA � Taberna de Lagos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Joaquim Tello, 1,
na cidade e concelho de Lagos, freguesia de Santa Maria.

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 exploração de restaurante, bar
e actividades similares.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5001 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais, uma
de cada sócio.
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2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até trinta 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 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 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

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 o 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.

24 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2003334157

OLHÃO

CUBIFARO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2043/
20020222; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20020222.

Certifico que entre Marco António Fonseca Calixto, solteiro, maior
e Magda Maria da Fonseca Calisto, solteira, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CUBIFARO � Mediação Imobi-
liária, L.da e tem a sua sede na Rua de Teófilo Braga, 27, na cidade,
freguesia e concelho de Olhão.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede para outro local, dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e abrir sucursais e agên-
cias ou qualquer outro tipo de representação dentro e fora do país.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária, gestão e ad-
ministração de imóveis. Prestação de serviços a entidades bancárias.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, na proporção da quota de cada sócio, até ao montante global
de cem vezes o valor do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem a ambos
os sócios, desde já nomeados gerentes, com ou sem remuneração,
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

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

ARTIGO 5.º

Nas cessões de quotas a terceiros fica conferido aos restantes só-
cios em primeiro lugar e à própria sociedade em segundo lugar, o di-
reito de preferência.

ARTIGO 6.º

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

Por acordo entre o titular da quota e a sociedade.
Se a quota for objecto de penhora, arresto ou qualquer outra dili-

gência ou procedimento legal, judicial ou administrativo que possa de
algum modo conduzir à sua transmissão para terceiro não sócio.

Em caso de falência ou insolvência do seu titular.
Em caso de cedência sem o consentimento prévio do seu titular.
2 � A contrapartida da amortização será o valor nominal da quo-

ta salvo acordo das partes em contrário ou no caso em que a lei
imponha outro valor.

3 � O pagamento da contrapartida será feito, salvo acordo das
partes em contrário ou diferente imposição legal, em duas prestações
iguais, semestrais e sucessivas.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar, por qualquer forma, no capital de
sociedades existentes ou a constituir, qualquer que seja a natureza e
objecto, bem como participar no capital de sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 8.º

Para efeitos de litígio no âmbito do foro judicial é escolhida e fi-
xada a Comarca de Faro.

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.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 1000192407

CPO � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2084/
20020827; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020827.

Certifico que entre Osvaldo Tomé da Conceição Bastos, casado com
Maria Isabel Oliveira Mendonça Bastos, na comunhão de adquiridos;
Maria Cristina Frazão da Silva Catarro, solteira, maior e Paulo Rena-
to Leandro Enes, casado com Helena Isabel Claudino Currito, 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 CPO � Contabilidade e Gestão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Lopes de Sousa,
23, na cidade, freguesia e 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 representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de fiscalidade, conta-
bilidade, gestão de contas e apoio empresarial.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5001 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três 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.
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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 Osvaldo Tomé da
Conceição Bastos.

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.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 1000192406

PORTIMÃO

PORTIMAR CONSULTING � CONSULTADORIA
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4223/
030116; inscrição n.º E-1; número e data da apresentação: 4/
030116.

Certifico que, entre Luís Alexandre Cristo Tavares, casado com
Margit Lutz Tavares, no regime da comunhão de adquiridos, residen-
te na Urbanização da Bela Vista, lote 52, Praia da Luz, Lagos; e Carlos
Manuel Neves Poupado, casado com Helena Maria Esteves Pires, no
regime da comunhão de adquiridos, residente no Largo de 1.º de De-
zembro, 15, 1.º-A, Portimão, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma, Portimar Consulting � Consultadoria
e Representações, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a consultoria, gestão de negó-
cios comerciais e representações.

ARTIGO 3.º

1 � A sede é no Edifício Portimar, Alto do Quintão, em Portimão,
freguesia e concelho de Portimão.

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

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e está dividido em duas quotas do valor nominal de
2500 euros, pertencendo uma ao sócio Carlos Manuel Neves Poupa-
do, e outra ao sócio Luís Alexandre Cristo Tavares.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada pelos gerentes de-
signados em assembleia geral.

2 � o sócio Luís Alexandre Cristo Tavares, é designado desde já
gerente.

3 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
4 � O gerente ou gerentes, receberão ou não remuneração, con-

forme deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Na cessão de quotas a estranhos, gozam de preferência os restantes
sócios.

ARTIGO 7.º

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado em agência bancária, para fazer face às despesas com a aqui-
sição de equipamento para a sociedade.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 2001002599

HARTMANN � EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4228/
030124; inscrição n.º E-1; número e data da apresentação: 11/030124.

Certifico que, foi feito o contrato da sociedade unipessoal por quo-
tas, sendo sócio gerente, Thomas Herman Jozef Hartmann, solteiro,
maior, residente em Utrechtsestraat, 73, 1017 VJ, Amsterdam,
Holanda, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma de HARTMANN � Exploração de
Restaurantes, Sociedade Unipessoal, L.da

2.º

A sua sede situa-se no sítio do Porto de Lagos, freguesia e conce-
lho de Portimão.

3.º

O objecto da sociedade consiste na hotelaria, restaurantes, bar,
pastelaria e similares e importação e exportação de produtos alimen-
tares, artesanato, mobiliário, produtos de higiene, limpeza e têxteis.

4.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.

5.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, atribuída ao sócio
único e/ou a não sócios, dispensada de prestar caução, será nomeada
em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme venha a
ser deliberado.

2 � A sociedade fica validamente vinculada com a assinatura de
um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

6.º

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

7.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 de empresas e sociedades não coincida, no todo ou em par-
te, com aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 2001005091

IRMÃOS XIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2583/
930608; identificação de pessoa colectiva n.º 503017809; inscri-
ção n.º E-4; número e data da apresentação: 12/030121.

Certifico que, foi feito o reforço e alteração ao contrato social da
sociedade em epígrafe, ficando os artigos 3.º e 4.º, com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
80 000 euros e está dividido em três quotas: uma de 26 666,67 euros,
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pertencente ao sócio Xia Qi; outra de 26 666,67 euros, pertencente
ao sócio Xia Heng; e outra de 26 666,66 euros, pertencente ao sócio
Xia Ju.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, incumbem
aos gerentes designados em assembleia geral.

2 � Os gerentes dispensados de prestar caução, recebem ou não
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

3 � A sociedade fica vinculada com as assinaturas em conjunto de
dois gerentes.

Designar gerentes os sócios, Xia Heng, e Xia Ju.

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

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 2001002602

TURIROCHA � SOCIEDADE GESTORA DE ESPAÇOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2630/
930930; identificação de pessoa colectiva n.º 503079464; inscri-
ção n.º E-10; número e data da apresentação: 3/030121.

Certifico que, foi feito o reforço e alteração ao contrato social da
sociedade em epígrafe, ficando o artigo 3.º com a seguinte redacção:

Facto inscrito: Reforço e alteração do contrato social.
Artigo 3.º
Quantia em que o capital foi aumentado: 2755,40 euros, realizado

em dinheiro pelos sócios.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: José Luís Costa Isidoro, 2500 euros; e Luís Ma-

nuel Costa Isidoro, 2500 euros.

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

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 2001002645

CRACEP � COOPERATIVA DE REEDUCAÇÃO
E APOIO À CRIANÇA EXCPECIONAL DE PORTIMÃO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 16/
850814; inscrição n.º E-10; número e data da apresentação: 14/030109.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Facto inscrito: Nomeação da direcção e conselho fiscal.
Data da deliberação: 14 de Dezembro de 2002.
Direcção: presidente � Maria de Lourdes da Conceição Rodrigues de

Gouveia, casada; vice-presidente � Maria João Vieira Correia da Pal-
ma Guerreiro, casada; secretária � Maria Celeste Madeira Gonçalves
Raposo, viúva; secretário � António José Fernandes Nascimento, ca-
sado; tesoureira � Maria Elóio Viegas da Costa Pinho, casada; suplen-
te � Emília da Consolação de Jesus Macário Lopes, casada.

Conselho fiscal: presidente � Francisco Daniel Furtado Estêvão,
casado; secretário � Carlos Manuel Gonçalves Ribeiro, casado;
relatora � Zenaide Maria Marreiros Medronho Correia, casada; su-
plente � Paula Maria Vargas Branco, solteira, maior.

Prazo: 2003-2005.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 2001002530

ANA PINTO & JOÃO CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3428/
990819; identificação de pessoa colectiva n.º 504639480; inscri-
ção n.º E-2; número e data da apresentação: 6/030124.

Certifico que foi feita a dissolução e encerramento da liquidação,
em 26 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 2001002696

SILUSER � SOCIEDADE LUSITANA
DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 386/
680708; averbamento n.º 3 à inscrição n.º E-1 e inscrição n.º E-13;
números e data das apresentações: 29 e 30/030115.

Certifico que Felisberto da Conceição Correia, cessou funções de
gerente por renúncia, em 11 de Outubro de 2002.

Mais certifico que foi feita a alteração ao contrato social da sociedade
em epígrafe, ficando os artigos 1.º, 3.º e 5.º com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SILUSER � Sociedade Lusitana de
Representações, L.da, e tem a sua sede na Rua de Mouzinho de
Albuquerque, 35, rés-do-chão, na cidade, freguesia e concelho de
Portimão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
123 000 euros e está dividido em duas quotas: uma de valor de
112 000 euros, pertencente ao sócio Paulo Manuel Leal Correia; e
outra de valor de 11 000 euros, pertencente à sócia Carmen Maria
Ribeiro Mateus Leal Correia.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e a representação da sociedade, incumbem a
um gerente designado em assembleia geral.

2 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
3 � Os gerentes recebem ou não remuneração, conforme for de-

liberado em assembleia geral.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção actu-
alizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 2001002572

ESPLANADA VENEZA � JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES
& IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2809/
950308; identificação de pessoa colectiva n.º 503382132; inscri-
ção n.º E-4; número e data da apresentação: 3/030113.

Certifico que, foi feita a dissolução e encerramento da liquidação,
em 6 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 2001009100

CHORÕES � EXPLORAÇÕES DE BARES E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3451/
991001; identificação de pessoa colectiva n.º 504599127; inscri-
ção n.º E-6; número e data da apresentação: 13/030108.

Certifico que, Ana Paula da Assunção Francisco Duarte, foi nome-
ada gerente, em 2 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 2001002491
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GUARDA
SABUGAL

FERGUILHERME � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 346;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/030123.

Certifico que, Fernando Manuel Guilherme, casado com Maria de
Lurdes Gonçalves, na comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade
em epígrafe, cujo contrato é o constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FERGUILHERME � Construções,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Vale de Carreta, fre-
guesia e concelho de Sabugal.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas.

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.

ARTIGO 7.º

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do capi-
tal social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalações 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.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2001828187

SEIA

GIESTA � NATUREZA E AVENTURA � TURISMO RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 549/961217;
identificação de pessoa colectiva n.º 503777358.

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

Inscrição n.º 2 à apresentação n.º 1/030113.
Dissolução e encerramento de liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Março de 2002.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme.

7 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Alda Maria Oliveira
Gonçalves. 2000539157

LEIRIA
ANSIÃO

EQUINABÃO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 784/030129;
identificação de pessoa colectiva n.º 506424413 (provisório); inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/030129.

Certifico que, entre Fernando Rodrigues Serra, casado com Dina
Marta Gomes Rodrigues, sob o regime da comunhão de adquiridos,
Lagoa da Ameixieira, Chão de Couce, Ansião; Ilídio Luís Gomes
Rodrigues, casado com Maria João Mano Pinto, sob o regime da co-
munhão de adquiridos, Ferrarias, São Miguel, Penela; e David Gomes
Rodrigues, solteiro, maior, Ferrarias, São Miguel, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EQUINABÃO � Construções, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Conselheiro António José da Silva, 33,
vila, freguesia e concelho de Ansião.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, obras públicas,
aluguer de equipamentos e máquinas para a construção, comércio de
materiais de construção, compra, venda e permuta de bens imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 6000 euros
e corresponde à soma de três quotas iguais dos valores nominais de
2000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Fernando
Rodrigues Serra, Ilídio Luís Gomes Rodrigues, e David Gomes Rodrigues.

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 em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção conjunta 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, 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 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 em o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas, des-
tinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou 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.
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4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global igual a cinquenta vezes o capital social, desde que deliberado
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 fo-
rem acordadas em assembleia geral.

Disposição transitória

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

Conferida, está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível). 2001516495

CALDAS DA RAINHA

FHS � COMÉRCIO DE LAREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2984; identificação de pessoa colectiva n.º 505260638; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/20021017.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 17 de Setembro de 2002.

Foi conferida, está conforme.

29 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 2000445209

CAFÉ PASTELARIA TIQUE-TAQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1902; identificação de pessoa colectiva n.º 502881461; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 1/20021022.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
dissolução e encerramento da liquidação.

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

Foi conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 2000445233

JARTH � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3422; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/20021023.

Certifico que, entre Jorge Alexandre Vieira Martinho e mulher, Ruth
Henriques Horta Martinho, casados na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JARTH � Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Sítio das Lagoas, 5, do
lugar de Reguengo da Parada, freguesia de Tornada, concelho de Cal-
das da Rainha.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas sucursais, agências ou outras formas de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a construção civil de obras pú-
blicas e particulares.

2 � A sociedade pode participar no capital social de outras socieda-
des, participar em agrupamentos complementares de empresas e as-
sociar-se, pela forma que entender mais conveniente, com outras
entidades, ainda que com objecto diferente do seu.

ARTIGO 3.º

1 � A cessão de quotas entre sócios, seus cônjuges, ascendentes e
descendentes é livre.

2 � A cessão de quotas a favor das demais pessoas, depende do
consentimento da sociedade, ficando neste caso, atribuída a esta em
primeiro lugar, e aos sócios não cedentes em segundo lugar, o direito
de preferência.

3 � Por falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer sócio,
a sociedade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e os
herdeiros do falecido, o interdito ou inabilitado legalmente represen-
tado, devendo aqueles nomear um de entre si, que a todos represente
na sociedade, enquanto a respectiva quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros, dividido
em duas quotas iguais, uma de 2500 euros, pertencente ao sócio Jorge
Alexandre Vieira Martinho, e outra de 2500 euros, pertencente à sócia
Ruth Henriques Horta Martinho.

ARTIGO 5.º

1 � Os sócios poderão deliberar a exigibilidade de prestações su-
plementares, até ao montante do capital social, sendo a obrigação de
cada sócio proporcional à sua quota de capital.

2 � Depende de deliberação dos sócios tomada em assembleia ge-
ral, com pelo menos 75% dos votos correspondentes ao capital social,
a exigência de prestações suplementares.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e a representação da sociedade pertence aos
sócios, mencionados acima, desde já nomeados gerentes, remunera-
dos ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, obrigando-se
a sociedade com a intervenção de qualquer um deles.

2 � A gerência não pode vincular a sociedade em negócios de
favor, letras, avais, saques ou qualquer tipo de garantias relativas a
actividades alheias ao objecto social, salvo se a assembleia geral con-
sentir em tal vinculação através de deliberação tomada por unanimi-
dade de votos correspondentes ao capital social.

Foi conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 2000445241

CONTABILIDADE VÍTOR GOMES & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3425; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20021030.

Certifico que, entre Vítor Manuel Gomes dos Santos, casado com
Maria do Céu Engenheiro Faria Gomes dos Santos, na comunhão de
adquiridos; e Marta Engenheiro Faria Gomes dos Santos, solteira, maior,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Contabilidade Vítor Gomes &
Filha, L.da, e tem a sua sede na Rua de Soares dos Reis, 7, rés-do-
-chão, freguesia de Nossa Senhora do Pópulo, concelho de Caldas da
Rainha.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como podem ser criadas ou encerradas sucursais, agências, filiais ou
outras formas de representação.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto, contabilidade, auditoria, consultoria
fiscal, gestão de pessoal e apoio domiciliário ao contribuinte.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma, no capital de
outras sociedades, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamen-
tos complementares de empresas, e ainda criar ou comparticipar na
criação de novas empresas, mesmo que em sociedades com objecto
diferente do seu.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor de
4750 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel Gomes dos Santos; e
outra no valor de 250 euros, pertencente à sócia Marta Engenheiro
Faria Gomes dos Santos.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, nos termos e condições a estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota
que seja penhorada, arrestada ou objecto de outra providência judicial.

2 � A amortização considera-se efectuada com o depósito à or-
dem de quem de direito do valor da quota apurado, segundo o balanço
a efectuar para o efeito.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão de quotas entre os sócios é livre, no todo ou em
parte.

2 � As cessões a favor de estranhos, dependem do consentimento
prévio da sociedade, ficando reservado o direito de preferência em
primeiro lugar à sociedade, e aos sócios não cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 8.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence ao
sócio Vítor Manuel Gomes dos Santos, desde já designado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade basta a assinatura de um gerente.

Foi conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 2000445276

RESULTS CONSULTING � CONSULTORIA E ENGENHARIA
DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3426; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20030128.

Certifico que, entre Nuno Alexandre Justino Valério Norte, casado
com Dora Isabel Henriques Valério Norte, na comunhão de adquiri-
dos; e José Loureiro dos Santos, casado com Maria Manuela da Silva
Santos, na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma, Results Consulting � Consultoria
e Engenharia de Gestão, L.da, e tem a sua sede na Rua do Cardeal
Alpedrinha, 66, 3.º, frente, freguesia de Santo Onofre, concelho de
Caldas da Rainha.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como podem ser criadas ou encerradas sucursais, agências, filiais ou
outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto, consultoria de gestão, formação de
gestão, estudos económicos e de mercado, publicidade e comunicação.

2 � A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital
social de sociedades com objecto diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e associar-se em agrupamentos complemen-
tares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas: uma no valor nominal de 4900 euros, pertencente ao sócio
Nuno Alexandre Justino Valério Norte; e outra no valor nominal de
100 euros, pertencente ao sócio José Loureiro dos Santos.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante igual ao capital social existente à data da
deliberação.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio
Nuno Alexandre Justino Valério Norte, desde já nomeado gerente.

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

ARTIGO 6.º

1 � A cessão e divisão de quotas entre os sócios é livre; porém, as
cessões, totais ou parciais a título oneroso a favor de não sócios,
dependem do consentimento prévio da sociedade, ficando reservado
o direito de preferência em primeiro lugar à sociedade, e aos sócios
não cedentes em segundo lugar.

2 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota
que seja penhorada, arrestada ou objecto de outra providência judicial.

Foi conferida, está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 2000445330

COMERCIND � CONSTRUÇÃO E HOTELARIA
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente PEDRO & NUNES, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 997; identificação de pessoa colectiva n.º 500996512;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 18; números e
data das apresentações: 1 e 2/20030128.

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

a) Cessação de funções do gerente Vítor Jacinto Pereira, por re-
núncia, de 11 de Dezembro de 2002;

b) Alteração total do contrato, passando a sociedade a reger-se pelos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade tem a firma COMERCIND � Construção e Hote-
laria � Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Henrique
Sales, 29, freguesia de Calda da Rainha, Nossa Senhora do Pópulo,
concelho de Caldas da Rainha.

2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da indústria hoteleira e
similares, compra e venda de imóveis para revenda, construção civil
e compra e venda de materiais de construção.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
34 915,86 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
do sócio Alberto Jacinto Pereira.

4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remunerada
ou não, compete ao sócio, desde já nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção do gerente.
3 � À gerência ficam reconhecidos poderes, adquirir, alienar ou

locar, imóveis e móveis, incluindo veículos automóveis de e para a
sociedade.

5.º

O sócio fica autorizado a celebrar com a sociedade quaisquer negó-
cios jurídicos, desde que permitidos por lei e sirvam a prossecução do
objecto social.

Foi conferida, está conforme.

3 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 2000445322
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SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1671; identificação de pessoa colectiva n.º 501540288; data da
apresentação: 20021023.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Foi conferida, está conforme.

3 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 2000445306

ANA & MARTINHO � ACESSÓRIOS DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2951; identificação de pessoa colectiva n.º 504810910; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 5/20021029.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
dissolução e o encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 8 de Outubro de 2002.

Foi conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 2000445268

CASTANHEIRA DE PÊRA

BOMBAS LIGHT, COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castanheira de Pêra. Matrí-
cula n.º 166/030227; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/030227.

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

Pela inscrição n.º 1, foi registado a constituição de sociedade com
os sócios, Ana Maria Costa de Almeida Joaquim Barjona Henriques, e
Miguel José Barjona de Tomaz Henriques, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma, Bombas Light, Comércio
Combustíveis, L.da, e tem a sua sede na Praça do Visconde de Casta-
nheira de Pêra, sem número, «Posto de Combustível», vila, freguesia
e concelho de Castanheira de Pêra.

2 � 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.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade, consiste na comercialização de combustí-
veis, lubrificantes, pneus, gás, lavagem auto; e exploração de posto
de abastecimento e café.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: uma de 4000 euros, pertencente à sócia Ana
Maria Costa de Almeida Joaquim Barjona Henriques; e uma de
1000 euros, pertencente ao sócio Miguel José Barjona de Tomaz
Henriques.

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 nomeada gerente a sócia Ana Maria
Costa de Almeida Joaquim Barjona Henriques.

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, nos termos permitidos 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 o 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.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a vinte vezes o capital social, desde que
deliberado 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 fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da socieda-
de, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens mó-
veis, designadamente equipamentos e veículos automóveis, incluindo
por contratos leasing e ALD e tomar de arrendamento imóveis neces-
sários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo defi-
nitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência
nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Declararam ainda os outorgantes, sob sua responsabilidade, que já
foi efectuado o depósito em numerário do capital social ora realizado
na agência da Caixa Geral de Depósitos, em Castanheira de Pêra, e as
estipulações constantes deste contrato, resultantes de normas conti-
das em preceitos legais vigentes, são essenciais ao melhor esclareci-
mento da sua vontade negocial.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � O Ajudante, Eduardo Bebiano Antunes.
3000096859

POMBAL

GESTOM � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3370;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20030131.

Certifico que, por escritura lavrada de fls. 76 v.o a fls. 77 do livro
n.º 104-E, deste Cartório, foi registado o seguinte:

Constituição de sociedade

No dia 27 de Janeiro de 2003, no Cartório Notarial de Pombal,
perante mim, licenciado António José Machado Nunes da Costa,
Notário neste concelho, compareceram como outorgantes:

Estefânia Pinto de Carvalho Domingues, casada com Olivério
Gameiro Custódio Domingues, segundo o regime da comunhão de
adquiridos, natural do Luxemburgo, mas de nacionalidade portuguesa,
residente na Rua da Fonte, no lugar de Escoural, freguesia e concelho
de Pombal, contribuinte fiscal n.º 222306190; e

Tomás Gameiro Domingues, solteiro, maior, natural de França, mas
de nacionalidade portuguesa, residente na Rua do Presidente, no lugar
de Escoural, já referido, contribuinte fiscal n.º 178561860.

Verifiquei a identidade dos outorgantes através dos seus bilhetes de
identidade respectivamente n.os 11403512, de 17 de Outubro de 2002,
e 11134995, de 1 de Março de 1999, ambos de Lisboa.

Os outorgantes declararam que, constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas denominada GESTOM � Contabilidade e
Gestão, L.da, que se regerá pelas cláusulas que constam do documento
complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Códi-
go do Notariado, que fica a fazer parte integrante desta escritura e
que se arquiva.

Declararam ainda que, na qualidade de únicos sócios, autorizam o
levantamento da conta social pelos gerentes, das importâncias neces-
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sárias à realização da actividade dos mesmos prevista no artigo 7.º do
pacto social.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requererem o registo
deste acto no prazo de três meses a contar de hoje.

Exibiram:
a) Certificado emitido pelo Registo Nacional de Pessoas Colecti-

vas, em 14 de Janeiro corrente, comprovativo da exclusividade da
denominação adoptada; e

b) A guia do depósito referente ao capital social efectuado em 22 de
Janeiro corrente, na agência da Mata Mourisca, da Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo, de Pombal.

Esta escritura, sujeita ao emolumento do artigo 14.º da Tabela Anexa
ao Código do Notariado e o documento complementar que a integra,
foram lidos e explicado o seu conteúdo e foi celebrada às dezassete
horas e dez minutos, pelo que está sujeita ao emolumento do arti-
go 16.º da Tabela Anexa ao Código do Notariado.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado, para instruir a escritura lavrada no Cartó-
rio Notarial de Pombal, iniciada a fls. 76 v.o do livro n.º 104-E.

1.º

A sociedade adopta a firma GESTOM � Contabilidade e
Gestão, L.da, e tem a sua sede na Rua da Fonte, no lugar de Escoural,
freguesia e concelho de Pombal.

§ único. A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como abrir ou encerrar filiais,
sucursais ou quaisquer outras formas de representação, no País ou no
estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a execução de contabilidade e
fiscalidade, consultadoria e gestão.

§ único. Poderá a sociedade adquirir participações noutras socieda-
des, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

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 cada uma, a cada um dos sócios.

4.º

A gerência será exercida por todos os sócios, e ainda pelos geren-
tes eventualmente a nomear em assembleia geral, mesmo estranhos à
sociedade, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

§ único. Para que a sociedade se considere validamente obrigada é
suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

Na cessão de quotas a estranhos, os restantes sócios terão o direito
de preferência, não necessitando do consentimento da sociedade.

6.º

Dissolvendo-se a sociedade, serão liquidatários os sócios que proce-
derão à liquidação e partilha dos haveres sociais, na forma deliberada
em assembleia geral.

7.º

A sociedade obriga-se a assumir as despesas de constituição, publi-
cações e registo, de compra de automóveis e de bens imóveis, e aqui-
sição de equipamento e despesas de manutenção do giro comercial,
até ao registo definitivo, efectuadas pelos gerentes.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001244681

TECNIPOM � SERVIÇOS DE ELECTRICIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2991;
identificação de pessoa colectiva n.º 505887100; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/030130.

Certifico que, foi efectuado o seguinte registo:
Sede: Rua da Indústria, lote 14, pavilhão D, Zona Industrial da

Formiga, em Pombal.

3 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001244614

JATOPE � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 683;
identificação de pessoa colectiva n.º 501672460; inscrição n.º 4840,
fls. 153, C-2; número e data da apresentação: 6/20030128.

Dissolução de sociedade

No dia 12 de Novembro de 2002, no 1.º Cartório Notarial de Com-
petência Especializada de Leiria, perante mim, Maria Teresa Gameiro
Marques de Oliveira, Ajudante Principal em exercício, por se encon-
trar de licença para férias o respectivo Notário, compareceram como
outorgantes:

Raúl da Silva Palhais e mulher, Maria Elvira da Silva dos Santos,
ambos naturais da freguesia de Almagreira, concelho de Pombal, onde
residem em Assanha da Paz.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes de
identidade respectivamente n.os 2593361, emitido em 24 de Abril de
1995, e 7350132, emitido em 8 de Outubro de 2002, ambos pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Os outorgantes declararam que, conforme verifiquei por uma cer-
tidão de teor registral, que me apresentaram, são os únicos sócios da
sociedade comercial por quotas JATOPE � Confecções, L.da, identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 501672460, com sede no Largo do
Cardal, 5, na cidade, freguesia e concelho de Pombal, com o capital
social de 4987,98 euros, matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Pombal, sob o n.º 683, a fls. 153, do livro C-2.

Que, na referida qualidade, deliberam dissolver a referida sociedade,
que já cessou a sua actividade, tendo já sido liquidado todo o seu ac-
tivo e passivo.

Que, não existem quaisquer bens a partilhar, tendo as respectivas
quotas sido encerradas e aprovadas nesta data e que qualquer dos só-
cios poderá praticar os necessários actos de registo deste acto.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requererem o registo
deste acto, no prazo de três meses a contar de hoje.

Arquivo uma certidão de teor registral.
Esta escritura foi lida e explicado o seu conteúdo.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001244541

GASPARVINHOS � SOCIEDADE DE VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 262,
C-1; identificação de pessoa colectiva n.º 500125830; inscrição
n.º 4839, E-10; número e data da apresentação: 13/20030127.

Dissolução de sociedade

No dia 17 de Dezembro de 2002, no 1.º Cartório Notarial de Com-
petência Especializada de Leiria, perante mim, Diamantino Rodrigues
Matias, respectivo Notário, compareceram como outorgantes:

Manuel da Mota Ferreira Gomes e mulher, Ilda da Conceição
Gaspar Ferreira Gomes, naturais ele, da freguesia de Vermoil, e ela,
da freguesia e Pelariga, ambas do concelho de Pombal, residentes na
Estrada Nacional 1, 75, no lugar de Venda da Cruz, dita freguesia de
Pelariga.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes de
identidade respectivamente n.os 1545479, emitido em 30 de Novem-
bro de 1999, e 593178, emitido em 24 de Maio de 1983, ambos pelos
Serviços de Identificação Civil de Leiria.

Os outorgantes declararam que, conforme certidão de teor registral,
que me apresentaram, são os únicos sócios da sociedade comercial
por quotas GASPARVINHOS � Sociedade de Vinhos, L.da, identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 500125830, com sede no lugar e freguesia
de Pelariga, concelho de Pombal, com o capital social de
7481,96 euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
de Pombal, sob o n.º 262, a fls. 141, do livro C-1.

Que, na referida qualidade, deliberam dissolver a referida sociedade,
que já cessou a sua actividade, tendo já sido liquidado todo o seu ac-
tivo e passivo.

Que, não existem quaisquer bens a partilhar, tendo as respectivas
contas sido encerradas e aprovadas nesta data e que qualquer dos só-
cios poderá praticar os necessários actos de registo deste acto.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001244525
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NICOLAU & GRÁCIO � MINIMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2715;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/20030123.

Dissolução de sociedade

No dia 23 de Dezembro de 2002, no 1.º Cartório Notarial de Com-
petência Especializada de Leiria, perante mim, licenciado Diamantino
Rodrigues Matias, respectivo Notário, compareceram como
outorgantes:

José Nicolau Ferreira Pedrosa e mulher, Maria José Grácio Cordei-
ro Pedrosa, ele natural da freguesia de Mata Mourisca, concelho de
Pombal, e ela natural da freguesia de São Julião da Figueira da Foz,
concelho de Figueira da Foz, residentes na Rua da Ribeirinha, 3, Água
Formosa, freguesia de Ilha, concelho de Pombal.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 2565531, emitido em 22 de Março de
1994, e 6888671, emitido em 30 de Março de 2001, ambos passados
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Os outorgantes declararam que, conforme certidão de teor registral,
que me apresentam, são os únicos sócios da sociedade comercial por
quotas, Nicolau & Grácio � Minimercado, L.da, identificação de pes-
soa colectiva n.º 505421305, com sede na Rua da Ribeirinha, 3, Água
Formosa, dita freguesia de Ilha, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Pombal, sob o n.º 2715, com o capital social de
10 000 euros.

Que, deliberam dissolver a referida sociedade, que já cessou a sua
actividade, tendo já sido liquidado todo o seu activo e passivo.

Que, não existem quaisquer bens a partilhar, tendo as respectivas
contas sido encerradas e aprovadas nesta data, e que qualquer dos sócios
poderá praticar os necessários actos de registo deste acto.

Adverti os outorgantes de que é obrigatória a requisição do registo
deste acto, no prazo de três meses a contar de hoje.

Arquivo uma certidão de teor registral.
Esta escritura foi lida e explicado o seu conteúdo.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001244517

PAVIRGÍLIO � PAVIMENTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1411;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/20010507.

Dissolução de sociedade

No dia 5 de Fevereiro de 2001, no Cartório Notarial de Pombal,
perante mim, licenciado António José Machado Nunes da Costa,
Notário neste concelho, compareceram como outorgantes:

Virgílio David Lopes Gonçalves e mulher, Fernanda da Silva Gaspar,
casados segundo o regime da comunhão geral de bens, naturais da fre-
guesia da Mata Mourisca, concelho de Pombal, residentes no lugar de
Escoura, freguesia da Ilha, concelho de Pombal, contribuintes fiscais
respectivamente n.os 138483051, e 138483035.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bilhe-
tes de identidade respectivamente n.os 8002021, de 8 de Maio de 2000,
e 7378010, de 17 de Fevereiro de 1999, ambos de Lisboa.

Os outorgantes declararam que, são os únicos e actuais sócios da
sociedade comercial por quotas denominada PAVIRGÍLIO � Pavi-
mentos e Construções, L.da, com sede no lugar de Escoura, freguesia
dita da Ilha, com o capital social de 500 000$, identificação de pes-
soa colectiva n.º 503069590, conforme tudo verifiquei por uma cer-
tidão do registo comercial que arquivo, sociedade esta matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Pombal, sob o n.º 1411.

Que, tendo resolvido dissolver a sociedade de comum acordo, pela
presente escritura a dissolvem, para todos os efeitos legais, a partir
de hoje.

Que, a dissolvida sociedade, não possui bens imóveis, cujas contas
foram hoje aprovadas, não tem qualquer património activo ou passi-
vo, é por eles dada por liquidada, ficando os sócios, qualquer deles
autorizados a praticar os necessários actos de publicação e registo.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requererem o registo
deste acto no prazo de três meses a contar de hoje.

Esta escritura, sujeita ao emolumento do artigo 14.º da Tabela Anexa
ao Código do Notariado, foi lida e explicado o seu contéudo.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001244746

GUILHERMINO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 715,
fls. 169, C-2; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2266, fls. 44 v.o,
E-6; número e data da apresentação: 16/20030103.

Certifico que, foi efectuado o seguinte registo:
Mudou a sede para a Rua do Viaduto Guilherme Santos, lote 1, 6,

Pombal.

3 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001245793

PIMOL � COMÉRCIO DE AVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3352;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20030106.

Contrato de sociedade unipessoal

No dia 6 de Janeiro de 2003, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, Notária licen-
ciada Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, Notária deste
Cartório, compareceu como outorgante:

Fernando Manuel Vaz Gonçalves, contribuinte fiscal n.º 192136690,
solteiro, maior, natural da freguesia de Abiul, concelho de Pombal,
onde reside, no sítio de Chã, lugar de Ramalhais.

Verifiquei a identidade do outorgante, por exibição do bilhete de
identidade n.º 8434112, de 3 de Maio de 2001, emitido pelos Servi-
ços de Identificação Civil de Lisboa.

Disse o outorgante que, pela presente escritura, constitui uma so-
ciedade comercial unipessoal por quotas, que se regerá pelo pacto social
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PIMOL � Comércio de Aves,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no sítio de Chã, lugar de Ramalhais,
freguesia de Abiul, concelho de Pombal.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucursais,
filiais ou outras formas locais de representação, em qualquer ponto
do País e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a criação e comercialização de aves e
gado e a prestação de serviços de desenho de moldes para a indústria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ele sócio, Fernando Manuel Vaz Gonçalves.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio, Fernando Manuel Vaz Gon-
çalves, desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estra-
nhas à sociedade que venham a ser por ele sócio designadas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade, poderá livremente participar sob qualquer forma no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que
seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas e desde que em sociedades por quotas não fique na situação
de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.
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Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
desde já o gerente autorizado a adquirir equipamentos e veículos auto-
móveis, incluindo por contratos leasing e ALD e tomar de arrenda-
mento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes
do seu registo definitivo e a levantar o capital social depositado, a
fim de custear as despesas de constituição e registo da sociedade, a
aquisição de equipamento e instalação da sede social, despesas estas
que a sociedade assume logo que definitivamente matriculada.

Assim outorgou, declarando ainda, sob sua responsabilidade, que já
foi efectuado o depósito em numerário do capital social ora realizado
na Caixa Geral de Depósitos, em Pombal, e não é sócio de qualquer
outra sociedade unipessoal.

Adverti o outorgante da obrigatoriedade de ser requerido o registo
comercial deste acto no prazo de três meses na competente
Conservatória.

Exibiu o certificado de admissibilidade de firma, emitido pelo Registo
Nacional de Pessoas Colectivas, no dia 9 de Dezembro de 2002, e o cartão
de identificação de pessoa colectiva provisório n.º 506421635 (CAE
n.º 1240).

Foi feita a leitura e a explicação do conteúdo desta escritura.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001245840

VÍTOR & DIAMANTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3357;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/20030114.

Contrato de sociedade

No dia 14 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:

1.º Diamantino Rodrigues Pereira, contribuinte fiscal n.º 150878494,
solteiro, maior, natural de França, residente na Rua dos Olheiros, 28,
lugar de Venda Nova, freguesia de Vermoil, concelho de Pombal; e

2.º Vítor Manuel das Neves Fernandes, contribuinte fiscal
n.º 191641928, casado com Natália dos Santos Pereira Fernandes, sob
o regime da comunhão de adquiridos, natural de França, residente na
Travessa de 31 de Janeiro, 9, 2.º, freguesia, concelho e cidade de
Pombal.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 8567219, e 8595190, ambos emitidos
em 29 de Janeiro de 2002, pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa.

Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vítor & Diamantino, L.da, e tem
a sua sede na Travessa de 31 de Janeiro, 9, 2.º, freguesia, concelho e
cidade de Pombal.

2 � 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 a prestação de serviços de assenta-
mento de pavimentos em madeira, comércio de materiais relaciona-
dos com a actividade e construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Diamantino Rodrigues Pereira, e Vítor Manuel das Neves
Fernandes.

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 é
necessária a intervenção conjunta 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, 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, des-
tinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

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

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que 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
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens
móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis, incluin-
do por contratos leasing e ALD e tomar de arrendamento bens imó-
veis 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 definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001245386

CONSTRUÇÕES � FERREIRA NUNES & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3349;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/20030102.

Contrato de sociedade

No dia 17 de Dezembro de 2002, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada
Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, Notária deste Car-
tório, compareceram como outorgantes:

Maria Donzília Soares Ramos, contribuinte fiscal n.º 181328011 e
marido, Fernando Ferreira Nunes, contribuinte fiscal n.º 181328020,
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casados sob o regime da comunhão geral, naturais da freguesia de
Louriçal, concelho de Pombal, onde são residentes na Rua Principal,
35, lugar de Casais do Porto.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 6773049, de 6 de Janeiro de 1999, e
4041256, de 2 de Fevereiro de 2000, emitidos pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa.

Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONSTRUÇÕES � Ferreira Nunes
& Soares, L.da, e tem a sua sede na Rua Principal, 35, lugar de Casais
do Porto, freguesia de Louriçal, concelho de Pombal.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas; com-
pra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Maria Donzília Soares Ramos, e Fernando Ferreira Nunes.

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 nomeado gerente o sócio Fernando
Ferreira Nunes.

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, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da so-
ciedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens
móveis e imóveis, designadamente equipamentos e veículos automó-
veis, incluindo por contratos leasing e ALD e tomar de arrendamen-
to bens imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Declararam ainda os outorgantes, sob sua responsabilidade, que já
foi efectuado o depósito em numerário do capital social ora realizado
na Caixa Geral de Depósitos, em Pombal, e as estipulações constan-
tes deste contrato, resultantes de normas contidas em preceitos legais
vigentes, são essenciais ao melhor esclarecimento da sua vontade
negocial.

Assim outorgaram.
Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de ser requerido o regis-

to comercial deste acto no prazo de três meses na competente
Conservatória.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001245769

S. & C. MARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3353;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20030106.

Contrato de sociedade

No dia 20 de Dezembro de 2002, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Lisboa I, perante mim, licenciada
Lina Maria Cabrita Deus Oliveira, Notária do referido Cartório, com-
pareceram como outorgantes:

Catarina Mónica Sabino Maria, contribuinte fiscal n.º 224978071,
natural da freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa,
solteira, maior, residente na Rua da Ordem Militar do Hospital, 10,
2.º, esquerdo, Amadora, portadora do bilhete de identidade
n.º 11683823, emitido em 4 de Abril de 2000, pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa.

Carla Sofia Sabino Maria, contribuinte fiscal n.º 215345355, natu-
ral da freguesia de Aguda, concelho de Figueiró dos Vinhos, casada
com Nuno Filipe Duarte Cunha, sob o regime da comunhão de adqui-
ridos, residente na Rua da Primavera, lote 1, 2.º, direito, Pombal,
portadora do bilhete de identidade n.º 10725250, emitido em 8 de
Agosto de 2002, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei as suas identidades por exibição dos referidos bilhetes de
identidade.

Pelas outorgantes foi dito que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade por quotas, nos termos constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma S. & C. Maria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Pombal, na Galeria Jerónimo,
Avenida dos Heróis do Ultramar, loja 26, freguesia e concelho de
Pombal.

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 nos serviços de medicina alterna-
tiva, consultas de naturologia, osteopatia, acupunctura, homeopatia,
iridologia, massagens, comércio, importação e exportação e repre-
sentação de produtos dietéticos e homeopáticos, aparelhos e equipa-
mentos para a medicina alternativa. Comércio de vestuário e acessó-
rios de moda.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subscri-
to 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.

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 necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes, as sócias.

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.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do capi-
tal 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.

Pelas outorgantes foi ainda dito que, a soma das entradas corres-
pondentes ao capital social foi depositada no dia 10 de Dezembro
corrente, no Banco Internacional de Crédito, S. A., balcão de Pom-
bal, numa conta aberta em nome da sociedade, declaração que fazem
sob sua responsabilidade.

Adverti as outorgantes da obrigatoriedade do registo deste acto no
prazo de três meses a contar de hoje.
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Exibiram:
a) Certificado de admissibilidade da firma adoptada passado em 29 de

Novembro de 2002 pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas;
b) Cartão provisório de identificação de pessoa colectiva e entida-

de equiparada n.º 506412822.
Esta escritura foi lida e explicado o seu conteúdo em voz alta às

outorgantes na sua presença simultânea.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001245858

MEIRICONSTRÓI � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3351;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20030106.

Contrato de sociedade unipessoal

No dia 6 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,
compareceu como outorgante:

Joaquim Cordeiro de Sousa, contribuinte fiscal n.º 109869087, ca-
sado com Idalina Maria Mendes, sob o regime da comunhão geral,
natural de Vinha da Rainha, concelho de Soure, residente na Rua Prin-
cipal, 6, lugar de Meires, freguesia de Pelariga, concelho de Pombal.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do bilhete de
identidade n.º 2479238, de 19 de Janeiro de 1996, emitido pelos Ser-
viços de Identificação Civil de Lisboa.

Disse o outorgante que, pela presente escritura, constitui uma so-
ciedade comercial unipessoal por quotas, que se regerá pelo pacto social
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MEIRICONSTRÓI � Constru-
ções, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua Principal, 6, lugar de
Meires, freguesia de Pelariga, concelho de Pombal.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucursais,
filiais ou outras formas locais de representação, em qualquer ponto
do País e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção e reparação de edifícios
e obras públicas, comércio de materiais de construção, compra e ven-
da de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ele sócio, Joaquim Cordeiro de Sousa.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual a vinte vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio Joaquim Cordeiro de Sousa,
desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estranhas à
sociedade, que venham a ser por ele sócio designadas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que
seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas e desde que em sociedades por quotas não fique na situação
de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
desde já o gerente autorizado a adquirir quaisquer equipamentos e
veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e ALD, bem como
comprar e tomar de arrendamento imóveis necessários à prossecução
dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, e a levantar o
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo de sociedade, a aquisição de equipamento e instalação da sede
social, despesas estas que a sociedade assume logo que definitivamen-
te matriculada.

Assim outorgou, declarando ainda, sob sua responsabilidade, que já
foi efectuado o depósito em numerário do capital social ora realizado
na Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, balcão de Pombal, dele-
gação de Redinha, e não é sócio de qualquer outra sociedade unipessoal.

Adverti o outorgante da obrigatoriedade de ser requerido o registo
comercial deste acto no prazo de três meses na competente
Conservatória.

Exibiu o certificado de admissibilidade de firma emitido pelo Registo
Nacional de Pessoas Colectivas, no dia 26 de Dezembro de 2002, e o
cartão provisório de identificação de pessoa colectiva n.º 506442489,
(CAE n.º 45211).

Foi feita a leitura e a explicação do conteúdo desta escritura.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001245831

CIPAL � CERÂMICA INDUSTRIAL POMBALENSE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 769;
identificação de pessoa colectiva n.º 501871535; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 2/20030131.

Divisões e cessões de quotas e transformação

No dia 9 de Setembro de 2002, no 1.º Cartório Notarial de Com-
petência Especializada de Leiria, perante mim, Diamatino Rodrigues
Matias, respectivo Notário, compareceram como outorgantes:

1.ª Nélia Maria Caetano Lisboa, divorciada, natural da freguesia de
Colmeias, concelho de Leiria, onde reside no lugar de Barracão, na
Rua Central, 136, contribuinte fiscal n.º 179953036.

2.ª Paula Susana Caetano Lisboa, devidamente autorizada por seu
marido, Manuel Luís de Sousa Neves Alves Rodrigues, casados sob o
regime da comunhão de adquiridos, ela natural da referida freguesia de
Colmeias, e ele natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa, residentes na Rua de Mãe d� Água, 2, rés-do-
-chão/B, em Belas, Sintra, ela contribuinte fiscal n.º 192463446, con-
forme instrumento de autorização, que me apresentou.

3.os António das Neves Lisboa e mulher, Ermelinda Neves Fonseca
Caetano, casados sob o regime da comunhão geral de bens, ele natural
da freguesia de Milagres, concelho de Leiria, e ela natural da dita fre-
guesia de Colmeias, residentes na Rua Central, 136, no dito lugar de
Barracão, contribuintes fiscais respectivamente n.os 126848327, e
126848300.

4.º Hermano José Simões Oliveira, casado com Maria Alice da Cruz
da Costa, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da citada
freguesia de Colmeias, onde reside em Barracão, na Rua do Raso,
contribuinte fiscal n.º 124694241.

5.º Jorge Manuel Fernandes Lisboa, casado com Regina Maria
Ferreira Sousa Lisboa, sob o regime da comunhão de adquiridos, natu-
ral da dita freguesia de Milagres, residente no Largo do Casal Galego,
lote P-4, 3.º, trás, em Pombal, contribuinte fiscal n.º 191512079.

Verifiquei a identidade da primeira outorgante por exibição da car-
ta de condução n.º C-343784, emitida em 24 de Outubro de 1984,
pela Direcção de Viação do Centro (Coimbra), e a dos restantes
outorgantes por exibição dos bilhetes de identidade respectivamente
n.os 8552433, emitido em 28 de Agosto de 1998; 1601442, emitido
em 16 de Julho de 1993; 2642805, emitido em 29 de Maio de 1998;
4199802, emitido em 23 de Outubro de 2001; e 8224860, emitido
em 17 de Agosto de 2000, segundo, terceiro e quarto, pelos Serviços
de Identificação Civil de Leiria, e os restantes pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa.

Declararam a primeira e a segunda outorgantes e o terceiro
outorgante varão que, conforme certidão de teor registral, que me
apresentaram, são os únicos sócios da sociedade comercial por quo-
tas, CIPAL � Cerâmica Industrial Pombalense, L.da, identificação de
pessoa colectiva n.º 501871535, com sede no lugar de Tinto, fregue-
sia de Pelariga, concelho de Pombal, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial de Pombal, sob o n.º 769, com o capital social
de 349 160 euros, dividido pela seguinte forma: uma quota do valor
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nominal de 149 640 euros, pertencente ao sócio António; e duas quotas
do valor nominal de 99 760 euros cada, pertencentes uma a cada uma
das sócias, Nélia e Paula, sendo a desta seu bem próprio.

Que, em nome da referida sociedade, autorizam as cessões de quo-
tas que a seguir vão ser feitas e, por si e em nome da mesma socie-
dade, renunciam ao respectivo direito de preferência.

Declarou a primeira outorgante que, divide a sua quota, acima re-
ferida, em duas novas quotas: 

Uma do valor nominal de 97 260 euros que, com todos os direitos
e obrigações inerentes, por preço igual ao respectivo valor nominal,
que já recebeu, cede ao quarto outorgante; e

Uma do valor nominal de 2500 euros que, com todos os direitos e
obrigações inerentes, por preço igual ao respectivo valor nominal,
que já recebeu, cede ao quinto outorgante.

Declarou a segunda outorgante que, divide a sua referida quota, em
duas novas quotas:

Uma do valor nominal de 500 euros, que reserva para si; e
Uma do valor nominal de 99 260 euros que, com todos os direitos

e obrigações inerentes, por preço igual ao respectivo valor nominal,
que já recebeu, cede à terceira outorgante mulher.

Declarou a terceira outorgante mulher, o quarto e o quinto
outorgantes que, aceitam as respectivas cessões.

Declararam todos os outorgantes, exceptuada a primeira outorgante
que, estando o capital da dita sociedade totalmente realizado e libera-
do, que não sendo o valor do seu património inferior ao capital social
e reserva legal, que não existindo sócios com direitos especiais e não
tendo a sua situação patrimonial, desde a data a que se reporta o ba-
lanço, que me apresentaram, em que se fundamenta o relatório da
gerência justificativo da transformação, até hoje que, na referida qua-
lidade, todos declararam subscrever inteiramente, sofrido qualquer al-
teração, transformam a dita sociedade CIPAL � Cerâmica Industrial
Pombalense, L.da, em sociedade anónima, com a firma CIPAL �
Cerâmica Industrial Pombalense, S. A., com o capital social de
349 160 euros, representado por 69 832 acções, do valor nominal de
5 euros cada uma, atribuindo a cada um dos sócios o número de ac-
ções correspondente ao valor nominal das suas respectivas quotas e
procedem à substituição integral do pacto social, o qual consta do
documento complementar, elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado, que me apresentaram.

Adverti os outorgantes de que é obrigatória a requisição do registo
deste acto no prazo de três meses, a contar de hoje.

Arquivo o mencionado instrumento de autorização, uma fotocópia
de uma certidão de teor de registo comercial; uma fotocópia da refe-
rida acta comprovativa, além do mais, de que o referido balanço foi
devidamente aprovado, bem como da aprovação da transformação,
aqui operada; o referido balanço, referente a 30 de Junho do ano em
curso; relatório da gerência, relativo à supra efectuada transforma-
ção; relatório do revisor oficial de contas, relativo à dita transforma-
ção; e o mencionado documento complementar.

Esta escritura foi lida e explicado o seu conteúdo.

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de CIPAL � Cerâmica Indus-
trial Pombalense, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é no lugar de Tinto, freguesia de Pelariga, con-
celho de Pombal, podendo ser transferida nos termos da lei, por de-
liberação do conselho de administração.

2 � O conselho de administração, ou o administrador único, po-
derá criar, dentro ou fora do País, delegações, agências, sucursais ou
qualquer outra forma de representação, que julgue conveniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a cerâmica de barro vermelho e seus
derivados.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade pode adquirir e alienar participações em socieda-
des, de direito nacional ou estrangeiro, com objecto igual ou diferente
do referido no artigo anterior, em sociedades reguladas por leis espe-
ciais e em sociedades de responsabilidade ilimitada, nos termos da lei.

2 � A sociedade poderá ainda associar-se com outras pessoas jurí-
dicas para nomeadamente, formar novas sociedades, agrupamentos
complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse
económico, consórcios e associação em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 349 160 euros, está integralmente subs-
crito e realizado, estando representado por 69 832 acções, com o valor
nominal de 5 euros, cada.

2 � O capital social poderá ser elevado até 2 500 000 euros, por
uma ou mais vezes, após parecer favorável do fiscal único, por de-
liberação do conselho de administração ou do administrador único,
que fixará a forma, as condições de subscrição e as categorias de
acções a emitir de entre as previstas neste pacto ou outras permi-
tidas por lei.

ARTIGO 6.º

1 � As acções serão escriturais ou tituladas e estas últimas
nominativas ou ao portador, reciprocamente convertíveis à vontade
do accionista, a cargo de quem ficarão as despesas de conversão.

2 � Na falta de indicação do accionista, as acções de que seja ti-
tular são emitidas sob a forma escritural, ficando sujeitas ao regime
nominativo. Para as acções tituladas haverá títulos de 1, 5, 10, 50,
100, 1000, 10 000 acções.

3 � Os títulos serão assinados por dois administradores ou pelo
administrador único, podendo ambas as assinaturas serem de chancela,
por eles autorizadas ou por igual número de mandatários da sociedade,
para o efeito designados.

ARTIGO 7.º

1 � A realização das entradas referentes a aumento do capital
social poderá ser diferida, dentro dos limites legais, entrando o ac-
cionista em mora após interpelação.

2 � Os accionistas que se encontrarem em mora serão avisados,
por carta registada, de que lhes é concedido um novo prazo de 90 dias
para efectuarem o pagamento da importância em dívida, acrescida
dos juros moratórios à taxa máxima permitida por lei, sob pena de
perderem a favor da sociedade, as acções em relação às quais se verifi-
car a mora, e ainda os pagamentos efectuados quanto a essas acções.

3 � As perdas referidas no número anterior, devem ser comu-
nicadas por carta registada, aos interessados.

4 � As acções serão oferecidas aos demais accionistas na propor-
ção da sua participação no capital social ou, se algum ou alguns não
manifestarem interesse na aquisição, àqueles que se dispuserem a ad-
quiri-las, procedendo-se a rateio, se necessário.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações nos
termos da lei, e nas condições estabelecidas por deliberação dos ac-
cionistas ou do conselho de administração.

2 � Poderão ainda ser emitidas obrigações convertíveis em acções
de categorias especiais e obrigações com direito de subscrição de ac-
ções de categoria especiais.

3 � Na hipótese de ser deliberada pelo conselho de administração
ou pelo administrador único, a emissão de um qualquer dos tipos de
obrigações referidas no número anterior, deverão existir as categorias
especiais de acções aí mencionadas.

4 � Aplicar-se-á às obrigações emitidas pela sociedade, com as
necessárias adaptações o estabelecido no artigo 6.º

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade é gerida por um administrador único ou por
um conselho de administração, composto por três, cinco, sete ou
nove membros, ficando autorizada a eleição de administradores su-
plentes até número igual a um terço de um número de administrado-
res efectivos; o conselho de administração escolherá o seu presiden-
te se este não tiver sido designado pela assembleia geral, aquando
da sua eleição.

2 � O conselho de administração pode encarregar especialmente al-
gum ou alguns administradores de se ocuparem de certas matérias de admi-
nistração.

3 � O conselho de administração poderá igualmente delegar num
ou mais administradores ou numa comissão executiva a gestão cor-
rente da sociedade, nos termos e dentro dos limites legais.

4 � Competirá ao conselho de administração regular o funcionamen-
to da comissão executiva e o modo como exercerá os poderes que lhe
forem cometidos.
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ARTIGO 10.º

Compete ao administrador único ou ao conselho de administra-
ção, sem prejuízo das demais atribuições que lhe conferem a lei e
estes estatutos, assegurar a gestão dos negócios sociais e efectuar
todas as operações relativas ao objecto social, para o que lhe são
conferidos os mais amplos poderes, incluindo nomeadamente, os
seguintes:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propôr e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-
-se em arbitragens. Para o efeito, o conselho de administração pode-
rá delegar os seus poderes num só mandatário;

b) Aprovar o orçamento e plano da sociedade;
c) Deliberar a emissão de obrigações e a contratação de emprésti-

mos no mercado financeiro nacional e ou estrangeiro a aceitar a fis-
calização das entidades mutuantes;

d) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas para
exercício de cargos sociais noutras empresas;

e) Adquirir, alienar e onerar ou locar quaisquer bens imóveis ou
móveis, incluindo participações sociais;

f) Trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos da actividade
da sociedade;

g) Deliberar que a sociedade preste à sociedades de que seja titular
de acções ou quotas, apoio técnico e financeiro;

h) Emitir papel comercial ou qualquer outro meio de obtenção de
fundos financeiros, a cada momento permitidos por lei.

ARTIGO 11.º

1 � Todos os documentos que obriguem a sociedade incluindo
cheques, letras, livranças e aceites bancários, terão validade quando
assinados por:

a) Dois administradores ou o administrador único;
b) Um administrador e um mandatário da sociedade no exercício

do respectivo mandato;
c) Um administrador se, para intervir no acto ou actos, tiver sido

designado em acta pelo conselho de administração;
d) Dois mandatários;
e) Um mandatário se, para intervir no acto ou actos, tiver sido

designado em acta pelo conselho de administração ou pelo adminis-
trador único ou naquela tiverem sido conferidos poderes a qualquer
administrador para o designar;

f) Um mandatário nos termos da alínea a) do artigo anterior.
2 � Os documentos e mero expediente poderão ser assinados por

um só administrador ou mandatário.

ARTIGO 12.º

Fica expressamente proibido aos administradores e mandatários
obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios
sociais.

ARTIGO 13.º

1 � O conselho de administração reunirá normalmente, uma vez
por trimestre e além disso, todas as vezes que o presidente ou dois
dos membros o convoquem, devendo as deliberações que forem to-
madas constar das respectivas actas.

2 � O conselho de administração só pode deliberar se a maioria
dos seus membros tiver presente ou representada.

3 � As deliberações serão tomadas por maioria dos votos emiti-
dos, tendo o presidente em caso de empate, voto de qualidade.

4 � Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuniões
de conselho por outro administrador, mediante carta que, explicitando
o dia e a hora da reunião a que se destina, seja dirigida ao presidente,
mencionada na acta e arquivada.

5 � Os administradores poderão votar por correspondência, a
solicitação do presidente do conselho.

ARTIGO 14.º

Os membros do conselho de administração ou o administrador único,
caucionarão ou não o exercício do seu cargo, conforme for delibera-
do pela assembleia geral que os eleger ou, na falta de deliberação, pela
importância mínima legalmente exigida e por qualquer das formas
permitidas por lei.

ARTIGO 15.º

A fiscalização da sociedade será efectuada por um fiscal único, sen-
do eleitos em assembleia geral um membro efectivo e um membro
suplente.

ARTIGO 16.º

As atribuições do fiscal único são as que lhe são especificadas na lei
e as que lhe ficam consignadas nestes estatutos.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto possuidores de acções ou títulos de subscrição e que até
8 dias antes da realização da assembleia as tenham:

a) Averbado o seu nome nos registos da sociedade, sendo
nominativas;

b) Registado o seu nome nos livros da sociedade ou depositado em
instituição de crédito ou em intermediário financeiro autorizado nos
termos da lei, sendo ao portador;

c) Inscritas em conta de valores mobiliários e escriturais, se reves-
tirem essa natureza.

2 � O depósito na instituição de crédito ou em intermediário fi-
nanceiro e a inscrição referida na alínea c) do número anterior, têm
de ser comprovadas por carta emitida por essa instituição que dê
entrada na sociedade pelo menos, 8 dias antes da data da realização
da assembleia geral.

3 � Os accionistas só poderão comparecer na assembleia se co-
municarem essa intenção ao presidente da mesa da assembleia geral,
por escrito, até 3 dias antes da sua realização, salvo se tiverem efec-
tuado a comprovação a que se refere o número anterior.

ARTIGO 18.º

A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os acci-
onistas tantos votos quanto os correspondentes à parte inteira que
resultar da divisão por 100 do número de acções que possuam.

ARTIGO 19.º

1 � Os accionistas que sejam pessoas singulares poder-se-ão fazer
representar nas reuniões da assembleia geral por cônjuge, ascendente
ou descendentes, administrador ou outro accionista, mediante carta
dirigida ao presidente da mesa que indique o nome, domicílio do re-
presentante e data da assembleia.

2 � As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que para
o efeito designarem através de carta cuja autenticidade será apreciada
pelo presidente da mesa.

ARTIGO 20.º

A assembleia geral poderá funcionar em primeira reunião, desde
que se encontrem presentes ou representados accionistas possuidores
de acções que titulem mais de 50% do capital social.

ARTIGO 21.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presiden-
te, um vice-presidente e um secretário.

2 � O vice-presidente substituirá o presidente em caso de ausência
ou impedimento deste, competindo-lhe nomeadamente, convocar
assembleias gerais, dirigi-las e praticar quaisquer actos ou competên-
cias previstas na lei, neste pacto ou em deliberação de accionistas.

ARTIGO 22.º

A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária, no prazo fixado na lei para a realização da

assembleia geral anual;
b) Em sessão extraordinária, sempre que o conselho de administra-

ção ou o conselho fiscal o julguem conveniente ou a requerimento de
accionistas que representem pelo menos, o mínimo de capital social
imposto por lei para este efeito.

ARTIGO 23.º

A remuneração dos membros dos órgãos sociais será fixada pela
assembleia geral, ou por uma comissão de vencimentos por esta de-
signada para o efeito, e poderá assumir a forma de ordenado fixo,
percentagem nos lucros ou outros benefícios, em conjunto ou apenas
em algumas dessas modalidades.

ARTIGO 24.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais, durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição, uma ou mais vezes.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 25.º

O exercício social coincide com o ano civil.
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ARTIGO 26.º

Aos resultados líquidos evidenciados pelos documentos de presta-
ção de contas anuais serão deduzidas as importâncias necessárias à
formação ou reconstituição da reserva legal, tendo o remanescente a
aplicação que a assembleia geral destinar, podendo esta deliberar dis-
tribuí-los, total ou parcialmente, ou afectá-los a reservas.

ARTIGO 27.º

O conselho de administração, obtido o consentimento do conselho
fiscal, poderá resolver fazer adiantamentos sobre lucros no decurso
de um exercício nos termos previstos na lei.

ARTIGO 28.º

A assembleia geral poderá deliberar que o capital seja reembolsado,
total ou parcialmente, recebendo os accionistas o valor nominal de cada
acção ou parte dela.

ARTIGO 29.º

Em caso de emissão de novas acções, em virtude de aumento de
capital, estas quinhoarão nos lucros a distribuir, conforme for deter-
minado na deliberação de aumento e, na falta de tal disposição pro-
porcionalmente ao período que mediar entre a data do início do pe-
ríodo de subscrição e o encerramento do exercício social.

ARTIGO 30.º

Em caso de aumento de capital social, por incorporação de reser-
vas, a emissão de novas acções respeitará a proporção de entre as
várias categorias existentes, sendo pois, atribuídas ao accionista ac-
ções da espécie por ele detida.

ARTIGO 31.º

Os accionistas da sociedade ficam obrigados a efectuar prestações
acessórias pecuniárias, na proporção da sua participação no capital
social, até ao montante máximo de 5 000 000 de euros, devendo tais
prestações serem efectuadas nos montantes e nas datas fixadas em
deliberação do conselho de administração.

ARTIGO 32.º

Ficam desde já nomeados para os anos de 2002 a 2004, os seguin-
tes órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente � Jorge Manuel Fernandes
Lisboa, casado; secretário � Avelino Manuel Mouco Gaspar, casado.

Conselho de administração: presidente � António Neves Lisboa,
casado; vogal � Hermano José Simões Oliveira, casado; vogal �
Ermelinda Neves Fonseca Caetano, casada.

Fiscal único: efectivo � José Maria de Jesus Carreira, casado, revi-
sor oficial de contas n.º 614; suplente � José Luís de Sousa Leal, casa-
do, revisor oficial de contas n.º 616, ambos em representação de, Leal
e Carreira, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 65, com escri-
tório na Rua do Capitão Mouzinho de Albuquerque, 56, 2.º, em Leiria.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001244657

INDOTRAM � INDÚSTRIA DE TRANSPORTES
DAS MEIRINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 659;
número e data da apresentação: PC. 33/20020628.

Certifico que, foi efectuado o registo de prestação de contas do
ano de 2001 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

27 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001245025

SOLPOM � INVESTIMENTOS HOTELEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2658;
número e data da apresentação: PC. 35/20020628.

Certifico que, foi efectuado o registo de prestação de contas do
ano de 2001 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

27 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001245017

BARROS & CAROLINO � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2983;
número e data da apresentação: PC. 27/20020628.

Certifico que, foi efectuado o registo de prestação de contas do
ano de 2001 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

27 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001246005

ENERJOPE � MONTAGENS DE INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS E TELEFÓNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2707;
número e data da apresentação: PC. 28/20020628.

Certifico que, foi efectuado o registo de prestação de contas do
ano de 2001 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

27 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001245980

RODAPEÇAS � PNEUS E PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1022;
número e data da apresentação: PC. 38/20020628.

Certifico que, foi efectuado o registo de prestação de contas do
ano de 2001 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

27 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001245041

BLUE SKY � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3087;
número e data da apresentação: PC. 21/020628.

Certifico que, foi efectuado o registo de prestação de contas do
ano de 2001 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

6 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2001245050

LUSOQUAL � QUALIDADE INDUSTRIAL E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3348;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20021226.

Contrato de sociedade

No dia 18 de Dezembro de 2002, neste Cartório Notarial de Ansião,
perante mim, licenciada Maria da Graça Damasceno Passos Coelho
Tavares, notária deste concelho, compareceram como outorgantes:

1.º Paulo Delfim Rodrigues Lopes, solteiro, maior, natural de An-
gola, mas de nacionalidade portuguesa, residente na Avenida dos He-
róis do Ultramar, 101, 1.º A, na cidade de Pombal, número de iden-
tificação fiscal 169738337.

2.º José Álvaro Ferreira Barreira, casado com Edite de Jesus Leal
Torres Barreira sob o regime da comunhão de adquiridos, natural de
Moçambique, mas de nacionalidade portuguesa, residente na Praceta
de Olivença, lote 53, 2.º B, em Setúbal, número de identificação de
fiscal 106278126.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição que fizeram
dos seus bilhetes de identidade, respectivamente, n.º 7753021, de 3 de
Março de 1999 e n.º 5176861, de 23 de Fevereiro de 1999, ambos
emitidos por Lisboa.

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

sede na morada acima indicada para o primeiro outorgante, sob a fir-
ma LUSOQUAL � Qualidade Industrial e Serviços, L.da, com o capi-
tal social de 6000 euros.
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Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado para instruir escritura de constituição de so-
ciedade.

1.º

A sociedade adopta a firma LUSOQUAL � Qualidade Industrial e
Serviços, L.da com sede na Avenida dos Heróis do Ultramar, 101, 1.º,
A, 3100-462 Pombal, freguesia de Pombal, concelho de Pombal.

§ único. A gerência poderá transferir a sede da sociedade para qual-
quer outro local do mesmo concelho e, bem assim, criar ou encerrar
filiais, sucursais ou qualquer outra forma de representação social, sem
para isso ser necessária deliberação prévia da assembleia geral.

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de consultoria
na área da organização e implementação de sistemas da qualidade,
controlo da qualidade, fiscalização industrial, auditorias industriais e
da qualidade, programas de aumento da produtividade, investigação
operacional, gestão da manutenção e formação especializada.

§ único. A sociedade poderá participar no capital de outras socie-
dades, mesmo de objecto diferente desta, sem dependência de delibe-
ração prévia.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 6000 euros sendo representado pelas seguintes quotas: uma quota
de 2000 euros, pertencente ao sócio José Álvaro Ferreira Barreira;
uma quota de 4000 euros, pertencente ao sócio Paulo Delfim
Rodrigues Lopes.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade e a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, são exercidas pelo geren-
te ou gerentes nomeados em assembleia geral sem caução e com ou
sem remuneração conforme aí for deliberado.

§ único. Fica desde já designado gerente o sócio Paulo Delfim
Rodrigues Lopes.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
actos e contratos será necessária a assinatura do gerente.

3 � No caso de haver mais do que um gerente, será necessária a
assinatura de dois gerentes, bastando a assinatura de um gerente nos
actos de mero expediente.

4 � Os gerentes poderão constituir mandatário nos termos da lei.
5 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos alheios

aos negócios sociais, designadamente em abonações, fianças e letras
de favor.

5.º

1 � A cessão de quotas entre os sócios é livremente permitida.
2 � A cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade,

à qual em primeiro lugar e aos sócios em segundo, fica conferido o
direito de opção com eficácia real.

3 � O preço ou valor da cessão à sociedade ou aos sócios que te-
nham preferido, será o que resultar de um balanço especialmente or-
ganizado para o efeito.

4 � Na falta de acordo, o preço será fixado por árbitros nos ter-
mos do artigo 1525.º e seguintes do Código do Processo Civil.

6.º

1 � As prestações suplementares do capital serão efectuadas nas
condições em que forem deliberadas em assembleia geral, até 20 ve-
zes o valor do capital social.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, não necessitando para tal de autorização da assembleia geral.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos se-
guintes:

a) Acordo com o respectivo titular;
b) Falência ou insolvência do sócio, judicialmente declarara e não

suspensa;
c) Anúncio da venda da quota em execução judicial, fiscal ou admi-

nistrativa.
2 � A amortização considera-se efectuada com o depósito à or-

dem de quem de direito, num banco a indicar pela sociedade, do valor
da quota que será a do último balanço aprovado, valor que será noti-
ficado ao interessado por carta registada com aviso de recepção.

3 � A quota amortizada poderá figurar num balanço e ser cedida a
um sócio ou a terceiro.

8.º

1 � Em caso de morte, interdição ou inabilitação de um sócio, a
sociedade continuará com os herdeiros do falecido ou o representante
do interdito ou inabilitado, devendo aqueles escolher entre si um que
a todos represente na sociedade enquanto a quota estiver indivisa.

2 � Fica autorizada a divisão da quota entre os herdeiros dos sócios.

9.º

Os lucros da sociedade, depois de retiradas as percentagens legais
ou convencionais, serão distribuídos pelos sócios nas proporções das
respectivas quotas, quando a assembleia geral deliberar distribuí-los.

10.º

Transitório

1 � O gerente fica autorizado a efectuar levantamentos de uma
conta aberta em nome da sociedade, no Banco Santander Portu-
gal, S. A., para aquisição de equipamento, despesas de manutenção do
giro comercial e para pagar as despesas com a constituição, publica-
ções e registo da sociedade.

(Assinaturas ilegíveis.)
O Notário, (Assinatura ilegível.)

Conforme com o original.

2 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001245726

CSIS � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3347;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20021226.

Contrato de sociedade

No dia 18 de Dezembro de 2002, neste Cartório Notarial de Ansião,
perante mim, licenciada Maria da Graça Damasceno Passos Coelho
Tavares, notária deste concelho, compareceram como outorgantes:

1.º Paulo Delfim Rodrigues Lopes, solteiro, maior, natural de An-
gola, mas de nacionalidade portuguesa, residente na Avenida dos He-
róis do Ultramar, 101, 1.º A, na cidade de Pombal, número de iden-
tificação fiscal 169738337.

2.º Sérgio Manuel Rodrigues Lopes, casado com Maria Isabel Moi-
ta Pinta sob o regime da comunhão de adquiridos, natural de Angola,
mas de nacionalidade portuguesa, residente na Rua Principal, 40, no
lugar de Carvalhais de Baixo, freguesia de Assafarge, concelho de
Coimbra, número de identificação de fiscal 169738345.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição que fizeram
dos seus bilhetes de identidade, respectivamente, n.º 7753021, de 3 de
Março de 1999, por Lisboa e n.º 7756358, emitido em 5 de Setem-
bro de 2002, 1999, por Coimbra.

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

sede na morada acima indicada para o primeiro outorgante, sob a fir-
ma CSIS � Consultores de Gestão, L.da, com o capital social de
5000 euros.

Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado para instruir escritura de constituição de so-
ciedade.

1.º

A sociedade adopta a firma CSIS � Consultores de Gestão, L.da com
sede na Avenida dos Heróis do Ultramar, 101, 1.º, A, 3100-462 Pom-
bal, freguesia de Pombal, concelho de Pombal.

§ único. A gerência poderá transferir a sede da sociedade para qual-
quer outro local do mesmo concelho e, bem assim, criar ou encerrar
filiais, sucursais ou qualquer outra forma de representação social, sem
para isso ser necessária deliberação prévia da assembleia geral.

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de consultoria
para os negócios e gestão; elaboração de estudos de viabilidade eco-
nómica; elaboração de estudos globais e sectoriais; auditorias econó-
micas e financeiras; formação profissional.

§ único. A sociedade poderá participar no capital de outras socie-
dades, mesmo de objecto diferente desta, sem dependência de delibe-
ração prévia.
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3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, sendo representado pelas seguintes quotas: uma de
4900 euros, do sócio Paulo Delfim Rodrigues Lopes; uma de 100 euros,
do sócio Sérgio Manuel Rodrigues Lopes.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade e a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, são exercidas pelo geren-
te ou gerentes nomeados em assembleia geral sem caução e com ou
sem remuneração conforme aí for deliberado.

§ único. Fica desde já designado gerente o sócio Paulo Delfim
Rodrigues Lopes.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
actos e contratos será necessária a assinatura do gerente.

3 � No caso de haver mais do que um gerente, será necessária a
assinatura de dois gerentes, bastando a assinatura de um gerente nos
actos de mero expediente.

4 � Os gerentes poderão constituir mandatário nos termos da lei.
5 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos alheios

aos negócios sociais, designadamente em abonações, fianças e letras
de favor.

5.º

1 � A cessão de quotas entre os sócios é livremente permitida.
 2 � A cessão a estranhos depende do consentimento da socieda-

de, à qual em primeiro lugar e aos sócios em segundo, fica conferido
o direito de opção com eficácia real.

3 � O preço ou valor da cessão à sociedade ou aos sócios que te-
nham preferido, será o que resultar de um balanço especialmente or-
ganizado para o efeito.

4 � Na falta de acordo, o preço será fixado por árbitros nos ter-
mos do artigo 1525.º e seguintes do Código do Processo Civil.

6.º

1 � As prestações suplementares do capital serão efectuadas nas
condições em que forem deliberadas em assembleia geral, até 20 ve-
zes o valor do capital social.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, não necessitando para tal de autorização da assembleia geral.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos se-
guintes:

a) Acordo com o respectivo titular;
b) Falência ou insolvência do sócio, judicialmente declarara e não

suspensa;
c) Anúncio da venda da quota em execução judicial, fiscal ou admi-

nistrativa.
2 � A amortização considera-se efectuada com o depósito à or-

dem de quem de direito, num banco a indicar pela sociedade, do valor
da quota que será a do último balanço aprovado, valor que será noti-
ficado ao interessado por carta registada com aviso de recepção.

3 � A quota amortizada poderá figurar num balanço e ser cedida a
um sócio ou a terceiro.

8.º

1 � Em caso de morte, interdição ou inabilitação de um sócio, a
sociedade continuará com os herdeiros do falecido ou o representante
do interdito ou inabilitado, devendo aqueles escolher entre si um que
a todos represente na sociedade enquanto a quota estiver indivisa.

2 � Fica autorizada a divisão da quota entre os herdeiros dos
sócios.

9.º

Os lucros da sociedade, depois de retiradas as percentagens le-
gais ou convencionais, serão distribuídos pelos sócios nas propor-
ções das respectivas quotas, quando a assembleia geral deliberar
distribuí-los.

10.º

Transitório

1 � O gerente fica autorizado a efectuar levantamentos de uma con-
ta aberta em nome da sociedade, no Banco Santander Portugal, S. A.,
para aquisição de equipamento, despesas de manutenção do giro comer-
cial e para pagar as despesas com a constituição, publicações e registo da
sociedade.

(Assinaturas ilegíveis.)

O Notário, (Assinatura ilegível.) 2001245718

TRANSPORTES DOMÍCIO E CONCEIÇÃO, L.DA

Sede: Casalinho, Pombal

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2390;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/20030108.

Certifico que, foi efectuado o registo de renúncia à gerência da ex-
sócia Maria da Conceição Rodrigues Gaspar, em 16 de Dezembro de
2002.

14 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001245904

RESTAURANTE VERDEGAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1137;
identificação de pessoa colectiva n.º 502547766; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 3/20030109.

Dissolução de sociedade

No dia 11 de Novembro de 2002, no 1.º Cartório Notarial de Com-
petência Especializada de Leiria, perante mim, Maria Teresa Gameiro
Marques de Oliveira, ajudante principal, em exercício, por se encon-
trar de licença para férias o respectivo notário, compareceram como
outorgantes:

Amadeu Carvalho Gonçalves e mulher Odete Maria Gameiro Gon-
çalves, ele natural da freguesia de Abiul, concelho de Pombal, ela
natural de França, residentes em Vale da Figueira, freguesia de Abiul,
concelho de Pombal.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes de
identidade, respectivamente, n.os 7218569, emitido em 28 de Feve-
reiro de 2001 e 6327669, emitido em 3 de Outubro de 2001, ambos
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Os outorgantes declararam:
Que, conforme certidão de teor registral que me apresentaram, são

os únicos sócios da sociedade comercial por quotas, Restaurante
Verdegaio, L.da, pessoa colectiva n.º 502547766, com sede na cidade,
freguesia e concelho de Pombal, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Pombal, sob o n.º 1137, com o capital social de
1995,02 euros.

Que deliberam dissolver a referida sociedade que já cessou a sua
actividade, tendo já sido liquidado todo o seu activo e passivo.

Que não existem quaisquer bens a partilhar, tendo as respectivas
contas sido encerradas e aprovadas nesta data, e que qualquer dos sócios
poderá praticar os necessários actos de publicação e registo deste acto.

Adverti os outorgantes de que é obrigatória a requisição do registo
deste acto no prazo de três meses, a contar de hoje.

Arquivo: uma certidão de teor registral.
Esta escritura foi lida e explicado o seu conteúdo.

(Assinaturas ilegíveis.)
A Ajudante principal, em exercício, (Assinatura ilegível.)

Conforme com o original.

14 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001245254

GANTE, FERREIRA & SIMÕES
ESTUQUES PROJECTADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3041;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20030107.

Dissolução de sociedade

No dia 7 de Outubro de 2002, no Cartório Notarial de Pombal,
perante mim, licenciado, António José Machado Nunes da Costa,
notário deste concelho, compareceram como outorgantes:

Carlos Manuel Ferreira casado com Maria Madalena Gonçalves da
Silva Ferreira, segundo o regime da comunhão de adquiridos, natural
da freguesia de Santiago de Litém, concelho de Pombal, onde reside
na sede de freguesia da Rua do Vale, contribuinte fiscal n.º 116661038;

Jorge Manuel Barbosa Simões casado com Anabela Barbosa Gameiro,
segundo o regime da separação de bens, natural da freguesia dita de
Santiago de Litém, onde reside no lugar de Boldrarias, na Rua do
Marquês de Pombal, contribuinte fiscal n.º 140947817; e
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Carlos Alberto das Neves Domingues Gante casado com Maria dos
Anjos da Silva Almeida, segundo o regime da comunhão de adquiri-
dos, natural da freguesia e concelho de Soure, residente na Rua da
Lagoa, no lugar sede de freguesia de São Simão de Litém, concelho de
Pombal, contribuinte fiscal n.º 132994810.

Verifiquei a identidade do outorgante Carlos Gante pela declaração
dos abonadores adiante mencionados e a dos restantes outorgantes
pela exibição dos seus bilhetes de identidade, respectivamente, n.os

6974909, de 16 de Dezembro de 1998 e 9401204, de 11 de Setem-
bro de 2000, ambos de Lisboa.

Os outorgantes declararam: que, são os únicos e actuais sócios da
sociedade comercial por quotas denominada Gante, Ferreira &
Simões � Estuques Projectados, L.da pessoa colectiva n.º 505688387,
com sede na Rua do Vale já antes referida, com o capital social de
5001 euros, conforme tudo verifiquei por uma certidão do registo
comercial que arquivo, sociedade essa matriculada na Conservatória
do Registo Comercial de Pombal sob o n.º 3041.

Que, tendo resolvido dissolver a sociedade de comum acordo, pela
presente escritura, a dissolvem para todos os efeitos legais, a partir
de hoje.

Que a dissolvida sociedade, não possui bens imóveis, cujas contas
foram hoje aprovadas, não tem qualquer património activo ou passi-
vo, é por eles dada por liquidada, ficando os sócios, qualquer deles,
autorizados a praticar os necessários actos de publicação e registo.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requerer o registo deste
acto no prazo de três meses a contar de hoje.

Foram abonadores: Leonel Mendes Francisco, solteira, maior, resi-
dente no lugar de São Francisco, freguesia de Santiago de Litém, con-
celho de Pombal e Filipe Manuel da Silva Leitão, casado, residente na
Rua de João de Barros, 45, no lugar sede de freguesia de Vermoil, con-
celho de Pombal, cujas identidades verifiquei pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente n.os 10787846, de 22 de Outubro
de 1997, e 9814355, de 7 de Dezembro de 1999, ambos de Lisboa.

Esta escritura, sujeita ao emolumento do artigo 14.º da Tabela Anexa
ao Código do Notariado, foi lida e explicado o seu conteúdo.

(Assinaturas ilegíveis.)

Conforme com o original.

13 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001245866

REDISANTOS � IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Carunchos, Redinha

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2323;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/20030107.

Certifico que, foi efectuado o registo de redenominação do capital
social, conforme inscrição n.º 2:

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 7/20030107. � Redenominação
do capital social para euros.

Capital social: 5237,38 euros, integralmente subscrito e realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2618,69 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos referidos sócios A e B.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

13 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragoso Félix. 2001245874

LIBAZAR � COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1805;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 19/20030107.

Dissolução de sociedade

No dia 12 de Dezembro de 2002, no Cartório Notarial de Ansião,
perante mim, licenciada Maria da Graça Damasceno Passos Coelho
Tavares, notária deste concelho, compareceram como outorgantes:

1.ª Camila Lopes e Silva Martins dos Santos Cardoso, casada com
Artur dos Santos Cardoso sob o regime da comunhão geral, natural da
freguesia e concelho de Figueiró dos Vinhos, número de identificação
fiscal 200492578.

2.ª Libânia Isabel Martins Cardoso, solteira, maior, natural de Fran-
ça, mas de nacionalidade portuguesa, número de identificação fiscal
222503572.

3.ª Aline Isabelle Martins Cardoso, solteira, maior, natural de França, mas
com nacionalidade portuguesa, número de identificação fiscal 222770414.

São todas as outorgantes residentes na Rua da Maçaroca, no lugar
de Lagoa da Guia, freguesia da Guia, concelho de Pombal e delas ve-
rifiquei a identidade pela exibição que fizeram dos seus bilhetes de
identidade, respectivamente, n.º 6539302, de 12 de Setembro de 2001,
n.º 12036431, de 14 de Março de 1997 e n.º 12695350, de 21 de
Janeiro de 2000, todos emitidos por Lisboa.

E por elas foi dito:
Que, são as únicas e actuais sócias (o que verifiquei por uma certidão

de registo comercial que arquivo), da sociedade comercial por quotas
com sede na Estrada Nacional n.º 109, no lugar e data freguesia da Guia,
sob a firma LIBAZAR � Comércio de Utilidades Domésticas, L.da,
pessoa colectiva n.º 503851230, matriculada na Conservatória do Re-
gisto Comercial de Pombal sob o n.º 1805, com o capital social, inte-
gralmente realizado em dinheiro e automaticamente redenominado, de
1995,19 euros, no qual a primeira outorgante é titular de uma quota no
valor nominal de 997,60 euros e cada uma das segunda e terceira
outorgantes é titular de uma quota no valor nominal de 498,80 euros.

Que pela presente escritura, de comum acordo, dissolvem a referi-
da sociedade para todos os efeitos legais a partir de hoje, declarando
que a mesma não possui activo nem passivo, considerando-a liquidada
e tendo as respectivas contas sido aprovadas hoje.

Adverti as outorgantes de que este acto tem de ser submetido a
registo no prazo de três meses a contar de hoje.

Esta escritura foi em voz alta lida e explicado o seu conteúdo às
outorgantes na presença simultânea de todas.

(Assinaturas ilegíveis.)

O Notário, (Assinatura ilegível.)

Conforme com o original.

13 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001245890

CARLOS MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1873;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/20031002.

Aumento de capital e alteração de pacto social

No dia 20 de Dezembro de 2002, no 1.º Cartório Notarial de Com-
petência Especializada de Leiria, perante mim, licenciado Diamantino
Rodrigues Matias, respectivo notário, compareceram como
outorgantes: Carlos Mota da Conceição e mulher Maria Emília do Rego
Gomes Mota, ele natural da freguesia de Vermoil, concelho de Pom-
bal, ela da freguesia de Colmeias, concelho de Leiria, residentes na
Rua de Lino António, lote 68, Cruz da Areia, na cidade de Leiria.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes de
identidade, respectivamente, n.os 2434820, emitido em 10 de Julho
de 2001, e 2531619, emitido em 28 de Fevereiro de 1996, ambos
pelos Serviços de Identificação Civil de Leiria.

Os outorgantes declararam:
Que, conforme certidão de teor registral que me apresentaram, são

os únicos sócios da sociedade comercial por quotas, Carlos Mota, L.da,
pessoa colectiva n.º 503973220, com sede na Estrada Nacional n.º 1,
39, na sede de freguesia de Meirinhos, concelho de Pombal, matricula-
da na Conservatória do Registo Comercial de Pombal, sob o n.º 1873,
com o capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
de 49 879,80 euros, correspondente à soma de duas quotas, do valor
de 24 939,90 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Que, na referida qualidade, deliberam:
a) Aumentar o capital social da dita sociedade para 150 000 euros,

sendo a importância do aumento de 100 120,20 euros, integralmente
realizado em dinheiro que, sob sua inteira responsabilidade, declara-
ram já ter dado entrada na caixa social, subscrito por ambos os só-
cios, na proporção de 50 060,10 euros por cada um deles, elevando
as respectivas quotas para o valor nominal de 75 000 euros, cada.

Que não é exigida pela lei ou pelo contrato a realização de outras
entradas.

b) Alterar o pacto social, quanto ao seu artigo 3.º que passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, do valor nomi-
nal de 75 000 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao décuplo do capital social, ficando todos os sócios a elas obrigados
na proporção das respectivas quotas.
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Adverti os outorgantes de que é obrigatória a requisição do registo
deste acto no prazo de três meses, a contar de hoje.

Arquivo: uma fotocópia de uma certidão de teor registral.
Esta escritura foi lida e explicado o seu conteúdo.

(Assinaturas ilegíveis.)

Conforme com o original.

7 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001245750

DEROVO � DERIVADOS DE OVOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1536;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 9/20030131.

Aumento de capital e alteração de pacto social

No dia 18 de Dezembro de 2002, no 1.º Cartório Notarial de Com-
petência Especializada de Leiria, perante mim, licenciado Diamantino
Rodrigues Matias, notário do referido Cartório, compareceram como
outorgantes: Manuel Sobreiro Ferreira, casado, natural da freguesia de
Vermoil, concelho de Pombal, onde reside no lugar de Pocejal; e
António Violante Afoito, casado, natural da freguesia de Pernes, con-
celho de Santarém, onde reside no lugar de Cabeço do Monte que
outorgam na qualidade de membros do conselho de administração da
sociedade anónima, DEROVO � Derivados de Ovos, S. A., com sede
no Parque Industrial Manuel da Mota, lote 2, freguesia e concelho de
Pombal, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Pom-
bal, sob o n.º 1536, pessoa colectiva n.º 503257052, com o capital
social de 998 000 euros, distribuído por 2000 acções nominativas, do
valor nominal de 499 euros, cada uma, com poderes para o acto,
qualidade e poderes que verifiquei por uma certidão de teor registral e
pela acta n.º 17 da reunião da assembleia geral da referida sociedade,
certidão e acta que me apresentaram.

Verifiquei a identidade do primeiro outorgante por exibição do bi-
lhete de identidade n.º 4325045, emitido em 8 de Agosto de 2001, e
a do segundo por exibição de pública forma do seu bilhete de identi-
dade n.º 2044083, emitido em 24 de Maio de 2000, pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa e Santarém, respectivamente, publica
forma aquela emitida pelo Cartório Notarial de Pombal, em 22 de
Dezembro de 2000.

Os outorgantes, na qualidade em que outorgam, declararam:
Que, em execução do deliberado na referida assembleia geral:
a) Aumentam o capital social da dita sociedade de 998 000 euros,

para 2 120 750 euros, aumento este integralmente subscrito em di-
nheiro, mediante a emissão de 2250 novas acções, do referido valor
de 499 euros, cada uma, ou seja um aumento de 1 122 750 euros, sendo
aquela emissão subscrita por todos os accionistas, na proporção das
respectivas acções.

Que, sob sua inteira responsabilidade, declaram que já deu entrada
na caixa social a totalidade do capital, correspondente ao aumento,
agora operado, e que não é exigida pela lei, pelo contrato ou pela
deliberação, a realização de outras entradas.

B) Alteram, em conformidade, o pacto social da sociedade, dando
nova redacção ao seu artigo 4.º que passa a se a seguinte:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 2 120 750 euros, representado por 4 250 acções de 499 euros,
cada uma.

2 � As acções serão nominativas e ao portador que estarão repre-
sentadas por títulos de 1, 5, 10, 50 e 100 acções.

3 � A sociedade, mediante deliberação do conselho de administra-
ção e com o parecer favorável do conselho fiscal, pode adquirir e
alienar acções próprias, nos termos previstos na lei.

Arquivo: uma fotocópia de uma certidão de teor de registo comer-
cial; e uma fotocópia da referida acta.

Adverti os outorgantes de que é obrigatória a requisição do registo
deste acto no prazo de três meses, a contar de hoje.

Esta escritura foi lida e explicado o seu conteúdo.

(Assinaturas ilegíveis.)

O Notário, (Assinatura ilegível.) 2001244665

ADELINO DUARTE DA MOTA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 696;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 8/20021227.

Divisão e cessões de quotas, alteração parcial
de pacto social (e renúncia à gerência)

No dia 30 de Outubro do ano de 2002, no 2.º Cartório Notarial de
Coimbra, perante mim, Raul Dias de Almeida, ajudante principal, em
exercício por motivo do notário, licenciado Joaquim Manuel Sales
Guedes Leitão, se encontrar de férias, compareceram como outorgantes:

1.º Carlos Adelino Cardoso da Mota, natural da freguesia de Vermoil,
concelho de Pombal e residente na Avenida do Marquês de Pombal,
lote 25, 3.º, direito, em Leiria, o qual intervém nesta escritura por si
e na qualidade de procurador de sua esposa, Isabel Maria Caetano Pinto,
número de identificação fiscal 114581738, com quem é casado no
regime da comunhão de adquiridos, com ele residente e natural da
freguesia de Maceira, concelho de Leiria, em conformidade com uma
procuração que se arquiva.

Intervém ainda na qualidade de administrador e em representação,
com poderes para este acto, da sociedade anónima denominada Adelino
Duarte da Mota, S. A., com sede no lugar e freguesia de Meirinhas,
concelho de Pombal, número de identificação de pessoa colectiva
500306087 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Pombal sob o n.º 268, com o capital social de 5 000 000 euros, em
conformidade com uma fotocópia autenticada da acta n.º 146 da reu-
nião da assembleia geral da sociedade e com uma fotocópia-certidão de
teor expedida pela dita Conservatória, documentos que se arquivam.

2.º José Manuel Cardoso da Mota, casado com Margarida Maria
Mendes Ramos Mota no regime da comunhão de adquiridos, natural
da dita freguesia de Vermoil e residente no referido lugar e freguesia
de Meirinhas, o qual intervém nesta escritura por si e nas qualidades,
respectivamente, de sócio-gerente e de presidente do conselho de
administração e em representação, com poderes para este acto, das
seguintes sociedades:

A) Cerâmica do Centro, L.da, com sede em Meirinhas de Cima, dita
freguesia de Meirinhas, número de identificação de pessoa colectiva
500061688 e matriculada na dita Conservatória sob o n.º 979, com o
capital social integralmente realizado de 249 398,94 euros, em con-
formidade com uma fotocópia autenticada da acta n.º 15 da reunião
da assembleia geral da sociedade realizada em 14 do mês corrente e
com uma fotocópia-certidão de teor expedida pela dita Conservatória,
documentos que se arquivam.

B) GESMOTA, SGPS, S. A., número de identificação de pessoa
colectiva 502851236, com sede naquele lugar e freguesia de Meirinhas
e matriculada na compete Conservatória sob o n.º 1303, com o capi-
tal social de 1 000 000 de euros, em conformidade com fotocópia-
certidão de teor expedida pela dita Conservatória que se arquiva.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelo meu conhecimento
pessoal.

Disse o primeiro outorgante que a sociedade sua representada,
Adelino Duarte da Mota, S. A., possui duas quotas no capital social da
referida sociedade Cerâmica do Centro, L.da, sendo uma de
111 581,09 euros e outra de 74 819,68 euros, tendo ele próprio uma
quota do valor nominal de 20 999,39 euros no capital da mesma so-
ciedade;

Que, pela presente escritura divide aqueça quota de 111 581,09 euros
em duas novas quotas, sendo uma de 62 133,59 euros que reserva para
a sociedade sua representada, Adelino Duarte da Mota, S. A., e outra
de 49 447,50 euros que cede à sociedade GESMOTA, SGPS, S. A.,
representada do segundo outorgante, por um preço igual ao seu valor
nominal que dela já recebeu e com todos os correspondentes direitos
e obrigações;

E cede à dita sociedade GESMOTA, SGPS, S. A., aquela quota de
74 819,68 euros de que é titular a mesma sua representada, Adelino
Duarte da Mota, S. A., cedendo por si e em nome da sua esposa e
constituinte, ao segundo outorgante, José Manuel Cardoso da Mota, a
quota de 20 999,39 euros de que ele é titular, também por preços iguais
aos valores nominais que já recebeu e com todos os correspondentes
direitos e obrigações.

E disso o segundo outorgante que para si e para a sociedade
GESMOTA, SGPS, S. A., aceita as cessões de quotas a cada um feitas
e, em nome da também sua representada Cerâmica do Centro, L.da e
em cumprimento do deliberado na dita assembleia geral de 14 do mês
corrente, modifica o objecto social desta sociedade, resultando assim
alterado o artigo 2.º do pacto social respectivo, o qual passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na indústria e comércio de matérias-pri-
mas para cerâmica e material cerâmico.

Disse ainda o primeiro outorgante que renuncia à gerência que
exercia na aludida sociedade Cerâmica do Centro, L.da

Conforme com o original.

6 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001245742
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CERÂMICA DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 696;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 9/20021227.

Aumento de capital e alteração parcial de pacto social

No dia 11 de Dezembro de 2002, no 2.º Cartório Notarial de
Coimbra, perante mim, Joaquim Manuel Sales Guedes Leitão, notá-
rio, compareceram como outorgantes: José Manuel Cardoso da Mota,
casado, natural da freguesia de Vermoil, concelho de Pombal e resi-
dente no lugar e freguesia de Meirinhas, do mesmo concelho; e
Adelino Jorge Cardoso da Mota, casado, natural da dita freguesia de
Vermoil, e residente na Rua de São Francisco, naquele lugar e fregue-
sia de Meirinhas, os quais intervêm nesta escritura em nome e repre-
sentação, com poderes, para este acto, da sociedade comercial por
quotas com a firma Cerâmica do Centro, L.da, número de identifica-
ção de pessoa colectiva 500061688, com sede em Meirinhas de Cima,
dita freguesia de Meirinhas e matriculada na Conservatória do Regis-
to Comercial de Pombal sob o n.º 979, com o capital social integral-
mente realizado de 249 398,94 euros, correspondente à soma das
seguintes quotas: duas de 20 999,39 euros cada, ambas pertencentes
ao sócio José Manuel Cardoso da Mota; uma de 74 819,68 euros e
outra de 49 447,50 euros, ambas pertencentes à sócia GESMOTA,
SGPS, S. A.; uma de 20 999,30 euros pertencente ao sócio Adelino
Jorge Cardoso da Mota; e uma de 62 133,59 euros pertencente à sócia
Adelino Duarte da Mota, S. A.

Tudo isto se verifica através da acta n.º 17 da reunião da assembleia
geral da sociedade, realizada em 4 do mês em curso, da qual se arquiva
fotocópia autenticada; da escritura de Divisão e Cessões de Quotas, Al-
teração Parcial de Pacto Social (e renúncia à gerência) de 30 de Outu-
bro último, exarada de fl. 139, do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 736-B, deste Cartório; e da fotocópia-certidão de teor expedida
pela aludida Conservatória e que já se encontra arquivada sob o n.º 102 no
maço de documentos respeitante àquele livro de notas n.º 736-B.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelo meu conhecimento
pessoal.

E disseram que dando cumprimento ao deliberado na dita assembleia
geral de 4 do mês corrente pela presente escritura aumentam o capi-
tal social da mencionada sociedade para 1 167 187,08 euros, sendo
este aumento, no montante de 917 788,14 euros, integralmente reali-
zado em dinheiro que já deu entrada na caixa social, o que declararam
sob sua responsabilidade, e subscrito por todos os sócios com os seguin-
tes montantes: José Manuel Cardoso da Mota com 329 206,62 euros
que é adicionado a uma das suas quotas de 20 999,39 euros, pelo que ele
fica a ser titular de duas quotas, sendo uma de 350 206,01 euros e outra
de 20 999,39 euros; GESMOTA, SGPS, S. A., com 282 652,14 euros
que é adicionada à sua quota de 74 819,68 euros, pelo que ela fica a ser
titular de duas quotas, sendo uma de 357 471,82 euros e outra de
49 447,50 euros; Adelino Jorge Cardoso da Mota com 164 603,31 euros
que é adicionado à sua anterior quota, ficando a ser titular de uma só no
valor de 185 602,70 euros; e Adelino Duarte da Mota, S. A. com
141 326,07 euros que é adicionado à sua anterior quota, ficando a ser
titular de uma só no valor de 203 459,66 euros.

Desta forma resulta alterado o artigo 3.º do pacto social respectivo e
também em cumprimento do deliberado na dita assembleia geral de 4 do
mês em curso alteram o artigo 5.º do mesmo pacto, os quais passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 167 187,08 euros,
correspondente à soma das seguintes quotas: uma de 357 471,82 euros
e outra de 49 447,50 euros, ambas pertencentes à sócia GESMOTA,
SGPS, S. A.; uma de 350 206,01 euros e outra de 20 999,39 euros,
ambas pertencentes ao sócio José Manuel Cardoso da Mota; uma de
203 459,66 euros pertencente à sócia Adelino Duarte da Mota, S. A.;
e uma de 185 602,70 euros pertencente ao sócio Adelino Jorge Car-
doso da Mota.

ARTIGO 5.º

A gerência será exercida pelos sócios, remunerada ou não, confor-
me for deliberado em assembleia geral.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura quer do
gerente designado pela sócia Adelino Duarte da Mota, S. A., quer a do
sócio-gerente José Manuel Cardoso da Mota.

Disseram mais que não é exigida pela lei, pelo contrato ou pela deli-
beração a realização de outras entradas no presente aumento de capital.

O Notário, (Assinatura ilegível.)

Conforme com o original.

6 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001245734

DIVERSOALHOS � COMÉRCIO E ASSENTAMENTO
DE PARQUETES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2931;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/20030106.

Dissolução de sociedade

No dia 10 de Dezembro de 2002, no 1.º Cartório Notarial de Com-
petência Especializada de Leiria, perante mim, Diamantino Rodrigues
Matias, o respectivo notário, compareceram como outorgantes:

António Jorge Franco Marçal e mulher Marta Inês Moreira Leitão
Marçal, naturais, ele de Angola e ela da freguesia e concelho de Pom-
bal, residentes na Avenida dos Heróis do Ultramar, lote 14, 263, 2.º,
esquerdo, na cidade de Pombal.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes de iden-
tidade, respectivamente, n.os 10129786 e 10974933, emitidos em 14 de
Novembro de 2000, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Os outorgantes declararam:
Que, são os únicos sócios da sociedade comercial por quotas,

DIVERSOALHOS � Comércio e Assentamento de Parquetes, L.da, pes-
soa colectiva n.º 505738635, com sede na Avenida dos Heróis do Ultra-
mar, lote 14, 263, 2.º, esquerdo, na cidade, freguesia e concelho de Pom-
bal, com o capital social de 5000 euros, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Pombal, sob o n.º 2931 qualidade que verifiquei por
uma certidão de teor de registo comercial que me apresentaram.

Quem na referida qualidade, deliberam dissolver a referida socieda-
de que já cessou a sua actividade, tendo já sido liquidado todo o seu
activo e passivo.

Que não existem quaisquer bens a partilhar, tendo as respectivas
contas sido encerradas e aprovadas nesta data.

Conforme com o original.

8 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001245815

GUELPLÁS � INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
DE PLÁSTICOS, L.DA

Sede: Parque Industrial Manuel da Mota, lote 4, Pombal

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1936;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 18/20030103.

Certifico que, foi efectuado o registo de nomeação de gerente do
sócio Artur Jorge Espírito Santo Morais, em 30 de Novembro de 1998.

8 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001245807

CONSTRUÇÕES ABÍLIO ALVES & FILHO, L.DA

Sede: Valdeira, Pombal

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1056;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 6 e 7/20030106.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Renunciou à gerência Etelvina do Céu Azevedo Amendoeira, em

2 de Janeiro de 2003, por destituição, tendo na mesma data sido
nomeado gerente a não sócia Otília Santos Sousa

9 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001245823

FATIJOLO � FÁBRICA DE TIJOLO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 426;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 7/20030114.

Certifico que, foi efectuado o registo de redenominação do capital
social, conforme inscrição n.º 7:

Inscrição n.º 7, apresentação n.º 7/20030114. � Redenominação
do capital social para euros.

Capital social: 299 278,73 euros.
Sócios e quotas: o sócio A (Alberto), com 209 495,12 euros; o só-

cio C (Cátia), com 41 899,02 euros; o sócio D (Lara), com
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41 899,02 euros; e, a quota de 5985,57 euros, em comum e sem deter-
minação de parte ou direito, a favor destes referidos sócios A, C, e D.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

22 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001245378

TRANSPORTES POMBALENSE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3356;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20030113.

Constituição de sociedade

No dia 14 de Novembro de 2002, no 1.º Cartório Notarial de Compe-
tência Especializada de Leiria, perante mim, Maria Teresa Gameiro
Marques de Oliveira, ajudante principal em exercício, por se encontrar
de licença de férias o respectivo notário, compareceram como outorgantes:

1.º João António, casado com Ilídia Pereira Albino, sob o regime
da comunhão geral de bens, natural da freguesia de Vermoil, concelho
de Pombal, residente na Rua da Farmácia, no lugar e freguesia de
Meirinhas, concelho de Pombal, contribuinte fiscal n.º 111274133;

2.º Virgílio Pereira António, casado com Ilda Marta da Silva Perei-
ra António, sob o regime da comunhão geral de bens, natural da dita
freguesia de Vermoil, residente no referido lugar de Meirinhas, na Rua
da Farmácia, 6, contribuinte fiscal n.º 109296303;

3.ª Sofia Sandra Marques António Lagoa, casada com Carlos José Silva
Aldeia Lagoa, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da fregue-
sia de Coimbra (Sé Nova), concelho de Coimbra, residente no mencionado
lugar de Meirinhas, na Rua do Lagar, contribuinte fiscal n.º 202612643;

4.º Renato Bruno Pereira das Neves, casado com Alexandra Gabriela
Simões Conceição, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural
da dita freguesia de Vermoil, residente na sede da referida freguesia de
Meirinhas, contribuinte fiscal n.º 207282420;

5.ª Maria Odete Pereira António, viúva, natural da mencionada
freguesia de Vermoil, residente no referido lugar de Meirinhas, na Rua
do Vale das Moitas, 4, contribuinte fiscal n.º 140027840;

6.ª Carina do Rosário Neves António, solteira, maior, natural da
dita freguesia de Vermoil, residente no referido lugar de Meirinhas, na
dita Rua do Vale das Moitas, 4, contribuinte fiscal n.º 207282439;

7.º Gumerzindo Pereira António, casado com Florinda Luz Mar-
ques Pereira, sob o regime da comunhão geral de bens, natural da dita
freguesia de Vermoil, residente no referido lugar de Meirinhas, na Rua
da Farmácia, 11, contribuinte fiscal n.º 140692444;

8.ª Marina Clara Marques António, solteira, maior, natural da re-
ferida freguesia de Vermoil, residente na dita Rua da Farmácia, 11,
contribuinte fiscal n.º 216236541;

9.º Alexandre Nuno da Silva António, solteiro, maior, natural de
França, residente na referida Rua da Farmácia, 6, contribuinte fiscal
n.º 199622638;

10.º Pedro Gonçalo da Silva Pereira António, solteiro, maior, na-
tural da referida freguesia de Vermoil, residente na citada Rua da Far-
mácia, 6, contribuinte fiscal n.º 217751822;

11.º João Rafael da Silva Pereira António, solteiro, maior, natural
da dita freguesia de Coimbra (Sé Nova), residente na referida Rua da
Farmácia, 6, contribuinte fiscal n.º 229336345.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal.
Os outorgantes declararam: que, constituem uma sociedade anóni-

ma, com a firma Transportes Pombalense, S. A. com sede no lugar e
freguesia de Meirinhas, concelho de Pombal, com capital social de
250 000 euros que se regerá pelas cláusulas constantes do documento
complementar.

Contrato de sociedade anónima

CAPÍTULO I
ARTIGO 1.º

Denominação, sede, objecto e duração

A sociedade adopta a denominação Transportes Pombalense, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede, forma e representação social

1 � A sociedade tem a sua sede no lugar e freguesia das Meirinhas,
concelho de Pombal.

2 � A administração pode deslocar a sede da sociedade para qual-
quer outra zona do concelho limítrofe, e ainda criar e encerrar filiais,
sucursais, agências, delegações ou outras formas local de representa-
ção no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � O objecto da sociedade consiste em indústria de transportes
de mercadorias por conta própria e por conta de outrém, nacional e
internacional, e logística de transportes.

2 � Por deliberação da assembleia geral poderá a sociedade adqui-
rir participações em sociedades com objecto diferente do seu, bem
como participações em sociedades reguladas por leis especiais e em
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

Duração da sociedade

A duração da sociedade é de tempo indeterminado a contar desta
data.

CAPÍTULO II

Capital, acções e títulos de dívida

ARTIGO 5.º

Capital social representação e aumentos

1 � O capital social é de 250 000 euros, representado por
50 000 acções do valor nominal de 5 euros cada, e está integralmen-
te subscrito em dinheiro.

2 � O capital social poderá ser aumentado por uma ou mais vezes
até ao montante de 500 000 euros, por deliberação do administrador,
com parecer favorável do fiscal, à medida das necessidades da socie-
dade e de acordo com o valor, as condições e as modalidades que esses
aumentos revistam.

3 � Em qualquer aumento de capital terão preferência na subscri-
ção das novas acções os titulares de acções de emissões anteriores, na
proporção das que ao tempo possuírem e desde que não encontrem
em mora na sua realização.

ARTIGO 6.º

Natureza das acções

As acções são ao portador e representadas por títulos de 1, 10, 50,
100 e 1000 acções, podendo ser convertíveis em nominativas a pedi-
do e expensas do seu titular.

ARTIGO 7.º

Obtenção de recursos financeiros

A sociedade poderá emitir qualquer título de dívida legalmente per-
mitido designadamente obrigações simples convertíveis em acções e
obrigações participantes.

ARTIGO 8.º

Aquisição e venda de acções e obrigações próprias

A sociedade pode adquiri e vender acções e obrigações próprias,
nos termos do disposto nos artigos 317.º e 318.º do Código das So-
ciedades Comerciais.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 9.º

Elenco dos órgãos sociais

São órgãos da sociedade: assembleia geral, a administração e um fiscal
único.

ARTIGO 10.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral terá a competência que lhe é atribuída pela
lei e pelos presentes estatutos e é constituída por todos os accionistas
cujas acções, num mínimo de 500, com a antecedência mínima de
cinco dias úteis, estejam depositados na sede social ou em instituição
bancária, devendo neste último caso, ser apresentado na sede social,
dentro daquele mesmo prazo, o título de depósito respectivo.

2 � Os accionistas detentores de menos de 500 acções podem
contudo, agrupar-se entre si, fazendo-se representar nas reuniões da
assembleia geral, através de um dos accionistas agrupados.

3 � Qualquer accionista poderá fazer-se representar nas reuniões
da assembleia geral por meio de carta simples, telegrama ou telex,
dirigido ao presidente da mesa da assembleia geral, donde conste a
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identificação da assembleia e dos assuntos para que mandato é confe-
rido; porém, os accionistas que sejam pessoas singulares apenas po-
dem fazer-se representar por outro accionista.

4 � O administrador e o fiscal único que não sejam accionistas pode-
rão participar nas reuniões a assembleia geral, mas sem direito a voto.

ARTIGO 11.º

Composição e convocação da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e um secretário, eleitos trienalmente pela assembleia geral e reelegíveis
por uma ou mais vezes.

2 � Ao presidente ou a quem as suas vezes fizer compete convo-
car ordinariamente a assembleia para reunir no primeiro trimestre de
cada ano a fim de:

a) Discutir, aprovar ou modificar o relatório da administração, o
balanço, as contas do exercício findo e o parecer do fiscal único.

b) Deliberar sobre a aplicação de resultados.
c) Eleger quando for caso disso os membros da mesa da assembleia

geral indicando o seu presidente, o administrador e o fiscal.
d) Tratar de quaisquer outros assuntos de interesse para a socieda-

de, desde que expressamente indicados na respectiva convocatória.
3 � O presidente da mesa deverá convocar extraordinariamente a

assembleia geral sempre que tal lhe seja solicitado pelo administrador,
pelo fiscal ou pelos accionistas que representem, pelo menos 51% do
capital social realizado, com a indicação expressa dos assuntos a tratar.

4 � As assembleias gerais são convocadas por anúncios publicados
num dos jornais da sede da sociedade, com um mês de antecipação re-
lativamente à data da assembleia, nelas se indicado as menções exigidas
no n.º 5 do artigo 377.º do Código das Sociedades Comerciais.

5 � Independentemente deste modo de convocação ou de qual-
quer outro formalismo, as deliberações das assembleias gerais serão
válidas, desde que nelas intervenham accionistas representando a to-
talidade do capital social, as respectivas deliberações sejam tomadas
por unanimidade e as cartas correspondentes também sejam assinadas
pelos accionistas referidos.

6 � A assembleia geral não pode funcionar em primeira convoca-
ção, sem que estejam presentes ou representado pelo menos 70% do
capital social.

7 � Em segunda convocação a assembleia geral que se realizará
dentro de 30 dias subsequentes, mas não antes de 15 dias, funcionará,
seja qual for o capital social presente ou representado.

ARTIGO 12.º

Composição da assembleia geral

1 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria absoluta dos votos apurados em cada reunião, salvo quando a lei
ou os presentes estatutos exigirem maioria qualificada.

2 � A cada 200 acções corresponde um voto.
3 � Em caso de empate entre os votos dos accionistas presentes

ou representados, o presidente da mesa terá o voto de qualidade, sen-
do obrigado a decidir.

ARTIGO 13.º

Composição da administração

1 � A administração é composta por três administradores, sendo
um presidente e dois vogais.

2 � A administração é eleita trienalmente, em assembleia geral,
por proposta de qualquer accionista, sendo reelegível por uma ou mais
vezes, podendo ou não ser accionista.

ARTIGO 14.º

Atribuições da administração

1 � À administração compete prosseguir os interesses gerais da
sociedade, bem como assegurar a gestão dos seus negócios.

2 � No desempenho das suas funções deverá a administração:
a) Tomar a iniciativa de propor aumentos de capital, emissão de

obrigações ou outros títulos de dívida e alterações de estatutos.
b) Fornecer ao fiscal único toda as informações e documentos que este

órgão considere necessárias ao bom desempenho das suas atribuições.
3 � Para assegurar a gestão de negócios são conferidos à adminis-

tração os mais amplos poderes, nos quais se incluem os de:
a) Representar a sociedade em juízo e fora dela, activa e passiva-

mente, desistir ou transigir em qualquer acção;
b) Adquirir, alienar e onerar bens imóveis, bem como trespassar esta-

belecimentos comerciais e industriais e ceder onerosamente direitos;
c) Adquirir, alienar participações de capital em outras empresas ou

agrupamentos complementares de empresas a constituir, em ambos
os casos podendo participar na gerência ou administração das socie-
dades participadas;

d) Constituir mandatários para a prática de determinados actos,
definindo com precisão a extensão dos respectivos mandatos.

ARTIGO 15.º

Quem obriga a sociedade

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura dos administradores;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos precisos termos

dos respectivos instrumentos de mandato.

ARTIGO 16.º

Fiscalização da sociedade

1 � A fiscalização da gestão social, nos termos da lei e dos pre-
sentes estatutos, é confiada a um fiscal único.

2 � A todo o tempo poderá a assembleia geral confiar a fiscaliza-
ção a uma sociedade revisora de contas, caso que cessará de imediato
as suas funções o fiscal único anteriormente eleito, ainda que não se
encontre terminado o respectivo mandato.

CAPÍTULO IV

Exercícios sociais, lucros, reservas e dividendos

ARTIGO 17.º

1 � O ano social coincide com o ano civil.
2 � Com a relação a cada ano civil será feito um balanço que será

encerrado a 31 de Dezembro.

ARTIGO 18.º

Lucros, reservas e dividendos

Os lucros líquidos apurados pelo balanço terão a seguinte aplicação:
a) 5% para o fundo de reserva legal, enquanto não estiver preen-

chido ou seja necessário reintegrá-lo.
b) A quantias votadas pela assembleia geral para a constituição de

quaisquer reservas, designadamente para a estabilização de dividendos.
c) O salvo para dividendo.

CAPÍTULO V
Dissolução e liquidação

ARTIGO 19.º

1 � A sociedade dissolve-se nos termos e nos casos estabelecidos
na lei, mediante deliberação da assembleia geral que fixará o prazo de
liquidação.

2 � A assembleia geral que deliberar a dissolução regulará também
o modo de proceder à liquidação da partilha.

3 � Será liquidatário, salvo deliberação expressa em contrário, o
administrador que estiver em exercício quando a dissolução se operar,
o qual, terá, para além das atribuições gerais mencionadas na lei, to-
das as demais que sejam atribuídas pela assembleia geral.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 20.º

Representação das pessoas colectivas nos órgãos sociais

As pessoas colectivas que sejam accionistas podem, dentro dos li-
mites da lei, ser eleitos para quaisquer órgãos sociais, devendo porém
indicar à sociedade o seu representante, por meio de carta registada
dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 21.º

Posse dos membros dos órgãos sociais

Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo que
tenham sido eleitos e permanecerão ao exercício das suas funções até
à eleição de quem deve substituí-los.

ARTIGO 22.º

A sociedade obriga-se a assumir as despesas de constituição e regis-
to da sociedade, incluindo publicações legais, aquisição de terrenos e
de bens e equipamento para a sociedade, e bem assim a aquisição de
bilhetes do tesouro, outros títulos negociáveis, os quais poderão ser
vendidos nos momentos e considerações considerados convenientes
pela administração.
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ARTIGO 23.º

A administração fica desde já autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado a fim de custear as despesas de constituição
de 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.

(Assinaturas ilegíveis.)

Conforme com o original.

21 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001245360

OLIVICULTURA DO ARUNCA � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1584;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/20030110.

Dissolução de sociedade

No dia 18 de Dezembro de 2002, neste Cartório Notarial de Ansião,
perante mim, licenciada Maria da Graça Damasceno Passos Coelho
Tavares, notária deste concelho, compareceu como outorgante: Angelino
Marques Jorge, casado, natural da freguesia de Albergaria dos Doze,
concelho de Pombal, onde reside na sede da freguesia que intervém
na qualidade de procurador de:

a) Evelina de Oliveira Jorge, solteira, maior, natural de França mas
de nacionalidade portuguesa, residente em 145 Avenue Charles Rouxel,
77340 Pontault Combault, França, número de identificação fiscal
207333149; e de

b) Maria da Luz de Oliveira Jorge, solteira, maior, natural de Fran-
ça, mas de nacionalidade portuguesa, residente em 3-5, Rue Gabriel
Péri, 94220 Charenton-le-Pont, França, número de identificação fis-
cal 207333130.

Qualidade e poderes que verifiquei por uma procuração que arquivo.
Verifiquei a identidade do outorgante pela exibição que fez do seu

bilhete de identidade n.º 2539710, emitido em 21 de Setembro de 2001,
por Lisboa.

E por ele foi dito:
Que as suas referidas constituintes são as únicas e actuais sócias e

gerentes (o que verifiquei por uma certidão de registo comercial que
arquivo), da sociedade civil sob a forma de comercial por quotas com
sede no lugar da Venda de São José, dita freguesia de Albergaria dos
Doze, sob a firma Olivicultura do Arunca � Sociedade Agrícola, L.da,
pessoa colectiva n.º 503388475, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Pombal sob o n.º 1584, com o capital social,
integralmente realizado em dinheiro e automaticamente redenominado
2493,99 euros no qual cada uma delas é titular de uma quota no valor
nominal de 1246,99 euros.

Que, encontrando-se as suas referidas constituintes de comum acor-
do, pela presente escritura, na sua indicada qualidade dissolve a men-
cionada sociedade para todos os efeitos legais a partir de hoje, decla-
rando que a mesma não possui activo nem passivo, considerando-a
liquidada e tendo as respectivas contas sido aprovadas no dia 16 do
corrente mês.

Arquivo ainda: uma fotocópia da acta na qual foi deliberada a dis-
solução da sociedade e a aprovação das contas.

Conforme com o original.

20 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001245319

RODRIGUES, IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 475;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 7/20030109.

Aumento de capital

No dia 20 de Dezembro de 2002, pelas 18 horas, no Cartório
Notarial de Proença-a-Nova, perante mim, José Henrique Alves da
Silva, notário interino, compareceram como outorgantes:

1.º Virgolino Gonçalves Rodrigues, casado com a segunda
outorgante, sob o regime da comunhão geral de bens, natural da fre-
guesia de Vila Cã, concelho de Pombal, onde habitualmente reside no
lugar de Lameiros, número de identificação fiscal 136648495.

2.ª Gracinda de Jesus Lopes, casada com o primeiro outorgante,
com ele habitualmente residente e natural da freguesia e concelho de
Pombal, número de identificação fiscal 136648487.

3.ª Manuela de Jesus Rodrigues, casada com Leonel Domingues
Rodrigues, sob o regime da comunhão geral de bens, natural da fre-
guesia de Vila Cã, concelho de Pombal, residente habitualmente na
Avenida dos Heróis do Ultramar, lote B-2, 5.º, A, freguesia e conce-
lho de Pombal, número de identificação fiscal 216421713.

Que outorgam, na qualidade de únicos sócios da sociedade comer-
cial por quotas que usa a firma Rodrigues, Irmãos, L.da, com sede no
lugar de Lameiros, freguesia de Vila Cã, concelho de Pombal, matri-
culada na Conservatória do Registo Comercial de Pombal sob o
n.º 475, número de identificação de pessoa colectiva 501210954, com
o capital social integralmente realizado de 74 819,69 euros, dividido
em quatro quotas, uma no valor nominal de 19 951,92 euros, outra
no valor nominal de 34 915,85 euros, ambas pertencentes ao sócio
Virgolino Gonçalves Rodrigues, outra no valor nominal de
14 963,94 euros, pertencente à sócia Gracinda de Jesus Lopes e outra
no valor nominal de 4987,98 euros, pertencente à sócia Manuela de
Jesus Rodrigues, qualidade e poderes que verifiquei por certidão co-
mercial que arquivo.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente, n.os 4401726, emitido em 26 de
Setembro de 2000, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa,
4413339, emitido em 15 de Janeiro de 2001, pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa e 11580535, emitido em 14 de Janeiro de
2001, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Pelos outorgantes na qualidade em que outorgam foi dito: que pela
presente escritura, deliberam aumentar o capital social de 74 819,69 euros
para 175 000 euros, sendo o aumento de 100 180,31 euros, integralmente
realizado em dinheiro e subscrito por todos os sócios para reforço das
respectivas quotas do modo seguinte:

A quota de valor nominal de 19 951,92 euros, pertencente ao só-
cio Virgolino Gonçalves Rodrigues para 37 709,80 euros (aumento de
17 757,88 euros).

A quota de valor nominal de 34 915,85 euros, pertencente ao só-
cio Virgolino Gonçalves Rodrigues, para 65 992,12 euros (aumento
de 31 076,27 euros).

A quota de valor nominal de 14 963,94 euros, pertencente à sócia
Gracinda de Jesus Lopes, para 63 798,08 euros (aumento de
48 834,14 euros).

A quota de valor nominal de 4987,98 euros, pertencente à sócia
Manuela de Jesus Rodrigues, para 7500 euros (aumento de 2512,02 euros).

Que o montante relativo a este aumento já deu entrada na caixa
social, não sendo exigida por lei, pelo contrato ou por deliberação, a
realização de quaisquer outras entradas.

Que este aumento de capital não implicou qualquer obrigação assu-
mida ou qualquer encargo suportado pela sociedade.

Que em consequência deste acto alteram o artigo 3.º do pacto so-
cial que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 175 000 euros, e
corresponde à soma de quatro quotas, uma no valor nominal de
37 709,80 euros, outra no valor nominal de 65 992,12 euros, ambas
pertencentes ao sócio Virgolino Gonçalves Rodrigues, outra no valor
nominal de 63 798,08 euros, pertencente à sócia Gracinda de Jesus
Lopes e outra no valor nominal de 7500 euros, pertencente à sócia
Manuela de Jesus Rodrigues.

(Assinaturas ilegíveis.)

O Notário interino, (Assinatura ilegível.)

Conforme com o original.

16 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001245262

SOCIEDADE AGRÍCOLA E INDUSTRIAL MONTANISCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1876;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 9/20030109.

Dissolução da sociedade

No dia 27 de Dezembro do ano de 2002, no 2.º Cartório Notarial
de Coimbra, perante mim, Joaquim Manuel Sales Guedes Leitão, no-
tário, compareceu como outorgante: Adelino Duarte da Mota, casa-
do, natural da freguesia de Vermoil, concelho de Pombal e residente
no lugar e freguesia de Meirinhas, do mesmo concelho de Pombal, o
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qual intervém nesta escritura na qualidade de sócio-gerente e em re-
presentação, com poderes para este acto, da sociedade comercial por
quotas com a firma Sociedade Agrícola e Industrial Montanisca, L.da,
número de identificação de pessoa colectiva 500956618, com sede
no dito lugar e freguesia de Meirinhas, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial de Pombal sob o n.º 1876, com o capital social
correspondente a 7481,97 euros, dividido em duas quotas, sendo uma
de 7107,87 euros pertencente a ele outorgante e outra de 374,10 euros
pertencente ao sócio Carlos Adelino Cardoso da Mota, tudo em con-
formidade com uma certidão de teor expedida pela dita Conservatória
e com a acta n.º 9 da reunião da assembleia geral da sociedade, reali-
zada em 26 de Julho de 2001, das quais se arquivam fotocópias auten-
ticadas.

Verifiquei a identidade do outorgante pelo meu conhecimento pes-
soal.

E disse que a referida sociedade foi constituída por escritura lavra-
da no 1.º Cartório Notarial da Secretaria Notarial de Viseu e total-
mente remodelada por escritura de 12 de Maio de 1980, exarada de
fls. 32 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 61-A, do 11.º
Cartório Notarial de Lisboa;

Que dando cumprimento ao deliberado na dita assembleia geral de
26 de Julho do ano findo, pela presente escritura dissolve a referida
sociedade, declarando que a mesma não tem quaisquer bens a partilhar
e não tem também qualquer passivo.

(Assinaturas ilegíveis.)

O Notário, (Assinatura ilegível.)

Conforme com o original.

16 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001245270

CERÂMICA MARCONE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 233,C1;
inscrição n.º 4833 (fls. 121, E10); número e data da apresenta-
ção: 8/20030109.

Dissolução da sociedade e partilha

No dia 27 de Dezembro do ano de 2002, no 2.º Cartório Notarial
de Coimbra, perante mim, Joaquim Manuel Sales Guedes Leitão, no-
tário, compareceu como outorgante: Adelino Duarte da Mota, casa-
do, natural da freguesia de Vermoil, concelho de Pombal e residente
no lugar e freguesia de Meirinhas, do mesmo concelho de Pombal, o
qual intervém nesta escritura na qualidade de sócio-gerente e em re-
presentação, com poderes para este acto, da sociedade comercial por
quotas com a firma Cerâmica Marcone, L.da, número de identificação
de pessoa colectiva 500061882, com sede no dito lugar de Meirinhas
de Cima, dita freguesia de Vermoil, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Pombal sob o n.º 233, do livro de notas para
escrituras diversas n.º C-1, com o capital social de 99 759,59 euros,
correspondente à soma de quatro quotas, sendo uma de 69 831,71 euros
pertencente à sócia Adelino Duarte da Mota, S. A. e três de
9975,96 euros cada, todas pertencentes a ele outorgante, em confor-
midade com uma fotocópia-certidão de teor expedida pela dita
Conservatória e com fotocópia autenticada da acta n.º 43 da reunião
da assembleia geral da sociedade, realizada em 16 do mês em curso,
documentos que se arquivam.

Verifiquei a identidade do outorgante pelo meu conhecimento pessoal.
E disse que a referida sociedade foi constituída por escritura de 30 de

Outubro de 1972, exarada de fls. 39 v.º do livro de notas para escri-
turas diversas n.º 34-E, do 1.º Cartório da extinta Secretaria Notarial
de Leiria;

Que dando cumprimento ao deliberado na dita assembleia geral de
16 do mês corrente, pela presente escritura dissolve a referida socie-
dade, declarando que a mesma não tem qualquer passivo, existindo
apenas no seu activo imobilizado o valor líquido de 2072,81 euros e
dívidas de terceiros à sociedade no valor de 254 000 euros, o que
totaliza a quantia de 256 072,81 euros, quantia esta que foi distribu-
ída pelos sócios na proporção das respectivas quotas, ou seja
179 250,97 euros para a sócia Adelino Duarte da Mota, S. A., e
76 821,84 euros para o sócio Adelino Duarte da Mota, quantias que
já receberam, segundo ele declarou.

Conforme com o original.

16 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001245289

LISBOA
ALENQUER

ARSÉNIO & TOMÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2083/
021202; identificação de pessoa colectiva n.º 506328546; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 12/021202.

Certifico que, em 14 de Outubro de 2002, entre: António Indalécio
Sousa Arsénio casado com Maria Margarida Oliveira Tralha em co-
munhão de adquiridos; Hernâni Luís Batista Tomás casado com Ana
Luísa Oliveira Assunção Tomás em comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe que fica a reger-se pelo contrato cons-
tante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Arsénio & Tomás, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Liberdade, 26, na vila
e freguesia do Carregado, concelho de Alenquer.

2 � A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, por simples deliberação da gerência.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio de carnes.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode participar no capital social de outras sociedades,
seja qual for o seu tipo ou objecto, quer pela aquisição de participa-
ções sociais, quer por subscrição no acto constitutivo.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 � No caso de cessão de quotas a estranhos, a sociedade, em

primeiro lugar, e os sócios, em segundo lugar, gozam do direito de
preferência.

ARTIGO 7.º

1 � Ficam desde já nomeados gerentes, com dispensa de caução,
os sócios António Indalécio Sousa Arsénio e Hernâni Luís Batista
Tomás.

2 � A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus actos
e contratos com a assinatura dos dois gerentes.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá constituir mandatários nos termos e para os
efeitos do disposto no artigo 256.º do Código Comercial.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Interdição, ameaça de falência ou declaração de falência ou in-

solvência de qualquer sócio;
b) Arresto, penhora ou qualquer providência judicial que retire a

quota da disponibilidade do sócio.
2 � A deliberação de amortização deverá ser tomada no prazo de

90 dias a contar do conhecimento, por qualquer dos gerentes, dos factos
que lhe sirvam de fundamento.

3 � A contrapartida da amortização será o valor da quota face ao
último balanço.

ARTIGO 10.º

A sociedade não poderá prestar fianças, avales ou quaisquer outras
garantias em relação a terceiros ou a negócios estranhos ao seu ob-
jecto social, nem aceitar letras de favor.

ARTIGO 11.º

As reuniões da assembleia geral, sempre que a lei não exija outras
formalidades, serão convocadas por carta registada com aviso de re-
cepção, com a antecedência mínima de 15 dias.
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ARTIGO 12.º

A assembleia geral, por simples maioria, poderá deliberar, ou não,
a distribuição de lucros ou benefícios, no todo ou na parte, e consti-
tuir as reservas que tiver por conveniente.

Disposição transitória

Os gerentes ficam desde já autorizados a proceder ao levantamen-
to do capital depositado, para fazer face às despesas de instalação e
funcionamento da sociedade.

Conferida está conforme.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000193162

RODOMÁQUINA � COMÉRCIO E ALUGUER
DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1008/
950307; identificação de pessoa colectiva n.º 503367893; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 3/030124.

Certifico que, foi registado o reforço do capital e alteração parcial do
contrato, sendo a importância do aumento realizado em dinheiro,
subscrita: pelo sócio, José Firmino Carvalho casado com Leonilde de Jesus
Dias Carvalho em da comunhão de adquiridos, com a quantia de
125 060,11 euros; pela sócia, referida, Leonilde de Jesus Dias Carvalho,
com a quantia de 125 060,10 euros e dada nova redacção ao artigo 3.º
que fica sendo a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado é de 300 000 euros e
corresponde à soma das duas quotas seguintes: uma quota do valor
nominal de 150 000 euros pertencente ao sócio José Firmino Carva-
lho; e uma quota do valor nominal de 150 000 euros pertencente à
sócia Leonilde de Jesus Dias Carvalho.

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

Conferida está conforme.

5 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 2000696465

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA LABRUGEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 339/
870723; identificação de pessoa colectiva n.º 501209913; data de
entrega dos documentos: 06122002.

Certifico que, 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 ao exercício
de 2001.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000190718

CASCAIS

SOCIEDADE RECREATIVA DE ALBARRAQUE

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 37 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501619712;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 51/010904.

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

Designação dos órgãos sociais para o biénio 2001/2002

Direcção: presidente � Francisco José Rodrigues Floriano Fatia,
casado, residente na Rua de François Miterrand, 22, 5.º, direito,
Ranholas, Sintra; vice-presidente: Vítor Manuel Pereira Mendes, ca-
sado, residente na Rua de Terra da Figueira, 42, Manique de Cima,
Sintra; Jorge Aparício Monteiro Vinagre, casado, residente na Rua de

Gonçalves Correia, 60, Albarraque, Rio de Mouro; João Fernando
Caeiro da Silva, divorciado, residente na Rua de Álvaro Vilila, 64,
Albarraque, Rio de Mouro; secretários: Carlos Jacinto Falcoeiras
Bernardino, solteiro, maior, residente no Largo de Joaquim José Cor-
reia, 10, Albarraque, Rio de Mouro; Carlos Manuel da Silva Carola,
casado, residente na Rua de José Gomes Ferreira, 25, 1.º, esquerdo,
Paiões, Rio de Mouro; vogais: José Joaquim Alves, casado, residente
na Rua do Padre Agostinho da Mota, 6, Albarraque, Rio de Mouro;
António Orlando Teixeira, casado, residente na Rua de Santa Marga-
rida, 3, 1.º, direito, Albarraque, Rio de Mouro; Hélder José Santos Ceia,
solteiro, maior, residente na Travessa do Vale, 1, Albarraque, Rio de
Mouro; Pedro Manuel da Silva Duarte, casado, residente na Rua de
Álvaro Augusto Rodrigues Vilela, 70, Albarraque; tesoureiro: Jaime
Filipe Batista, casado, residente na Rua do Padre Agostinho Mota,
21, Albarraque, Rio de Mouro.

Conselho fiscal: presidente � António Carlos Damásio Ferreira
Capitão, casado, residente na Rua das Flores, Vivenda Capitão, Varge
Mondar, Rio de Mouro; vogais do conselho fiscal: Rui Manuel Ribei-
ro Gonçalves, casado, residente na Rua da Terra da Figueira, 20,
Manique de Cima, Sintra; Francisco António Barradas Gonçalves, sol-
teiro, maior, residente na Rua do Furriel Aviador Frederico Manuel
Machado Vidal, 6, Albarraque, Rio de Mouro, Sintra.

Data da deliberação: 30 de Março de 2001.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2003. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 3000089695

LISBOA � 1.A SECÇÃO

BHADELLA � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 462/20011003; identificação de pessoa colectiva n.º 504314220;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/20011003.

Certifico que, Tasneen Mahomed Abdul Karim Sidik e Mahomed
Hanif Mahomed Sidik constituíram a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

1.ª

A sociedade adopta a firma BHADELLA � Comércio, Importa-
ção e Exportação, L.da e tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 73,
3.º, esquerdo, freguesia de São José, concelho de Lisboa.

§ único. A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede social
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e criar sucursais, filiais, agências, delegações ou outras formas locais
de representação.

2.ª

O objecto da sociedade é: venda ao público, armazenista, importação
e exportação de artigos de limpeza e higiene, loiças, artigos electrónicos,
relógios, braceletes, quinquilharias, ferragens, géneros alimentícios, sapa-
tos e artigos eléctricos, ferramentas.

3.ª

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma no valor nominal
de 2550 euros e outra no valor de 2450 euros, respectivamente per-
tencentes uma a cada um dos referidos sócios Tasneen Mahomed Abdul
Karim Sidik e Mahomed Hanif Mahomed Sidik.

4.ª

1 � A gerência compete a quem for nomeado em assembleia geral
e será remunerado ou não consoante o que a assembleia geral deliberar.

2 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Tasneen Mahomed
Abdul Karim Sidik.

3 � A sociedade vincula-se pela intervenção de um gerente.

5.ª

A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades ainda
que com objecto diferente ou reguladas por leis especiais bem como
em agrupamentos complementares de empresas.

6.ª

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da so-
ciedade, sendo conferido o direito de preferência em primeiro lugar à
sociedade, e, em segundo, aos sócios não cedentes.
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7.ª

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de 10 vezes o capital social, por deliberação unânime dos
sócios, os quais também poderão fazer suprimentos à caixa social nos
termos que vierem a ser acordados.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000089582

A. C. SANTOS INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 522/880104; identificação de pessoa colectiva n.º 501973273;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 34/20011012.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação: 30 de Março de 2001.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
1000193227

LISBOA � 2.A SECÇÃO

JOAQUIM BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 139/630716; identificação de pessoa colectiva n.º 502452960;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 121/20011217.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 552 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios

na proporção das quotas.
Teor do artigo alterado.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas, pertencentes uma
ao sócio Augusto David Simões Pereira no valor de 1666,67 euros,
outra a José Alves Bento no valor de 1666,67 euros e a outra a
Casimiro Rodrigues Duarte no valor de 1666,67 euros.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000193226

NEVES & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 069/640715; identificação de pessoa colectiva n.º 500482896;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/20011227.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 4.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro, pelos sócios, em partes

iguais.
Teor do artigo alterado.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado, em di-
nheiro e nos demais valores do activo, e corresponde à soma de duas
quotas iguais, de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000193225

JOSÉ RATINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 600/640205; identificação de pessoa colectiva n.º 500495726;
inscrições n.os 5 e 6; número e data da apresentação: 6/20011129.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1999 e 2000 e ainda
que foi registado o seguinte:

Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto
ao artigo 4.º

Reforço: 7230$, por reservas.
Teor do artigo alterado.

4.º

O capital social é de 15 000 euros, está integralmente realizado,
em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
10 500 euros pertencente ao sócio José Mora Ratinho e outra de
4500 euros pertencente à sócia Lucília Pereira Mora Ratinho.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000193223

LEAL, NEVES & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 514/640103; identificação de pessoa colectiva n.º 500501742;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 57/20011226.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 2.º
Reforço: 2410$, em dinheiro pelos sócios, em partes iguais.
Teor do artigo alterado.

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada, uma de
cada sócia.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000193222

J. GONÇALVES FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 417/660120; identificação de pessoa colectiva n.º 500364788;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 103/20011227.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 4.º
Reforço: 102 410$, realizado em dinheiro, pelos sócios em partes

iguais.
Teor do artigo alterado.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas iguais de
1666,67 euros, uma de cada um dos sócios, Maria Helena Antunes
Ferreira Caiado, Manuel Cândido Antunes Ferreira e João Humberto
Antunes Ferreira Caiado.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000193221
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GALHÓS MODAS & CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 326/651209; identificação de pessoa colectiva n.º 500537860;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 18/20020103.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 4.º
Reforço: 2410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios na propor-

ção das quotas.
Teor do artigo alterado.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de 4900 euros, do
sócio Luís Manuel Gouveia Ferreira e uma de 100 euros, do sócio
António Ferreira.

ARTIGO 5.º

A gerência e administração da sociedade, bem como a sua repre-
sentação, ficam a cargo do sócio Luís Manuel Gouveia Ferreira que
desde já fica nomeado gerente, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000193220

FERREIRA & BENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 957/650708; identificação de pessoa colectiva n.º 500061130;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 19 e inscrição n.º 23; números e
data das apresentações: 10 e 11/20020503.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos administradores, António Manuel Correia

Morgado Bento e Carlos Miguel Ribeiro e Silva, por terem renunciado
em 25 de Fevereiro de 2002 e 2 de Abril de 2002, respectivamente.

Alteração do contrato quanto ao artigo 1.º, n.º 1 do artigo 15.º e
artigo 18.º

Teor dos artigos alterados.

ARTIGO 1.º

 A sociedade adopta a firma EDIREVISTAS � Sociedade
Editorial, S. A. e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 15.º

1 � A gerência da sociedade compete a um conselho de adminis-
tração, dispensado de caução, composto por três, cinco ou sete mem-
bros, eleitos pela assembleia geral com ou sem remuneração confor-
me aí for deliberado.

ARTIGO 18.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de dois administradores ou de
um administrador-delegado ou pela assinatura de um administrador e
um procurador, nos limites do respectivo mandato.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000193219

NOVA ESTÉTICA � INSTITUTO DE FORMAÇÃO
E APERFEIÇOAMENTO DE ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 923/650628; identificação de pessoa colectiva
n.º 500030855; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 184/
20011227.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 502 410$, realizado em dinheiro, pela sócia Guilhermina

Guerreiro Venâncio de Seabra.
Teor do artigo alterado.

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e nos demais bens e valores constantes da escri-
turação, e corresponde à soma das seguintes quotas dos sócios: uma
quota de 4501 euros, de Guilhermina Guerreiro Venâncio de Seabra,
e uma quota de 499 euros, de Licínio Jorge Guerreiro Venâncio de
Seabra.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000193218

HEIDRICK & STRUGGLES � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7202/970617; identificação de pessoa colectiva n.º 503916579;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 81/20020403.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 5.º
Reforço: 24,04 euros, por reservas.
Teor do artigo alterado.

ARTIGO 5.º

O capital social da sociedade é de 10 000 euros e está dividido em
duas quotas, uma do valor nominal de 9900 euros, pertencente à sócia
Heidrick & Struggles International, INC., e outra do valor nominal
de 100 euros, pertencente à sócia Heidrick & Struggles Espana, Inc.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000193391

JOALHARIA LIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 298/641015; identificação de pessoa colectiva n.º 500494355;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data da apresenta-
ção: 37/20020409.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente, Mário Damas Pires, por ter re-

nunciado em 15 de Agosto de 2000.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000193216

GOULLART & FERNANDES � MODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9948; identificação de pessoa colectiva n.º 504871153; núme-
ro e data da apresentação: 1606/020415.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 1000193214
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INTERPUBLIC, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6760; identificação de pessoa colectiva n.º 503775860; núme-
ro e data da apresentação: 1532/020410.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 1000193213

JERÓNIMO MARTINS, SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7128; identificação de pessoa colectiva n.º 503881872; núme-
ro e data da apresentação: 1619/020415.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 1000193212

IDEIAS A METRO � ACTIVIDADES RECREATIVAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6357; identificação de pessoa colectiva n.º 503661600; núme-
ro e data da apresentação: 1572/020211.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 1000193211

LIZ PORTUGUESA � ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 442; identificação de pessoa colectiva n.º 502117443; número
e data da apresentação: 1683/020417.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 1000193210

HAY CONSULTING GROUP, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1375; identificação de pessoa colectiva n.º 502313226; núme-
ro e data da apresentação: 1529/020409.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas referente ao exercício iniciado
em 1 de Outubro de 2002 e findo em 30 de Setembro de 2001.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 1000193209

HIPAR � SOCIEDADE INDEPENDENTE DE PARTICIPAÇÕES
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3778; identificação de pessoa colectiva n.º 502943475; núme-
ros e data das apresentações: 141 e 142/020123.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 1000193208

FAVORÁVEL � COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 874/20011130; identificação de pessoa colectiva n.º 505757087;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 73/20011130.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to social é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma FAVORÁVEL � Comércio de Impor-
tação e Exportação, L.da

2.º

Tem a sua sede em Lisboa, no Largo de Martim Moniz, Centro
Comercial Martim Moniz, loja 18-B, na 1.ª cave, freguesia de Santa
Justa.

§ único. A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
a criar ou extinguir, em território nacional ou estrangeiro, agências,
filiais, delegações, ou outras formas de representação social.

3.º

O objecto social consiste em roupas, brinquedos, relógios, bijuteria,
malas, materiais electrónicos, peles, aparelhagens de sons e imagens,
têxteis, artigos de decoração, alimentos frescos, congelados, secos,
conservas, para o lar, calçados, tapeçarias, artigos de escolas, louças,
artigos de cozinhas, móveis (importação e exportação).

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma, de 3500 euros,
da sócia Lin Lihua, e uma, de 1500 euros, do sócio Lan Yun Sha.

5.º

A cessão de quotas é entre os sócios; porém, a favor de estranhos,
depende do consentimento da sociedade, ficando esta, em primeiro
lugar, e os sócios não cedentes, em segundo lugar, com o direito de
preferência.

6.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo da sócia Lin Lihua, desde
já, nomeada gerente, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.

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

7.º

Qualquer sócio poderá fazer-se representar por estranho nas deli-
berações sociais.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 3000096224

GERMOBE � SOCIEDADE DE GESTÃO IMOBILIÁRIA
E MOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 65 895/870603; identificação de pessoa colectiva n.º 501839644;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 50/20011130.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
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Reforço: 402 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios abaixo in-
dicado com 210 429$10, 95 990$45 e 95 990$45.

Teor do artigo alterado.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma das quotas seguintes:

a) Uma de 2550 euros, pertencente a Manuel da Silva Geraldes;
b) Uma de 1225 euros, pertencente a Maria Mercedes Guedes

Geraldes; e
c) Uma de 1225 euros, pertencente a Maria da Paz Craveiro Lopes

dos Reis Geraldes.
2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de

capital até ao montante global de 50 000 euros, mediante deliberação
tomada por maioria simples dos votos correspondentes ao capital
social.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 3000096223

FRANCISCO LOUREIRO, MICROCIRURGIA OCULAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 872/20011130; identificação de pessoa colectiva n.º 505762625;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/20011130.

Certifico que, foi constituída a firma em epígrafe, cujo contrato
social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Francisco Loureiro,
Microcirurgia Ocular, L.da, e tem a sua sede na Avenida da Liberdade,
69, 2.º, E, freguesia de São José, concelho de Lisboa.

2 � Por deliberação da gerência, a sociedade poderá transferir a
sua sede para qualquer outro local, nos termos da lei, bem como pro-
ceder à abertura ou encerramento de filiais ou outras formas de repre-
sentação social.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a oftalmologia médica e cirúrgica, forne-
cimento e implantação de próteses ou tecidos oculares, exames com-
plementares de diagnóstico, tratamentos e fornecimentos conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social, realizado em dinheiro, é de 5000 euros, e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 4000 euros, perten-
cente ao sócio Francisco José Reis Loureiro, uma outra de 1000 euros,
pertencente à sócia Maria Eduarda de Paiva Silvano Valadas Calado
Reis Loureiro.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, desde que não seja efec-
tuada entre sócios, carece sempre do prévio consentimento social.

2 � Em caso de cessão a estranhos, os sócios, em primeiro lugar,
e a sociedade, em segundo, gozam do direito de preferência na sua
aquisição.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades, seja
qual for a sua natureza ou tipo, mesmo que com objecto social dife-
rente do seu.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio
Francisco José Reis Loureiro, a quem é conferido um direito especial
à mesma.

2 � A sociedade vincula-se, em todos os seus actos e contratos,
ou noutros, alheios ao objecto social, com a assinatura do gerente, ou
com a assinatura de um procurador, no âmbito dos poderes que a este
lhe sejam conferidos.

ARTIGO 7.º

Quando a lei não exija outras formalidades e prazos, as assembleias
gerais serão convocadas com 15 dias de antecedência, através de car-
tas registadas, ou pela simples assinatura do aviso convocatório.

ARTIGO 8.º

A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei, ou median-
te deliberação tomada em assembleia geral, observados que sejam os
condicionalismos legais aplicáveis.

Disposição final e transitória

A gerência fica desde já autorizada a efectuar levantamentos da
conta onde se encontra depositado o capital social, no todo ou em
parte, para fazer face aos encargos de instalação da sociedade, fican-
do autorizada a praticar, mesmo antes do registo, actos ou negócios
jurídicos relativos ao objecto social, considerando-se adquiridos e as-
sumidos pela sociedade os correspondentes direitos e obrigações.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 3000096221

FINANBRIL � ESTRATÉGIA FINANCEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 394/20010629; identificação de pessoa colectiva n.º 505195941;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 18 e 19/20011130.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador único José Manuel Spínola

Barreto Brito, por ter renunciado em 28 de Junho de 2001 com efei-
tos a partir de 1 de Julho de 2001.

Nomeação do conselho de administração, por deliberação de 23 de
Julho de 2001, com efeitos a partir de 1 de Julho de 2001, para o
mandato em curso.

Presidente � Francisco Gomes de Carvalho Martins, divorciado,
Travessa de Condessa do Rio, 1, rés-do-chão, Lisboa; vogais: Juan Luís
Restrepo Valencia, casado, Quinta da Beloura, Rua de Mato da Mina,
Casas do Golfe, 14, Sintra; Manuel António Ribeiro Serzedelo de
Almeida, casado, Avenida de Sidónio Pais, 22, 2.º esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 3000096219

HAGEN, SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 519/20010803; identificação de pessoa colectiva n.º 505441942;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 77/20011127.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato.
Artigo alterado: 5.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 5.º

As deliberações sociais que tenham por objecto a alteração aos
estatutos, fusão, cisão, transformação ou dissolução da Sociedade só
podem ser aprovadas por maioria de dois terços dos votos emitidos.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 3000096217

LOURENÇO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 69 224/880812; identificação de pessoa colectiva n.º 502021055;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 59/20011119.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
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Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro pelos sócios em partes
iguais.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de 5000 €
e é formado por duas quotas iguais de valor nominal de 2500 € cada,
e pertence uma a cada um dos sócios, António dos Santos Ferreira e
Aníbal Silva e Sousa.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 3000096215

ICIL � INSTITUTO CLÍNICO E IMUNOLÓGICO DE LISBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 66 853/870916; identificação de pessoa colectiva n.º 501886834;
inscrição n.º 29; número e data da apresentação: 29/20011114.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 3000096213

IBERPOLIS � IMOBILIÁRIA E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 127/20010321; identificação de pessoa colectiva n.º 504606611;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/20010925.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 3000096209

FERDINANDO BOTELHO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 41 008/690407; identificação de pessoa colectiva n.º 500349908;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 20 e 21/20021009.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Camilo Luciano de Oliveira Dias,

por ter renunciado em 20 de Agosto de 2002.
Redenominação do capital, transformação em sociedade por quo-

tas unipessoal, e alteração total do contrato, passando a ter os se-
guintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a usar a firma Ferdinando Botelho Santos,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Morais Soa-
res, 55, loja, freguesia de Penha de França.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de ourivesaria e re-
lojoaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores constantes do activo social e corresponde
a uma quota de igual valor na titularidade do seu único sócio,
Hermenegildo de Oliveira Dias.

ARTIGO 4.º

Ficam desde já autorizados os negócios jurídicos celebrados entre o
sócio único e a sociedade, desde que estes sirvam à prossecução do
objecto da sociedade e obedeçam à forma legalmente prescrita.

ARTIGO 5.º

1 � É gerente o único sócio, Hermenegildo de Oliveira Dias.
2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser delibe-

rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000190605

LOPES & PACHECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 273; identificação de pessoa colectiva n.º 501310975; nú-
meros e data das apresentações: 1224 e 1226/020326.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2000978703

IEDEL � INSTITUTO DE ESTÉTICA DENTÁRIA DE LISBOA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8337/980520; identificação de pessoa colectiva n.º 504150243;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: (of.) 16 e 16/20020403.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, por resultados.
Deslocação da sede para a Avenida da República, 14, 4.º, freguesia

de Nossa Senhora de Fátima, Lisboa.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social de 5000 euros, realizado em dinheiro no valor de
1995,19 euros e o restante por aplicação de resultados transitados
pertence ao sócio único Pedro Manuel Mendes Rabaço.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000190603

FOOD EXPRESS � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E RESTAURAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9847; identificação de pessoa colectiva n.º 504724959; núme-
ro e data da apresentação: 1277/020327.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2000978584

IMO D � DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9992; identificação de pessoa colectiva n.º 504744925; núme-
ro e data da apresentação: 1063/020321.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2000978592

LABORATÓRIOS DAÚDE � CANOBBIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 152; identificação de pessoa colectiva n.º 500162204; nú-
mero e data da apresentação: 892/020313.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2000978649

LOESSE, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 018; identificação de pessoa colectiva n.º 505215144; nú-
mero e data da apresentação: 1269/020327.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2000978630

NAZACAIMO � PROPRIEDADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 816; identificação de pessoa colectiva n.º 505199050; nú-
mero e data da apresentação: 1382/020402.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2000978622

HEMAVEST � ACESSÓRIOS DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 680; identificação de pessoa colectiva n.º 505216736; nú-
mero e data da apresentação: 1163/020325.

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

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2000978614

LUMINAUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 30 465; identificação de pessoa colectiva n.º 500170720; nú-
mero e data da apresentação: 1424/020403.

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

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2000978673

FÁBRICAS BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 26 922; identificação de pessoa colectiva n.º 500108234; nú-
mero e data da apresentação: 1142/020322.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2000978665

FAUSTO MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 506; identificação de pessoa colectiva n.º 500110190; nú-
meros e data das apresentações: 1222 e 1223/020316.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2000978657

LISFINA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS DE LISBOA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39 807; identificação de pessoa colectiva n.º 500166560; nú-
mero e data da apresentação: 916/020313.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2000978681

JERÓNIMO & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 124; identificação de pessoa colectiva n.º 500148465; nú-
mero e data da apresentação: 1039/020313.

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

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2000978690

NAVASA � FRETAMENTO, OPERAÇÃO
E AGÊNCIA DE NAVIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 61 622; identificação de pessoa colectiva n.º 501350527; nú-
meros e data das apresentações: 1405, 1406 e 1408/020402.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1998, 1999 e 2000.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2000978711

FAUSTO ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 912/670530; identificação de pessoa colectiva n.º 500458634;
inscrição n.º 3; número e data da entrada: 6/20021025.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, por reservas.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrituração, é de 5000 euros, e corresponde à
soma das quotas dos dois sócios, que são as seguintes: uma de
3750 euros, pertencente ao sócio Francisco Fernando Almeida Car-
valho e uma de 1250 euros, pertencente à sócia Maria da Conceição
do Carmo Freire Carvalho.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000193390

LISBOA � 3.A SECÇÃO

SOFIVENDA � SOCIEDADE DE FINANCIAMENTO
DE VENDAS A CRÉDITO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1516/900412; identificação de pessoa colectiva n.º 502327332;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 25 e inscrição n.º 27; números e
data das apresentações: 19 e 20/021023.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções do fiscal suplente António da Trindade Nunes,
por renúncia em 10 de Maio de 2002, e a seguinte designação:

Designação de fiscal suplente, por deliberação de 7 de Junho de
2002 � Belarmino Gonçalves Martins, Casal da Carregueira, lote 24,
Belas, Queluz, Sintra (revisor oficial de contas).

29 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001160623

TAVARES & C.A � CORTIÇAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2971/910924; identificação de pessoa colectiva n.º 500515832;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 24; número e data da apresenta-
ção: 26/030114.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aprovado o
projecto de cisão simples em 7 de Janeiro de 2003.

29 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001160542

SIMI � SOCIEDADE INTERNACIONAL DE MONTAGENS
INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 295/890214; identificação de pessoa colectiva n.º 502106328;
inscrição n.º 25; número e data da apresentação: 48/021009.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 1 000 000 euros para 1 500 000,00 euros, tendo
sido alterado parcialmente o contrato, quanto ao n.º 1 do 2.º e n.º 1 do
5.º que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A Sociedade tem a sua sede em Lisboa e domicílio na Rua de
Julieta Ferrão, 10, 12.º, na freguesia de Nossa Senhora de Fátima,
podendo mudar a sede para qualquer outro local, dentro do mesmo
concelho ou concelho limítrofe, por deliberação do conselho de ad-
ministração.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 1 500 000 euros, encontrando-se total-
mente subscrito e realizado e está dividido em 300 000 acções do valor
nominal de 5 euros cada uma.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001160496

TECIDOS DO ROSSIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 57 295; identificação de pessoa colectiva n.º 501328250.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

27 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001163800

SERONO � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 66 229/870723; identificação de pessoa colectiva n.º 501749284;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 23/030109.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo 1.º que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a adoptar a firma Serono Portugal, L.da

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001183330

TLT � MARKETING E TELEMARKETING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 672/890505; identificação de pessoa colectiva n.º 502154390;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 30/020320.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais em 31 de Março de 2000.
Período: triénio de 2000/2002.
Conselho de administração: presidente � João Borges de Andrade,

residente na Rua de Alfredo Roque Gameiro, 9, 6.º direito, Odivelas;
vogais: Fernando Paula Vicente, casado, residente na Avenida dos E.
U. A., 35, 9.º, direito, Lisboa e Maria Isaura Varela Bernardino.

Conselho fiscal: presidente � Vasco Filipe da Costa Vieira, soltei-
ro, maior, residente na Rua de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 36,
2.º esquerdo, Queluz; vogais: Custódio José Parreira Coelho, casado,
residente na Rua de Farim, 7, Quinta das Inglesinhas, Cruz de Pau,
Amora, e BDC, Barros da Silva, Dias, Caseirão & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Cotas, com sede na Avenida da Repúbli-
ca, 52, 9.º, Lisboa; suplente: João Guilherme de Melo Oliveira (revi-
sor oficial de contas), casado, residente na Rua de D. Garcia de
Noronha, 112, São Domingos de Rana.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001160569

SOV EXPRESSO � TRANSPORTES, DISTRIBUIÇÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1544/900131; identificação de pessoa colectiva n.º 502283262;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 31/021202.
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Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções da gerência de Artur Manuel Campos Reis, por
renúncia em 20 de Setembro de 1998.

28 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001140053

XAVIER & QUINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 23 550/550903; identificação de pessoa colectiva n.º 500451974;
inscrição n.º 32; número e data da apresentação: 18/021204.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 24 939,89 euros para 50 000,00 euros, tendo sido
alterado parcialmente o contrato, quanto aos artigos 3.º e 5.º que
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
50 000 euros e corresponde à soma de seis quotas, uma do valor no-
minal de 20 000 euros pertencente ao sócio Carlos Pereira dos San-
tos, uma do valor nominal de 10 000 euros ao sócio José Pereira de
Melo e quatro iguais do valor nominal de 5000 euros pertencentes cada
uma delas a cada um dos sócios Armando dos Santos Mora, Josué Pe-
reira, Abílio Fernandes da Silva e José Fernando de Araújo Caetano.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade bem como a sua representação em juízo e
fora dele, será exercida pelos gerentes eleitos em assembleia geral.

§ 1.º Os gerentes não terão direito a qualquer remuneração, salvo
se o contrário for deliberado em assembleia geral.

§ 2.º Para a sociedade se considerar validamente obrigada basta a
assinatura de dois gerentes.

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

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001146949

ONDAZUL, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
DE PISCINAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 003; identificação de pessoa colectiva n.º 505185091; nú-
mero e data da entrada: 7423/020702.

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

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000191195

ÓPTIMA PERFUMARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6824; identificação de pessoa colectiva n.º 502719389; núme-
ro e data da entrada: 7363/020702.

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

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000191146

OMEGA � TABACARIA E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 59 577/840608; identificação de pessoa colectiva

n.º 501448543; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição
n.º 18; números e data das apresentações: 39 e 40/020322.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Fernando das Neves Gonçalves e
de Carlos Manuel Gonçalves das Neves, por renúncia em 29 de Outu-
bro de 2001 e foi aumentado o capital social de 1 000 000$ para
5000 euros, e redenominação do capital para euros, ficando assim
alterado parcialmente o contrato, quanto aos artigos 3.º e 5.º que
passaram a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios,
Ashok Kumar e Ina Deuchande.

§ único. (Mantém-se.)

5.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio, Asohk Kumar,
já nomeado gerente, bastando a sua assinatura para obrigar a socieda-
de em todos os seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001163711

SPIAL � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2332/910424; identificação de pessoa colectiva n.º 502568194;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 84/020104.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 1 000 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas: uma, de 4500 euros, pertencente
ao sócio Amaro Naves Laia e, outra, de 500 euros, da sócia, Maria da
Conceição Caeiro Centeno Castanho Naves Laia.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001160585

TRANSPORTES CENTRAIS DAS AREIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 582/681118; identificação de pessoa colectiva n.º 500948321;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 47/020321.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
redenominação do capital para euros, ficando assim alterado parcial-
mente o contrato, quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social é de 49 879,79 euros, e corresponde à soma de
duas quotas, uma no valor de 44 891,81 euros pertença do sócio
Diamantino Duarte e outra no valor de 4987,98 euros pertença da
sócia Custódia Dolores Martins Rodrigues Duarte.

Em 21 de Março de 2002 � Com relação á sociedade em epígrafe,
ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes
à prestação de contas dos anos de 1999 e 2000.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001160470

S. A. J. � SOCIEDADE DE APOIO A JURISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 840/890703; identificação de pessoa colectiva n.º 502183390;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 10/020326.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 1 000 000$ para 10 000 euros, e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to, quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 euros e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 3500 euros da sócia
Casa da Eira � Administração e Gestão de Bens Móveis e
Imóveis, S. A., uma de 1500 euros, do sócio João José Pinheiro Brito;
e duas de 2500 euros, cada, uma de cada um dos sócios Manuel Durão
de Carvalho Cordeiro e José Vaz Serra de Moura.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191227

SECASUL � TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2660/910725; identificação de pessoa colectiva n.º 502599200;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 65/020326.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 1 000 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma das quotas
seguintes: uma de 4493,20 euros, pertencente à sócia Cabral &
Silveira, L.da, e duas de 253,40 euros, pertencendo uma a cada um dos
sócios Paulo Jorge de Belém Sena e José Ferreira Dantas Martins.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191136

O PALMEIRIM � RESTAURANTE E CERVEJARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula n.º 1197/
891113; identificação de pessoa colectiva n.º 502244500; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 61/020319.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Maria Zita de Carvalho Assun-
ção, por renúncia em 29 de Agosto de 1994.

28 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191179

TABACARIA E PAPELARIA MARLUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 32 177/611220; identificação de pessoa colectiva n.º 500928061;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 164/020326.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 2.º que passou a ter a seguinte redacção:

2.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos diversos bens e valores do activo, conforme escritura-
ção, e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de 2500 euros, per-
tencentes, uma a cada um dos sócios, António Pedro Pereira dos Santos
e Maria Amélia de Matos Pereira dos Santos.

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

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191176

SIMO-ANDRA � CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 68 737/880616; identificação de pessoa colectiva n.º 502004223;
inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 61 e 62/020321.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado o
capital social de 600 000$ para 24 939,89 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto aos artigos 2.º, 4.º e 5.º que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sua sede é na Avenida de Ressano Garcia, 43, rés-do-chão es-
querdo, em Lisboa, freguesia de São Sebastião da Pedreira.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 24 939,89 euros, e corresponde à soma das quo-
tas dos sócios, uma do valor nominal de 2244,59 euros do sócio Manuel
dos Santos Simões e uma do valor nominal de 22 695,30 euros do sócio
Estevam Augusto Neves.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Estevam Augusto
Neves, que desde já fica nomeado gerente.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191172

SPGI � SERVIÇOS, PROJECTOS, GESTÃO
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 67 491/871229; identificação de pessoa colectiva n.º 501919546;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 45/011123.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 420 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros integralmente realizado em di-
nheiro, correspondendo à soma de quatro quotas, sendo o sócio Fran-
cisco José Gomes de Sousa Rosa Clemente Pinto titular de duas quo-
tas, uma de 1666,67 euros e outra de 833,33 euros e a sócia Maria
José Gomes de Sousa Rosa Clemente Pinto titular de duas quotas, uma
de 1666,67 euros e outra de 833,33 euros.

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191170
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RESTAURANTE VERDE MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 64 763/870106; identificação de pessoa colectiva n.º 501773134;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 92/020319.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 600 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos valores
do activo constantes da escritura é de 5000 euros e corresponde à
soma das seguintes quotas: uma de 2500 euros do sócio Horácio Pe-
reira da Encarnação; e uma de 2500 euros de António Arantes
Fernandes.

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191165

SINUL IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 60 900/850402; identificação de pessoa colectiva n.º 501567470;
averbamento n.º 5 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 110/020321.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções da gerência de António Maria da Anunciação Telo,
por destituição em 8 de Agosto de 2001.

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6, apresentação n.º 122/
020321 � Cessação das funções da gerência de Maria Alda Rodrigues
Simões Nunes da Silveira e de Jorge Manuel Simões Nunes Telo, por
destituição em 8 de Agosto de 2001.

Pela inscrição n.º 12, apresentação n.º 111/020321 � Com relação
à sociedade em epígrafe, foi registada a redenominação do capital para
euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato, quanto aos ar-
tigos 2.º, 4.º, 5.º, 6.º e 7.º que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede e domicílio em Lisboa, na Rua de
Jacinta Marto, 8, 5.º, esquerdo, sala B, freguesia de São Jorge de Ar-
roios.

2 � Sem dependência de deliberação dos sócios, pode a sociedade
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho, ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, delegações, agências ou outras
formas de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 32 322,12 euros, está integralmente realiza-
do, em numerário e nos demais bens e valores do activo, conforme
escrituração, e corresponde à soma de quatro quotas, iguais, de
8080,53 euros, pertencentes, uma a cada um dos sócios, João Ale-
xandre Henriques da Trindade Sousa Plácido, António Carlos Henriques
da Trindade Sousa Plácido, Maria Amélia Henriques da Trindade Sousa
Plácido e Pedro Miguel Henriques da Trindade Sousa Plácido.

ARTIGO 5.º

1 � É livre, entre os sócios, a cessão ou transmissão de quotas, no
todo ou em parte, bem como a sua divisão.

2 � Na cessão de quotas a estranhos, têm, a sociedade, em primei-
ro lugar, e os sócios, depois, direito de preferência na aquisição.

ARTIGO 6.º

A administração e representação da sociedade incumbem, a todos
os sócios, já designados gerentes, dispensados de caução e com ou sem
remuneração, consoante deliberarem.

ARTIGO 7.º

A sociedade considera-se representada e obrigada, em todos os seus
actos, contratos e documentos, com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191163

RESTAURANTE ZALALA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 55 544/801128; identificação de pessoa colectiva n.º 500908907;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 87/011204.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 1 000 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 4.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
5000 euros e é formado por duas quotas, sendo uma no valor de
4000 euros pertencente à sócia Maria Isabel da Conceição Duarte dos
Reis Nunes e uma outra no valor de 1000 euros, pertencente à sócia
Marisa dos Reis Nunes.

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191145

SOR � SOCIEDADE DE ÓPTICA RACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 62 166/860109; identificação de pessoa colectiva n.º 501600043;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 37/020325.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrituração, é de 5000 euros e corresponde à
soma de três quotas, a saber: uma no valor nominal de 3000 euros,
pertença do sócio Carlos Augusto Pires Santos, outra no valor nomi-
nal de 1000 euros pertença da sócia Ana Isabel Barreiros dos Santos
Sousa, e outra no valor nominal de 1000 euros pertença do sócio Paulo
Alexandre Barreiros dos Santos.

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191141

TELEPIZZA PORTUGAL � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2960/911031; identificação de pessoa colectiva n.º 502796251;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 11/020415.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 2.º que passou a
ter a seguinte redacção:

2.º

1 � A sede social é na Rua do General Firmino Miguel, 3, torre 2,
9.º A e B, freguesia de São Domingos de Benfica, em Lisboa.

2 � (Mantém-se.)
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191215

SIBAF � SOCIEDADE IMPORTADORA BANANAS
E FRUTAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2026/901130; identificação de pessoa colectiva n.º 502454555;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 73/020326.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado o
capital social de 10 000 000$ para 50 000,00 euros, e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO II
Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de € 50 000 re-
presentado por 10 000 acções do valor nominal de € 5 cada uma.

2 � O conselho de administração fica desde já autorizado a proce-
der ao levantamento do depósito do capital social, após a outorga da
escritura de constituição da sociedade, tendo em vista o início da
actividade constante do objecto social e a necessidade de fazer face às
despesas decorrentes dos investimentos a realizar.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191214

SIMARIAS � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 992/890825; identificação de pessoa colectiva n.º 502210460;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 59/020321.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas, uma de 4500 euros, pertencen-
tes ao sócio Hortêncio Simaria da Silva e outra de 500 euros, perten-
cente à sócia Alice do Carmo Simaria.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191213

SNACK-BAR D. PEDRO I, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1159/810413; identificação de pessoa colectiva n.º 501097457;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 80/020327.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas: uma de 3750 euros perten-

cente à sócia Dália Custódia Antunes do Rosário, residente na Aveni-
da do Dr. Mário Moutinho, lote 1708, 14.º C; e outra de 1250 euros
pertencente ao sócio Henriques Dias Francisco residente na Rua da
Ribeira, 12, 1.º A, 2725-122 Mem-Martins.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191212

SÁ BORGES � ARQUITECTOS E ENGENHEIROS
ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 408/890320; identificação de pessoa colectiva n.º 502125071;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 57/020322.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, acha-se integralmente realizado
em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios Rui Fernando Pinto Barbosa
de Sá Borges e Maria Manuela Cruz Costa e Silva de Sá Borges.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191211

TABACARIA NUAL � TABACOS, LIVRARIA
E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 466/850830; identificação de pessoa colectiva n.º 501551255;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 24/020320.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 €, encontra-se integralmente realizado,
em dinheiro, e corresponde à soma das quotas dos sócios, uma quota
de 2500 €, pertencente a cada sócio: Humberto Marques Pinto Bal-
sa; e Elisa Ferreira Mendes Pinto Balsa.

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191210

S. C. S. � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 66 077/870703; identificação de pessoa colectiva n.º 501591257;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 51/020318.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado o
capital social de 1 000 000$ para 250 000 00$, tendo sido alterado
parcialmente o contrato, quanto aos artigos 1.º e 3.º que passaram a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a S. C. S. � Sociedade Gestora de Participa-
ções Sociais, L.da, e tem a sua sede na Praça do Duque da Terceira,
24, 1.º, em Lisboa.
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ARTIGO 3.º

O capital social é de 250 000 000$ e corresponde à soma de duas
quotas, uma de 225 000 000$, pertencente ao sócio, Salvador Correa
de Sá e uma de 25 000 000$, pertencente à sócia Maria Cândida Berbet
de Noronha Corrêa de Sá.

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191209

ROTAGUIAS � TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52 727/781010; identificação de pessoa colectiva n.º 500798575;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 140/020326.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 500 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de cada sócio,
sendo uma de 4000 euros, pertencente ao sócio, José Manuel Viçoso
Caetano e uma de 1000 euros pertencente à sócia, Maria Alsácia
Lorena Amaral Marques de Viçoso Caetano.

2 � Aos sócios poderão ser pedidas prestações suplementares de
capital até ao montante e nas condições a estabelecer por deliberação
da assembleia geral.

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191208

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2112/910211; identificação de pessoa colectiva n.º 501836829;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 20/020322.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado o
capital social de 27 500 000$ para 140 000,00 euros, e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 140 000 euros, cor-
respondente à soma de duas quotas dos valores nominais de
70 000 euros uma de cada um dos sócios António Silvério Domingues
e Maria Teresa Afonso Carneiro.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191207

SALÃO BRASÍLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 55 518/801120; identificação de pessoa colectiva n.º 500721378;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 24/020318.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenominação do

capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais, de 1250 euros
cada uma, pertencentes uma a cada uma das sócias Celeste Maria de
Almeida Costa Rodriguez; Maria Isabel da Costa e Silva de Oliveira;
Maria da Graça Lopes Franco Costa; e Olívia Almeida Rego Alves.

Em 18 de Março de 2002 � Com relação à sociedade em epígrafe,
ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes
à prestação de contas do ano de 2000.

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191206

VBM � SOCIEDADE DE ESTUDOS E PROJECTOS
DE INVESTIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 55 000/800506; identificação de pessoa colectiva n.º 501334289;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 68/020318.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, e nos de-
mais valores que constituem o activo da sociedade, é de 5000 euros e
está representado e dividido por duas quotas, pertencendo uma, de
3250 euros, ao sócio, Daniel Francisco Cardoso Vieira Barbosa, e uma,
de 1750 euros, à sócia Anne Frieda Marie Oltrogge Vieira Barbosa.

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191203

TORA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 53 825/790626; identificação de pessoa colectiva n.º 500867216;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 33/020325.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado o
capital social de 140 000 000$ para 700 000,00 euros, e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 4.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 700 000 euros e é representado por 140 000 ac-
ções, no valor de 5 euros cada uma e encontra-se inteiramente realizado.

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191202

SODAGESTE � SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO
E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 251/870306; identificação de pessoa colectiva n.º 501800719;
data da apresentação: 020322.
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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 de 2000.

28 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191201

S. E. C. M. I. L. � SOCIEDADE DE ENGENHARIA,
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 63 440/860709; identificação de pessoa colectiva n.º 501692150;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 52/020321.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 500 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 4.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social inteiramente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 3123,50 euros
pertencente ao sócio Jorge Fernando Costa Dias Duarte, e uma de
1876,50 euros pertencente à sócia Maria Manuela Godinho de Almeida
Henriques Dias Duarte.

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191187

SIGAL � ECOLOGIA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2917/911015; identificação de pessoa colectiva n.º 502636416;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 40/020320.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais em 17 de Março de 2000.
Período: triénio de 2000/2002.
Conselho de administração: presidente � Jacques Demblans-

Dechans, residente em 932, Rue des Trois Fontanot, 92758 Nanterre
Cedex, França; vogais: Luís Manuel Lousada Soares, Patrick Bouf,
residente em 932, Rue des Trois Fontanot, 92758 Nanterre Cedex,
França; Vítor Manuel Martins Ferreira de Campos, viúvo, e Bruno
Bernard, casado, residente na morada anterior.

Fiscal único efectivo: P. Matos Silva, Garcia, Jr., P. Caiado &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na
Rua de Luciano Cordeiro, 113, 6.º esquerdo, Lisboa; suplente: Joaquim
Manuel da Silva Neves (revisor oficial de contas), residente na mora-
da anterior.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191133

TECORPUL � SOCIEDADE TÉCNICA DE CONTABILIDADE
E RELAÇÕES PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2531/820917; identificação de pessoa colectiva n.º 501318402;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 94/020327.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 1 000 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e nos demais bens e valores constantes da escritu-

ração e corresponde à soma das seguintes quotas dos sócios: uma de
4000 euros de Henrique Braz Mendes e uma quota de 1000 euros de
Maria de Fátima da Costa e Silva.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191185

RETROSARIA ROSILU � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2515/901123; identificação de pessoa colectiva n.º 502451092;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 66/020321.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à quota, de valor de 5000 euros, perten-
cente à sócia Maria de Lurdes Sanches da Nóbrega.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191182

TERRAFORMA � SOCIEDADE DE ESTUDOS
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1429/900116; identificação de pessoa colectiva n.º 502271736;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/020322.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens constantes do activo social é de 5000 euros e corresponde à soma
de duas quotas iguais de 2500 euros cada, pertencente uma a cada um
dos sócios Sidónio da Costa Pardal e Paulo Vasconcelos Dias Correia.

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 9/020322 �
Com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado parcialmente o con-
trato, quanto ao artigo 1.º que passou a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade continua a adoptar a denominação TERRAFORMA �
Sociedade de Estudos e Projectos, L.da, e tem a sua sede na Avenida
do Marquês de Tomar, 104, 4.º, esquerdo, freguesia de Nossa Senhora
de Fátima, concelho de Lisboa.

§ único. A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191178

SÍMBOLO � EMPRESA TÉCNICA DE EMPREITADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 504/870409; identificação de pessoa colectiva
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n.º 500250057; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 84/020325.

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

Deslocação de sede: Rua das Parreiras, 6, freguesia de Carnide, Lisboa.

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

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191174

SOCIEDADE DE LEILÕES IMPÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 67 498/871230; identificação de pessoa colectiva n.º 501775838;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 60/020318.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Paulo José Santos de Carvalho
Marques, por renúncia em 30 de Março de 1998.

27 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191196

S. O. S. � SELMARK, ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS,
EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1716/900820; identificação de pessoa colectiva n.º 502401052;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 20/020418.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 5 000 000$ para 30 000,00 euros, e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to, quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 30 000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado, correspondendo à soma das seguintes quotas: uma de 14 940 euros
pertencente à sócia FOMINVEST (Fomat Investissements), uma de
9750 euros pertencente à SOFIDER, S. A., uma de 5130 euros per-
tencente a Elisabete Mercedes dos Santos da Silva e uma de 180 euros
pertencente ao sócio Gilles Pierre Courrege.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191194

SANTOS & SOUSA � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 187/881128; identificação de pessoa colectiva n.º 502069341;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/020320.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, acha-se integralmente realizado
em dinheiro, já entrado a caixa social, e corresponde à soma de duas
quotas de 2500,00 euros, cada uma, pertencendo uma a cada sócio
José Manuel dos Santos Vital e Maria Manuela da Silva Sousa Vital.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191188

V. A. FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 62 036/851212; identificação de pessoa colectiva n.º 501585508;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 75/020321.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 1 000 000$ para 5100,00 euros, e redenominação
do capital para euros, e foi alterado totalmente o contrato, passando
a reger-se pelo seguinte contrato: 

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma V. A. Ferreira, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Maria, 65-H, freguesia dos Anjos, em Lisboa.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar ou
extinguir delegações, agências, sucursais ou outras formas de repre-
sentação social, onde e quando o julgue conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto montagens e reparações eléctricas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos demais valores constantes da escrituração, é de 5100 euros e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 5000 euros do sócio
Vítor de Albuquerque Ferreira e outra de 100 euros da sócia Joaquina
Rosa Esparteiro.

ARTIGO 4.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre, porém, a cessão
de quotas a estranhos, fica dependente do consentimento da socieda-
de, à qual é reservado o direito de preferência, em primeiro lugar e
aos restantes sócios, em segundo.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade compete a um ou mais gerentes, elei-
tos em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for
deliberado.

2 � Para vincular validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos e para a sua representação em juízo e fora dele, activa e
passivamente, é suficiente a assinatura de um gerente ou de dois pro-
curadores, em conjunto.

3 � Mantém-se nomeado gerente o sócio Vítor Albuquerque
Ferreira.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer dos sócios
nos casos seguintes: 

a) Com o consentimento do seu titular.
b) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto no ar-

tigo 4.º
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente.
d) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não comparecer

ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral da sociedade.
2 � A contrapartida da amortização, no caso previsto na alínea b)

do n.º 1, será igual ao valor nominal da quota amortizada.
3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, poste-

riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou a
alguns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu ou em agrupamentos com-
plementares de empresas.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191204

SETE COLINAS, COOPERATIVA DE HABITAÇÃO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 520/901113; identificação de pessoa colectiva n.º 502446196;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 186/020326.
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Certifico que com relação à cooperativa em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto aos artigos 5.º, n.os 1 e 2, 11.º n.º 4,
15.º n.os 1 e 2, 18.º, n.º 1, 20.º, 21.º n.º 1, 23.º, 24.º n.º 2, 25.º, 26.º,
27.º n.os 2, 3 e 4, 29.º, 33.º, 38.º, 40.º, 44.º e 46.º n.º 1, que passaram
a ter a seguinte redacção: 

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social é variável e ilimitado, representado por títu-
los de capital de 10 euros cada.

2 � O capital social mínimo é de 5000 euros.

ARTIGO 11.º

Constituição das reservas

4 � A reserva para construção é constituída por um montante não
superior a 10% da soma dos valores referidos nas alíneas a) a f) do
artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 502/99, de 19 de Novembro.

ARTIGO 15.º

Direitos e deveres

1 � São direitos dos membros nomeadamente os consignados no
artigo 33.º do Código Cooperativo.

2 � São deveres dos membros nomeadamente os consignados no
artigo 34.º do Código Cooperativo.

ARTIGO 18.º

Processo de aplicação de penalidades

1 � O processo de aplicação de penalidades obedece ao disposto
nos artigos 37.º e 38.º do Código Cooperativo.

ARTIGO 20.º

Elegibilidade

Só são elegíveis para titulares dos órgãos sociais eleitos e para a
mesa da assembleia geral os membros que obedeçam aos requisitos do
artigo 40.º do Código Cooperativo.

ARTIGO 21.º

Funcionamento

1 � Os órgãos sociais funcionam nos termos do artigo 43.º do
Código Cooperativo.

ARTIGO 23.º

Sessões ordinárias e extraordinárias

A assembleia geral reúne em sessões ordinárias e extraordinárias
conforme o previsto no artigo 45.º do Código Cooperativo.

ARTIGO 24.º

Mesa da assembleia geral

2 � As competências da mesa da assembleia são as definidas no
artigo 46.º do Código Cooperativo.

ARTIGO 25.º

Convocatória

A assembleia geral é convocada pelo presidente da mesa da
assembleia geral com pelo menos 15 dias de antecedência nos termos
do artigo 47.º do Código Cooperativo.

ARTIGO 26.º

Competência

São competências da assembleia geral as definidas no artigo 49.º do
Código Cooperativo e outras atribuídas pelos presentes estatutos.

ARTIGO 27.º

Votação

2 � São admitidos o voto por correspondência e o voto por re-
presentação, de acordo com o disposto nos artigos 52.º e 53.º do Código
Cooperativo.

3 � É exigida a maioria qualificada de pelo menos dois terços dos
votos expressos para aprovação das matérias constantes das alíneas g),
h), i), j) e n) do artigo 49.º do Código Cooperativo.

4 � No caso da alínea i) citada no número anterior, a dissolução
não terá lugar se pelo menos, 10 membros se declararem dispostos a

assegurar a continuidade da Cooperativa, quaisquer que sejam os vo-
tos contra.

ARTIGO 29.º

Competências

A direcção é o órgão de administração e de representação da Co-
operativa, estando as suas competências definidas no artigo 56.º do
Código Cooperativo.

ARTIGO 33.º

Competências

O Conselho Fiscal é o órgão de controle e fiscalização da Coope-
rativa, cujas competências são definidas no artigo 61.º do Código
Cooperativo.

ARTIGO 38.º

Custo dos fogos

Na primeira atribuição, os fogos são cedidos aos membros pelo valor
correspondente ao seu custo total, o qual corresponde à soma dos
valores indicados no artigo 17.º do Decreto- Lei n.º 502/99, de 19 de
Novembro.

ARTIGO 40.º

Direito de habitação

O direito de habitação, se e quando a direcção entender necessário
implementá-lo para prossecução dos interesses da Cooperativa, re-
ger-se-á pela legislação aplicável à matéria, nomeadamente pelo esti-
pulado no Decreto-Lei n.º 502/99, de 19 de Novembro.

ARTIGO 44.º

Direito de preferência

 Os membros poderão alienar os fogos da sua propriedade após o
integral pagamento do respectivo preço, gozando contudo a Coope-
rativa do direito de preferência nos termos do artigo 28.º do Decre-
to-Lei n.º 502/99, de 19 de Novembro.

ARTIGO 46.º

Partilha

1 � Na partilha observar-se-á o disposto no artigo 48.º do Código
Cooperativo.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001160500

SOCOMEU � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2563/910703; identificação de pessoa colectiva n.º 502581271;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 31/020325.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro é de
5000 euros e é formado por duas quotas, sendo uma de valor nominal
de 3750 euros pertencente ao sócio Joaquim António Nunes da Cunha
e outra no valor nominal de 1250 euros pertencente ao sócio Fernando
da Silva Oliveira.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001160593

SOCIAL PRESS � MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2845/910919; identificação de pessoa colectiva n.º 502622040;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 178/020327.
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Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 1 000 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e é formado por seis quotas, uma de valor nominal de 997,60 euros,
pertencente à sociedade, três quotas de 1000,60 euros pertencentes uma
a cada um dos sócios, Manuel Ferreira Osório, Álvaro Manuel de Oli-
veira Marques de Assunção e Horácio Carvalho de Oliveira Caio e duas
quotas de 500,30 euros pertencentes uma a cada um dos sócios, Tomás
Rebelo do Espírito Santo e José Magalhães Valle de Figueiredo.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001160607

TERMITER � INDÚSTRIAS METÁLICAS E TÉRMICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 46 631/740313; identificação de pessoa colectiva n.º 500282641;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 32/020320.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 600 000$ para 5000,01 euros, e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to, quanto ao artigo 4.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000,01 euros e é
formado por três quotas iguais de 1666,67 euros cada e pertence uma
a cada um dos sócios, José Maria Viana Vaz, Manuel Viana Vaz e
Amândio Viana Vaz.

Foi regularizado o excesso de 0,01 euros consequente da redeno-
minação.

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

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001160518

SOMATÓRIO � ENGENHARIA E APROVEITAMENTO
DA NATUREZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 699/801001; identificação de pessoa colectiva n.º 501088024;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 89/020327.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 1 000 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros integralmente realizado em di-
nheiro, e é formado por duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada um dos sócios, António Maria Gonçalves da Fonseca Ribeiro, e
Anabela Pimpão de Oliveira Paquim.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191226

STRATOS � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1666/900219; identificação de pessoa colectiva n.º 502295490;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 263/020327.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 € e corresponde à soma de duas quotas dos sócios do
seguinte modo:

a) Uma quota de 2500 € detida por Julieta do Nascimento Mateus.
b) Uma quota de 2500 € detida por Manuel São Pedro Ramalhete.
2 � Os sócios poderão fazer prestações suplementares de capital,

quando a sociedade delas necessitar, até ao quíntuplo da sua quota
social, nos termos e condições a estabelecer em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191225

TANIA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 566/800729; identificação de pessoa colectiva n.º 501076492;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 54/020319.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 500 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 4.º que passou a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas, uma pertencente ao sócio Fran-
cisco José Gentil de Herédia, no valor de 4750 euros, e outra perten-
cente à sócia Tânia de Herédia, de 250 euros.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191220

ULTRATUR PORTUGAL � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 699/851015; identificação de pessoa colectiva n.º 501564519;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 34/020322.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
redenominação do capital para euros, ficando assim alterado o n.º 1 do
artigo 5.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 199 519,15 euros,
correspondente à soma das seguintes quotas dos sócios: uma de
99 759,58 euros, uma de 42 836,76 euros, e duas de 27 932,68 euros
de ULTRATUR, S. A., e uma outra de 1057,45 euros de Asdrúbal Alves
Pereira Calisto.

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

Em 22 de Março de 2002. � Com relação à sociedade em epígrafe,
ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes
à prestação de contas do ano de 2000.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000191217
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RESTAURANTE E CERVEJARIA O POMBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 54 080/790817; identificação de pessoa colectiva n.º 500893284;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/020319.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 600 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de 5000 €
e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 € cada uma, uma
de cada sócio Alberto Figueiredo Pereira e Fernando Rodrigues Vas-
concelos.

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001163673

SEGURADO, RAMOS & SEGURADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52 606/780830; identificação de pessoa colectiva
n.º 500733716; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 19/
020319.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 1 000 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas, sendo uma de 2500 euros,
pertencente à sócia Maria de Fátima Costa Machado dos Santos Ser-
ra, e uma de 2500 euros, pertencente ao sócio José Alexandre Antunes
Serra.

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001163827

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO RASQUETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 62 083/851220; identificação de pessoa colectiva
n.º 501847995; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 18/
020319.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 600 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por três quotas, sendo uma de 1250 euros
pertencente à sócia Maria de Fátima Costa Machado dos Santos Ser-
ra, uma de 1250 euros pertencente ao sócio José Alexandre Antunes
Serra e uma de 2500 euros pertencente ao sócio João Cardoso Perei-
ra Serra.

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001163746

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES BENTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 242; identificação de pessoa colectiva n.º 500918627; número
e data da entrada: 6863/010702.

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

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001163851

TÁXIS FLOR DO RIO MIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 356; identificação de pessoa colectiva n.º 505378280; nú-
mero e data da entrada: 8911/080702.

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

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001163959

TRANSPORTES LIBERTÁRIO FRANCISCO CÂNDIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 645; identificação de pessoa colectiva n.º 500454361; nú-
mero e data da entrada: 8912/080702.

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

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001163940

TRANSPORTES DE CARGA OS TRÊS ASES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 431; identificação de pessoa colectiva n.º 500454329; nú-
mero e data da entrada: 8905/080702.

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

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001163991

SOBRESOLO � COMÉRCIO DE TÊXTEIS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7715; identificação de pessoa colectiva n.º 503940500; núme-
ros e data das entradas: 8579 e 8570/050702.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 1999, 2000 e 2001.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001167229

VENEZA 89 � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1907; identificação de pessoa colectiva n.º 502309490; núme-
ro e data da entrada: 8997/080702.
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Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001160348

VASQUES & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 33 175; identificação de pessoa colectiva n.º 500546720; nú-
mero e data da entrada: 8889/080702.

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

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001160364

SOCIEDADE PORTUGUESA DE LAPIDAÇÃO
DE DIAMANTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 26 750; identificação de pessoa colectiva n.º 500453438; nú-
mero e data da entrada: 3463/140602.

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

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001163614

SOCIEDADE DE FRUTAS EURO-ULTRAMARINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28 993; identificação de pessoa colectiva n.º 500258350; nú-
mero e data da entrada: 8323/040702.

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

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001167067

SELVA DE CORES � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5021; identificação de pessoa colectiva n.º 503176494; núme-
ro e data da entrada: 8551/050702.

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

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001163843

ORO FACE CLÍNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7581; identificação de pessoa colectiva n.º 503897191; núme-
ro e data da entrada: 9207/080702.

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

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001164009

S. NUNES � EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 64 903; identificação de pessoa colectiva n.º 501791329; nú-
mero e data da entrada: 7105/010702.

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

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001163860

SOCIEDADE CAEIRO ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 54 832; identificação de pessoa colectiva n.º 500873380; nú-
mero e data da entrada: 6907/010702.

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

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001163878

OLIVEIRA & RODRIGUEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 093; identificação de pessoa colectiva n.º 500481326; nú-
mero e data da entrada: 7557/020702.

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

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001163886

SILVESTRE, AVELINO DOS REIS, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7037; identificação de pessoa colectiva n.º 500249687; núme-
ro e data da entrada: 7051/010702.

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

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001163924

ORFIGESTÃO � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 69 311; identificação de pessoa colectiva n.º 502029633; nú-
mero e data da entrada: 7232/010702.
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Certifico com relação à sociedade em epígrafe que foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2001.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001163916

OXBOW � CONSULTADORIA DESIGN E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 105; identificação de pessoa colectiva n.º 504463012; nú-
mero e data da entrada: 7380/020702.

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

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001163908

OS TRÊS AMIGOS DA LIGA
ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5122; identificação de pessoa colectiva n.º 503211680; núme-
ro e data da entrada: 7330/020702.

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

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001163894

ORGANIZAÇÃO DE FÁBRICA FANTASIOSA OFF
PRODUÇÃO DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 59 608/840618; identificação de pessoa colectiva n.º 501443339;
averbamento n.º 8 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 62/020319.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, que foi registada a
recondução do gerente, em 21 de Dezembro de 2001.

Período: ano de 2002.
Maria do Rosário Froes Calheiros Burguete.

24 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001163789

TRIBUNAPRESS � EDITORES E COMUNICAÇÃO
AUDIO-VISUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 43/881011; identificação de pessoa colectiva n.º 502047577;
inscrição n.º 4; número e data da entrada: 92/020320.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo 4.º que passou a ter a se-
guinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 400 000$,
e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de
200 000$, cada, pertencente uma a cada um dos sócios, Vítor Manuel
Pinto Catanho da Silva e Mário Rui Correia da Silva Gonçalves.

Pela inscrição n.º 5; apresentação n.º 93/020320. � Com relação
à sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital social de 400 000$

para 5 000 000$, tendo sido alterado parcialmente o contrato, quan-
to ao artigo 4.º que passou a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, e outros
valores, é de 5 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais,
do valor nominal de 2 500 000$, pertencente uma a cada um dos
sócios, Vítor Manuel Pinto Catanho da Silva e Mário Rui Correia da
Silva Gonçalves.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001160488

REXIC � REPRESENTAÇÕES, EXPORTAÇÕES
E IMPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 583/890523; identificação de pessoa colectiva n.º 502162970;
inscrição n.º 2; números e data das apresentações: 184 e 185/020326.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe que foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000,00 euros, e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to, quanto ao artigo 2.º e 4.º que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sede social e na Avenida de Fontes Pereira de Melo, 3, 6.º,
esquerdo, sala 9, em Lisboa.

2 � A sociedade pode criar sucursais, agências, delegações ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 5000,00 euro e corresponde à soma das
quotas dos sócios, uma de valor nominal de 3750,00 eurs de António
dos Santos Monteiro e outra de 1250,00 euros de Pedro Miguel Caliço
Monteiro, já realizado em dinheiro.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante de 49 879,79 euros.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001160550

RELÓGIO D�ÁGUA � EDITORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 59 658/840702; identificação de pessoa colectiva n.º 501505741;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 206/020326.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe que foi aumentado
o capital social de 3 000 000$ para 40 000,00 euros, e
redenominação do capital para euros, ficando assim alterado par-
cialmente o contrato, quanto ao corpo do artigo 3.º que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 40 000,00 euros e
corresponde à soma de duas quotas: uma de 38 766,67 euros, do sócio
Francisco Maria de Basto do Vale e Vasconcelos e uma de
1333,33 euros, da própria sociedade.

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001163720
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TORREFACÇÃO LUSITANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 20 287; identificação de pessoa colectiva n.º 500286205; nú-
mero e data da entrada: 5784/270602.

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

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001160453

RESIDÊNCIA GIVA HEMRAGE � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 871; identificação de pessoa colectiva n.º 505357720; nú-
mero e data da entrada: 9947/100702.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000606288

RODRIGUES & VILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9586; identificação de pessoa colectiva n.º 504759159; núme-
ro e data da entrada: 9936/100702.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000606270

RIOR � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS
RIO DOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 897; identificação de pessoa colectiva n.º 500232920; nú-
mero e data da entrada: 9826/100702.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000606253

SALVADOR & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 924; identificação de pessoa colectiva n.º 500809127; nú-
mero e data da entrada: 9822/100702.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000606245

SINGULARIDADES � DESIGN DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 245; identificação de pessoa colectiva n.º 504915614; nú-
mero e data da entrada: 9946/100702.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000606237

RAMOS, MATOS E MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 64 427; identificação de pessoa colectiva n.º 501749993; nú-
mero e data da entrada: 9318/090702.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000607187

R. SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28 693; identificação de pessoa colectiva n.º 500474800; nú-
mero e data da entrada: 9346/090702.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000607179

RESTAURANTE PATO REAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 791; identificação de pessoa colectiva n.º 500231303; nú-
mero e data da entrada: 9663/090702.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000607160

SINTAX LOGÍSTICA � TRANSPORTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5871; identificação de pessoa colectiva n.º 502711710; núme-
ro e data da entrada: 10 017/100702.

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

Está conforme o original.

6 de Feveriro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000607152

REBELO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 701; identificação de pessoa colectiva n.º 500400750; nú-
mero e data da entrada: 9555/090702.
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Certifico com relação à sociedade em epígrafe que foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2001.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000607144

R75 � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 160; identificação de pessoa colectiva n.º 500690952; nú-
mero e data da entrada: 9551/090702.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000607136

VIEGAS & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 47 647; identificação de pessoa colectiva n.º 500429340; nú-
mero e data da entrada: 9459/090702.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000607128

VENUS LUSA � SOCIEDADE DE CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 53 176; identificação de pessoa colectiva n.º 500815550; nú-
mero e data da entrada: 9455/090702.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000607110

SAPATARIA E MODAS MARIAZINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 53 640; identificação de pessoa colectiva n.º 500838585; nú-
mero e data da entrada: 9712/100702.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000606300

SOCIEDADE COMERCIAL DE CHÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 916; identificação de pessoa colectiva n.º 500255202; nú-
mero e data da entrada: 9748/100702.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193252

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MARTINS DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 42 851; identificação de pessoa colectiva n.º 500265593; nú-
mero e data da entrada: 9757/100702.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193521

SOCIEDADE PORTUGUESA DE EMPREENDIMENTOS, S. P. E., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 53 378; identificação de pessoa colectiva n.º 500837287; nú-
mero e data da entrada: 9744/100702.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193250

SULEI � SOCIEDADE ULTRAMARINA
DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 234; identificação de pessoa colectiva n.º 500277346; nú-
mero e data da entrada: 9944/100702.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193249

SECO & SECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 21 950; identificação de pessoa colectiva n.º 500243638; nú-
mero e data da entrada: 9956/100702.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193248

SILVINO DE CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 636; identificação de pessoa colectiva n.º 500411174; nú-
mero e data da entrada: 9950/100702.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 93 � 21 de Abril de 20038480-(108)

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193247

SOCIEDADE DE AUTOMÓVEIS � TÁXIS AUGUSTO
MARTINS LOMBA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 295; identificação de pessoa colectiva n.º 500473544; nú-
mero e data da entrada: 9726/100702.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193246

OS DOIS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS
DO LARGO DO RIO SECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5038; identificação de pessoa colectiva n.º 503189197; núme-
ro e data da entrada: 7424/020702.

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

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193245

TRANSPORTES GAMA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52 090; identificação de pessoa colectiva n.º 500756236; nú-
mero e data da entrada: 9866/100702.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193244

TRANSGAMA � TRANSPORTES J. GAMA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 584; identificação de pessoa colectiva n.º 500474222; nú-
mero e data da entrada: 9869/100702.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193243

RENASCENÇA � REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO
E ASSISTÊNCIA EM VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 920; identificação de pessoa colectiva n.º 500474184; nú-
mero e data da entrada: 9871/100702.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193242

RIBERGUI, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7569; identificação de pessoa colectiva n.º 503895822; núme-
ro e data da entrada: 9820/100702.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193241

VOLUMETRIA � ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO
E INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 63 427; identificação de pessoa colectiva n.º 501691634; nú-
mero e data da entrada: 9457/090702.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193240

SANIGEN � BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1881; identificação de pessoa colectiva n.º 502445963; núme-
ro e data da entrada: 9857/100702.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193239

SOCARMAR � SOCIEDADE DE CARGAS
E DESCARGAS MARÍTIMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1129; identificação de pessoa colectiva n.º 500263132; núme-
ro e data da entrada: 9995/100702.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193238

SALGUEIROS & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7399; identificação de pessoa colectiva n.º 500238693; núme-
ro e data da entrada: 9761/100702.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 93 � 21 de Abril de 2003 8480-(109)

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

Está conforme o original.

6 de Feveriro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193237

SERVIÇOS MÉDICOS DR. AMADEU FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4839; identificação de pessoa colectiva n.º 503126152; núme-
ro e data da entrada: 9876/100702.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193236

RODACA � CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 54 780; identificação de pessoa colectiva n.º 500937605; nú-
mero e data da entrada: 9759/100702.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193235

UNIVETE � TÉCNICA PECUÁRIA COMÉRCIO
E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 725; identificação de pessoa colectiva n.º 500744297; nú-
mero e data da entrada: 10 022/100702.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193234

SANOFIL � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 41 869; identificação de pessoa colectiva n.º 500239827; nú-
mero e data da entrada: 10 027/100702.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193233

SOGESFIN � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8839; identificação de pessoa colectiva n.º 504269984; núme-
ro e data da entrada: 10 034/100702.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193232

TÁXIS CALIFÓRNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 58 066-A; identificação de pessoa colectiva n.º 500511195;
número e data da entrada: 7441/020702.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193231

SINTAX LOGÍSTICA � TRANSPORTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5871/950426; identificação de pessoa colectiva n.º 502711710;
inscrição n.º 15; número e data da entrada: 18/030110.

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

Projecto de cisão.
Modalidade: destaque de parte do património, constituído pela par-

ticipação social que detém no capital de SINTAX NAVIGOMES �
Tratamento e Expedição de Viaturas, L.da, para constituição de uma
nova sociedade.

Sociedade cindida: SINTAX LOGÍSTICA � Transportes, S. A.
Sociedade a constituir:
Firma: SINTAX � Sociedade Gestora de Participações Sociais,

Unipessoal, L.da

Sede: Vale de Ana Gomes, Edifício Sintax, Estrada de Algeruz, fre-
guesia de São Sebastião, Setúbal.

Objecto: gestão de participações sociais de outras sociedades, como
forma indirecta de exercício de actividades económicas.

Capital: 25 439,00 euros.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001183828

SINTAX LOGÍSTICA � TRANSPORTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5871/950426; identificação de pessoa colectiva n.º 502711710;
inscrição n.º 14; número e data da entrada: 17/030110.

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

Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património da sociedade incor-

porada para a sociedade incorporante.
Sociedade incorporante: SINTAX LOGÍSTICA � Transpor-

tes, S. A., Praça do Marquês de Pombal, 1, 8.º, freguesia do Sagrado
Coração de Jesus, Lisboa.

Sociedade incorporada: LISBARCE Transportes � Sociedade
Unipessoal, L.da, com sede na morada anterior.

Alterações projectadas na sociedade incorporante:
Sede: Vale de Ana Gomes, Edifício Sintax, Estrada de Algeruz, fre-

guesia de São Sebastião, Setúbal.
Capital: 3 804 270,00 euros.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001183810
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R. A. � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2470; identificação de pessoa colectiva n.º 501500146; data da
apresentação: 020704.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001161930

SIDES � SOCIEDADE INDEPENDENTE
PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4200/930329; identificação de pessoa colectiva n.º 502974745;
inscrição n.º 18, inscrição n.º 19 e inscrição n.º 20; números e data
das apresentações: 33, 55 e 56/021205.

Certifico que relação à sociedade em epígrafe, foi registada a se-
guinte designação:

Designação do conselho geral, por deliberação de 22 de Fevereiro de 2001.
Período: quadriénio de 2001/2004.
Presidente: Ilídio Pinho, casado, Ed. Península, Praça do Bom Su-

cesso, 127/131, esc. 702, ap. 55 126 EC Galiza, Porto.
Vice-presidentes: Adalberto Neiva de Oliveira, casado, Rua do Espí-

rito Santo, Arcozelo; CUBO � Empresa de Construções, S. A., Rua do
Padre António Vieira, 17, 4.º esquerdo, Lisboa que designou Maria Isa-
bel de Mello Arouca, Rua da Mata de São Mateus, 72, Cruz Quebrada,
Algés, Oeiras, para exercer o cargo em nome próprio; vogais: HIPAR �
Sociedade Independente de Participações e Gestão, L.da, Rua do Padre
António Vieira, 17, 4.º esquerdo, Lisboa que designou Elsa Cristina
Chaveiro Pita Velez, Praceta das Flores, lote 8, 1.º direito, Montijo,
para exercer o cargo em nome próprio; ESFERA � Participações
Financeiras, S. A., Rua do Padre António Vieira, 17, 4.º esquerdo, Lis-
boa que designou Mónica Martinez Jardim, Estrada da Luz, 22, 4.º di-
reito, Lisboa, para exercer o cargo em nome próprio; Fernando Carva-
lho Rodrigues, casado, Rua de João Dias, 20, 3.º, Lisboa; Jorge Manuel
Ferraz de Freitas Neto, casado, Rua do Pedro Homem de Melo, 55, 8.º,
Porto; Amadeu Augusto Lima de Carvalho, casado, Avenida das Forças
Armadas, 4, 7.º F, Lisboa; António dos Santos Verde, casado, Avenida
de Columbano Bordalo Pinheiro, 99, 2.º direito, Lisboa; Joaquim José
Pereira da Mota Veiga, casado, Estrada das Laranjeiras, 216, 2.º direi-
to, Lisboa; e João Almeida Lopes, casado, Rua de Manuel Ribeiro de
Paiva, 1, 1.º, Venda Nova, Amadora.

Certifico ainda que com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a seguinte designação:

Designação da direcção, por deliberação de 11 de Maio de 2001.
Período: quadriénio de 2001/2004.
Presidente � António dos Santos Labisa.
Vogais � Rui Alexandre Almeida Dias dos Santos Verde; e Joseph

T. Theriaga, casado, Avenida do Padre António Vieira, 17, 4.º es-
querdo, Lisboa.

Em 5 de Dezembro de 2002, com relação à sociedade em epígrafe,
ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes
à prestação de contas do ano de 2000 e 2001.

Mais certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi au-
mentado o capital social de 500 000 000$ para 1 000 000 000$, tendo
sido alterado parcialmente o contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 4.º
qe passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 1 000 000 000$, representado por
1 000 000 acções no valor nominal de 1000$ cada uma.

2 � Mantém-se.

Pela inscrição n.º 21; apresentação n.º 34/021205 � Com relação
à sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital social de
1 000 000 000$ para 5 000 000,00 euros, e redenominação do capi-
tal para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato, quan-
to ao n.º 1 do artigo 4.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 5 000 000,00 euros, representado por
1 000 000 de acções no valor nominal de 5,00 euros cada uma.

2 � Mantém-se.

3 � A direcção fica autorizada a aumentar o capital social, por
uma ou mais vezes, fixando-se o limite máximo do aumento de
2 500 000,00 euros, nas condições que tiver por convenientes, ob-
servado o condicionalismo legal.

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

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001140878

RENTEQUIPA CAPITAL � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3245/920224; identificação de pessoa colectiva n.º 502721081;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 5/020708.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo 1.º que passou a ter a se-
guinte redacção:

CAPÍTULO I
Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Rege-se pelos presentes estatutos a sociedade sob a forma anónima
denominada EVICAR � SGPS, S. A.

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

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001160666

VWR INTERNATIONAL � MATERIAL DE LABORATÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6566/970325; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 9 e inscrição
n.º 11; números e data das apresentações: 18 e 19/021216.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Walter Werner Zyottek, por
renúncia em 10 de Novembro de 2002 e a seguinte designação:

Designação de gerente, por deliberação de 10 de Dezembro de 2002.
Paul Marie Jean Greant, casado, Woluwegal, 28, 1831 Zavemtem,

Bélgica.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001149050

SECEL � SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E CEDÊNCIA
DE ESPAÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3015; identificação de pessoa colectiva n.º 502656840; data da
apresentação: 020608.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

3 de Fevereiro de 2003. �O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001164289

SNACK-BAR E PASTELARIA �O ALMEIDA�, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6352/951124; identificação de pessoa colectiva n.º 503528501;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 153/020327.
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Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000,00 euros, e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to, quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
5000,00 euros, dividido em duas quotas iguais no valor de
2500,00 euros cada, pertencentes a cada um dos sócios, José Correia
Barbosa e Reinaldo Domingues Gonçalves de Sousa.

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

4 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001161913

TRANSITEC PORTUGAL ENGENHEIROS
CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 126; identificação de pessoa colectiva n.º 504793152; data
da apresentação: 030702.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001161000

OPERPORT � SOCIEDADE PORTUGUESA
DE OPERADORES PORTUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 57 977; identificação de pessoa colectiva n.º 501279890; data
da apresentação: 020704.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

30 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001161026

RUMOS � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4809; identificação de pessoa colectiva n.º 503106909; data da
apresentação: 020702.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

5 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2000606075

RESTAURANTE O SOLAR � ACTIVIDADES HOTELEIRAS
DAVID RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5529/941213; identificação de pessoa colectiva n.º 503362980;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 137/020326.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
redenominação do capital para euros, ficando assim alterado parcial-
mente o contrato, quanto ao artigo 4.º que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
12 968,75 euros, encontrando-se dividido em três quotas, duas de igual
valor nominal de 5736,18 euros pertencentes uma a cada um dos

sócios David Alves Rodrigues e Maria Martins Rodrigues de Matos, e
outra no valor nominal de 1496,39 euros pertencente ao sócio Paulo
Fernando de Matos Rodrigues.

Em 26 de Março de 2003. � Com relação à sociedade em epígrafe,
ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes
à prestação de contas do ano de 2000.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2000606040

TRAVASSOS, MARTINS & FRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 55 750/810302; identificação de pessoa colectiva n.º 500992959;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 86/020322.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 1 000 000$ para 5000,00 euros, e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to, quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e nos demais valores constantes da escritura-
ção e corresponde à soma das seguintes quotas dos sócios: uma quota
de 4750,00 euros de Maria Antónia Ferreira Xavier e uma quota de
250,00 euros de Diamantina da Glória Ferreira.

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001163690

SINALÁGUA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7328/970217; identificação de pessoa colectiva n.º 503813443;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 2/030117.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado o
capital social de 5000,00 euros para 100 000,00 euros, e foi transforma-
da em sociedade anónima, passando a reger-se pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação SINALÁGUA � Sociedade
Imobiliária, S. A., e reger-se-á pelos presentes estatutos e pela lei
comercial.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade terá a sua sede na Estrada da Luz, 90, 6.º, H,
freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa.

2 � Por simples resolução do conselho de administração, a sede
da sociedade poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

3 � O conselho de administração poderá ainda deliberar a abertura
ou o encerramento de sucursais, agências, delegações ou qualquer ou-
tra forma de representação, em Portugal e no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a aquisição, alienação ou oneração de
bens móveis e imóveis, e revenda dos adquiridos para esse fim.

CAPÍTULO II
Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
100 000,00 euros, representado por 20 000 acções, com o valor no-
minal de 5,00 euros cada.
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ARTIGO 5.º

1 � Todas as acções serão nominativas ou ao portador, e serão
representadas por títulos de 1, 10, 100 e 1000 acções.

2 � Os títulos representativos das acções, bem como das obriga-
ções, serão assinados pelo presidente do conselho de administração
ou por dois administradores, ou por um administrador e um mandatá-
rio com poderes para o acto, podendo as assinaturas dos membros do
conselho de administração ser de chancela.

3 � Por mera deliberação da assembleia geral as acções podem ser,
livremente, convertidas, a pedido e a expensas dos respectivos porta-
dores.

ARTIGO 6.º

Mediante deliberação da assembleia geral a sociedade poderá emitir
qualquer título de dívida legalmente permitido, designadamente obri-
gações, incluindo obrigações convertíveis em acções, tituladas ou
escriturais, reciprocamente convertíveis a pedido e a expensas dos
respectivos portadores.

ARTIGO 7.º

1 � A transmissão de acções nominativas para terceiros, não ac-
cionistas, seja a título oneroso, seja a título gratuito, bem como a
constituição de penhor ou de usufruto sobre elas fica sujeita ao con-
sentimento da sociedade, para o que se observará o seguinte:

a) O accionista que deseje transferir ou dar em penhor ou de usu-
fruto uma parte ou a totalidade das suas acções deverá notificar a sua
intenção ao presidente do conselho de administração, mediante carta
registada em que indique o número concreto de acções que deseja trans-
ferir ou onerar, o preço da projectada alienação ou valor do penhor
ou do usufruto, a identificação do comprador ou, se for o caso, do
credor pignoratício ou do usufrutuário e as condições de pagamento;

b) Dentro do prazo de 60 dias a contar da recepção do aviso a que
se faz referência na alínea anterior, a sociedade, precedendo delibera-
ção do conselho de administração, deverá pronunciar-se sobre o pe-
dido de consentimento, comunicando aquela deliberação, por carta
registada, ao accionista interessado na alienação ou oneração; não se
pronunciando a sociedade dentro daquele prazo, considerar-se-á que o
accionista interessado pode livremente efectuar a projectada aliena-
ção ou oneração de acções;

c) A concessão do consentimento só poderá ser dada por delibera-
ção do conselho de administração, tomada com o voto favorável de
três quartos dos seus membros; se esta maioria não for alcançada
entender-se-á recusado o consentimento;

d) No caso de recusar licitamente o consentimento, a sociedade
poderá fazer adquirir as acções em causa por pessoa ou pessoas, ac-
cionistas ou não, que indicará, no aludido prazo, ao accionista vende-
dor, nas condições de preço e de pagamento do negócio para que foi
solicitado o consentimento; tratando-se de transmissão a título gra-
tuito ou provando a sociedade que naquele negócio houve simulação
de preço, a aquisição far-se-á pelo valor real, determinado nos ter-
mos do artigo 105.º, n.º 2 do Código das Sociedades Comerciais; tra-
tando-se de recusa do consentimento para a constituição de penhor
ou de usufruto deverá a sociedade, se o accionista interessado assim o
desejar, fazer adquirir as acções em causa por pessoa ou pessoas, ac-
cionistas ou não, que indicará no aludido prazo, pelo preço corres-
pondente ao valor real acima referido.

2 � O consentimento convencionado nas alíneas anteriores não
será exigível no caso de transmissão efectuada por qualquer accionis-
ta a uma sociedade subsidiária ou dominante, entendendo-se como tal
aquela de que possua a maioria do capital social ou do direito de voto
por aquele conferido, ou aquela que possua directa ou indirectamente
a maioria do capital ou do direito de voto da sociedade accionista.

CAPÍTULO III

Deliberações dos sócios

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito
de voto.

2 � Tem direito de voto o accionista que reunir cumulativamente
as seguintes condições:

a) Possuir, pelo menos 100 acções;
b) Ter, desde o quinto dia útil anterior ao da reunião da assembleia

geral, na sua posse ou averbadas em seu nome as acções com base nas
quais se apresenta a participar na assembleia geral.

3 � Os obrigacionistas e os portadores de acções preferenciais sem
voto não poderão participar nas reuniões da assembleia geral, nem
nelas ter qualquer intervenção.

ARTIGO 9.º

1 � A representação voluntária de qualquer accionista em
assembleia geral poderá ser cometida:

a) Tratando-se de pessoa singular, a accionista, membro do conse-
lho de administração, ou a pessoa a quem a lei imperativa o permitir;

b) Tratando-se de pessoa colectiva, a pessoa que para esse efeito
nomear.

2 � Os instrumentos de representação voluntária dos accionistas
em assembleia geral deverão ser entregues na sociedade, dirigidos ao
presidente da mesa da assembleia geral, com pelo menos cinco dias
úteis de antecedência em relação à data marcada para a reunião.

ARTIGO 10.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, sendo o primeiro eleito em assembleia geral, de entre os
accionistas ou não, por um período de três anos sendo sempre permi-
tida a sua reeleição, e o segundo nomeado na ocasião.

ARTIGO 11.º

1 � As convocatórias para a assembleia geral deverão ser efectuadas
com a antecedência mínima de 30 dias, mediante publicação de anún-
cios nos termos da lei.

2 � A publicação referida no número anterior poderá ser substituída
por carta registada com aviso de recepção, caso sejam nominativas
todas as acções da sociedade.

ARTIGO 12.º

1 � A cada 100 acções corresponde um voto.
2 � As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria

absoluta de votos apurados em cada reunião, salvo quanto a lei ou os
presentes estatutos exigirem maioria qualificada.

CAPÍTULO IV
Administração da sociedade

ARTIGO 13.º

1 � A administração da sociedade será exercido por um conselho
de administração composto por três ou cinco membros, accionistas
ou não, eleitos em assembleia geral, por períodos de três anos, e
reelegíveis uma ou mais vezes.

2 � Os administradores manter-se-ão em funções até à data da sua
efectiva substituição.

3 � O conselho de administração designará de entre os seus mem-
bros o respectivo presidente.

ARTIGO 14.º

O conselho de administração é o órgão de gestão da sociedade,
cabendo-lhe deliberar, por maioria simples, sobre todos os assuntos, e
praticar todos os actos legalmente considerados como exercício dos
poderes de gestão, incluindo, a representação da sociedade em juízo e
fora dele, activa ou passivamente, propor e prosseguir acções, confessá-
-las e delas transigir, bem como celebrar convenções de arbitragem.

ARTIGO 15.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de um dos membros do conselho de administração;
b) Pela assinatura de mandatário nos termos do respectivo instru-

mento de mandato.

ARTIGO 16.º

1 � O conselho de administração reúne sempre que for convoca-
do, verbalmente ou por escrito, pelo seu presidente ou por dois dos
seus administradores, quando o interesse social o exigir, e pelo menos
uma vez por trimestre.

2 � O conselho de administração só pode validamente deliberar
desde que esteja presente ou representada a maioria dos seus mem-
bros, podendo qualquer administrador, impedido de comparecer na
reunião, fazer-se representar por outro administrador ou votar por
correspondência.

3 � Os votos por correspondência serão exercidos, e os poderes
de representação serão conferidos, por carta dirigida ao presidente do
conselho de administração.

4 � As deliberações do conselho de administração serão tomadas
por maioria dos votos dos administradores presentes, ou representa-
dos, e dos que votem por correspondência, tendo o presidente, ou
quem o substitua, voto de qualidade.
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ARTIGO 17.º

Os administradores serão remunerados pelo estabelecido em
assembleia geral, ou por comissão especial em que a assembleia dele-
gue esses poderes.

CAPÍTULO V
Fiscalização da sociedade

ARTIGO 18.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único que
deverá ser um revisor oficial de contas, ou sociedade de revisores
oficiais de contas, eleito pela assembleia geral, por um período de
três anos, e reelegível uma ou mais vezes.

2 � O fiscal único deverá ter sempre um suplente que deverá ser
igualmente revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais
de contas.

3 � O fiscal único efectivo e o suplente manter-se-ão em funções
até à sua efectiva substituição.

4 � O fiscal único reger-se-á pelos presentes estatutos e pelas dis-
posições legais aplicáveis.

ARTIGO 19.º

O fiscal único será remunerado pelo modo estabelecido em
assembleia geral, ou pela comissão referida no artigo 17.º

CAPÍTULO VI
Apreciação anual da sociedade e aplicação de resultados

ARTIGO 20.º

1 � O ano social coincide com o ano civil.
2 � Relativamente a cada exercício social, o conselho de adminis-

tração elaborará o balanço, a demonstração de resultados e o anexo
ao balanço, os quais, conjuntamente com o relatório sobre o estado e
a evolução dos negócios sociais e a proposta de aplicação de resulta-
dos, serão apresentadas ao fiscal único e à assembleia geral.

ARTIGO 21.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de deduzidas
ou reforçadas as provisões e reservas, impostas por lei, terão a aplica-
ção que a assembleia geral deliberar, por simples maioria, podendo os
mesmos não ser, no todo ou em parte, distribuídos pelos accionistas.

Disposições transitórias

ARTIGO 22.º

Ficam desde já nomeados par ao próximo triénio que termina a
31 de Dezembro de 2004, os seguintes membros dos órgãos sociais.

Presidente da mesa da assembleia geral � Bragança Bruno e Asso-
ciados, Sociedade de Advogados, inscrita na Ordem dos Advogados com
o n.º 27/95, com sede na Estrada da Luz, 90, 4.º E, 1600-160 Lisboa.

Conselho de administração: presidente � Anthony Newman, ca-
sado, residente em 22, Old Bond Street, London WIS 4 PY;
administradores: Rui José Grais de Bragança Bruno, solteiro, maior,
residente na Estrada da Luz, 90, 4.º E, em Lisboa e Stuart Simon
Swycher, casado, residente na Estada da Luz, 90, 4.º C, em Lisboa.

Fiscal único efectivo: Manuel L. Brito & Associados � Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, sociedade n.º 149, pessoa colectiva
n.º 504012861, com sede na Rua de Alexandre Rey Colaço, 2, 1700-024 Lis-
boa, representada por Manuel Lázaro Oliveira Brito, revisor oficial
de contas n.º 850, contribuinte fiscal n.º 176532617; suplente: Rosalba
Maria Mercante Cocco Ferro, casada, revisor oficial de contas n.º 1024,
com domicílio na Rua de Santo António, 75, I, 1800-284 Faro, con-
tribuinte fiscal n.º 185163130.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2001144830

ULLANGEST � SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO
EMPRESARIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 053; identificação de pessoa colectiva n.º 505275082; nú-
mero e data da entrada: 7392/020702.

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

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193400

R. ALMEIDA & J. FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8968; identificação de pessoa colectiva n.º 505845113; núme-
ro e data da entrada: 7344/20020702.

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

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193399

VILSENE � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 33 851; identificação de pessoa colectiva n.º 500825980; nú-
mero e data da entrada: 7660/20020703.

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

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193398

XAROCO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 173; identificação de pessoa colectiva n.º 504789449; nú-
mero e data da entrada: 7617/20020702.

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

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193396

SALMAGO � PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7218; identificação de pessoa colectiva n.º 503781738; núme-
ro e data da entrada: 7464/20020702.

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

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193395

VALE & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 41 193; identificação de pessoa colectiva n.º 500294895; nú-
mero e data da entrada: 7584/20020702.

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

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193394
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VER DE MAIS AZUL � SOCIEDADE DE IMPRESSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7119; identificação de pessoa colectiva n.º 503755087; núme-
ro e data da entrada: 7300/20020702.

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

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193393

SIFRAME � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 153; identificação de pessoa colectiva n.º 501796061; nú-
mero e data da entrada: 7526/20020702.

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

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193392

VIMATUR � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4682; identificação de pessoa colectiva n.º 503078310; núme-
ro e data da entrada: 7683/20020703.

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

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193389

VALTEME � ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5642; identificação de pessoa colectiva n.º 503347507; núme-
ro e data da entrada: 7678/20020703.

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

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193388

ORTODUQUE � INDÚSTRIA DE PRÓTESES
E ORTOTESES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8008; identificação de pessoa colectiva n.º 504022199; núme-
ro e data da entrada: 7736/20020703.

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

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193387

TÁXIS MANUEL ANTUNES MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 714; identificação de pessoa colectiva n.º 500494118; nú-
mero e data da entrada: 7438/20020702.

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

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193386

RICARDO PESCADINHA & MARIA CELESTE MACHADO
VAGUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 56 143; identificação de pessoa colectiva n.º 501186530; nú-
mero e data da entrada: 7691/20020703.

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

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193385

O GOSTOSO � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1216; identificação de pessoa colectiva n.º 502249684; núme-
ro e data da entrada: 7751/20020703.

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

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193384

O MAIOR � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES,
EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO GERAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 58 715; identificação de pessoa colectiva n.º 501389008; nú-
mero e data da entrada: 7847/20020703.

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

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193383

SOUSA MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 23 885; identificação de pessoa colectiva n.º 500419833; nú-
mero e data da entrada: 7487/20020702.

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

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000607578
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SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DO CABEDELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1745; identificação de pessoa colectiva n.º 502303131; núme-
ro e data da entrada: 7444/20020702.

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

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000607446

URGESTOL � SOCIEDADE, URBANIZAÇÃO,
GESTÃO E ORÇAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52 914; identificação de pessoa colectiva n.º 500814244; nú-
mero e data da entrada: 7523/20020702.

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

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000607438

RUTEXAL � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3519; identificação de pessoa colectiva n.º 502792817; núme-
ro e data da entrada: 7322/20020702.

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

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001162723

SUBTIL � LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 63 177; identificação de pessoa colectiva n.º 501673121; nú-
mero e data da entrada: 7613/20020702.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193230

ROCHAI � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9793; identificação de pessoa colectiva n.º 504612204; núme-
ro e data da entrada: 7508/20020702.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193229

TÁXIS JOSÉ DA CONCEIÇÃO DIAS GONÇALVES
& FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4967; identificação de pessoa colectiva n.º 500509166; núme-
ro e data da entrada: 7433/20020702.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000193228

ORGANIZAÇÃO CINEMATOGRÁFICA RITMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 29 882; identificação de pessoa colectiva n.º 500697515; nú-
mero e data da entrada: 10 070/20020710.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000607233

SOCIEDADE DE TRANSPORTES DE CACILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 21 451; identificação de pessoa colectiva n.º 500833087; nú-
mero e data da entrada: 9864/20020710.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000607225

RODINFORM, INFORMÁTICA APLICADA
AOS TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 589; identificação de pessoa colectiva n.º 505090082; nú-
mero e data da entrada: 10 010/20020710.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000607217

RODOVIÁRIA DE LISBOA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5540; identificação de pessoa colectiva n.º 503418455; núme-
ro e data da entrada: 10 011/20020710.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000607209
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S. L. F. � SERVIÇO DE LAVANDARIA E FOTOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5253; identificação de pessoa colectiva n.º 503248428; núme-
ro e data da entrada: 10 044/20020710.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000607195

SEMINAGRO � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6079; identificação de pessoa colectiva n.º 503455342; núme-
ro e data da entrada: 7496/20020702.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000607306

TÁXIS MARTINS & FIDALGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7759; identificação de pessoa colectiva n.º 503949876; núme-
ro e data da entrada: 7620/20020702.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000607292

REIS & MOURA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 62 309; identificação de pessoa colectiva n.º 501637630; nú-
mero e data da entrada: 6236/20020627.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000607284

SIMUREX � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 34 527; identificação de pessoa colectiva n.º 500250766; nú-
mero e data da entrada: 7489/20020702.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000607276

VISTANET, COMUNICAÇÃO E INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9554; identificação de pessoa colectiva n.º 504539450; núme-
ro e data da entrada: 7592/20020702.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000607268

SOCIEDADE AGRÍCOLA VALE DE VINAGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4311/930517; identificação de pessoa colectiva n.º 502984929;
inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 63-64/20020321.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 600 000$ para 5100 euros, e feita a redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato
quanto aos artigos 1.º n.º 1, 2.º, 3.º, 4.º e 5.º, que passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Sociedade Agrícola da
Encosta do Guadiana, L.da, e tem a sua sede na Rua de Castilho, 32,
9.º, freguesia de Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade agrícola, pecuária e
vitivinícola em propriedades próprias e arrendadas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
5100 euros, repartido pelas seguintes quotas: duas quotas iguais, do valor
nominal de 1400 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios Luís Miguel Ferrão Castelo Branco e Maria Luísa Palma Cas-
telo Branco Schmidt; uma quota do valor nominal de 1500 euros,
pertencente ao sócio José António Ferrão Castelo Branco; duas quo-
tas iguais do valor nominal de 300 euros cada uma, pertencentes uma
a cada uma das sócias, Sociedade Agrícola da Chaminé, L.da; e SEGA �
Sociedade de Exploração e Gestão Agrícola, S. A.; e uma quota do valor
nominal de 200 euros, pertencente à sócia Sociedade das Albernoas
Sociedade Agrícola, L.da

ARTIGO 4.º

1 � Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 10 vezes o capital social.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos
e condições aprovadas em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade é exercida por um ou mais gerentes,
conforme deliberado pelos sócios da sociedade, obrigando-se somente pela
assinatura de um deles, ou por mandatário nos termos do mandato.

2 � Mantém-se nomeado gerente o sócio Luís Miguel Ferrão
Castelo Branco; e são, desde já, designados gerentes o sócio José
António Ferrão Castelo Branco e a sócia Maria Luísa Palma Castelo
Branco Schmidt.

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

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000193207

SUSANA & AUGUSTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4729/931117; identificação de pessoa colectiva n.º 503088986;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/20020321.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros e feita a redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to, quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital da empresa é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, representado por duas quotas iguais de 2500 euros cada uma,
pertencendo uma a cada sócio Susana Isabel Ferreira Gomes Alves, e
Augusto Delgado Alves.

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

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000193206

SARAB � GESTÃO E EXPLORAÇÃO
DE INVESTIMENTOS, PRODUÇÃO E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5899/950510; identificação de pessoa colectiva n.º 503411256;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 37-38/20020416.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência, de Duarte da Câmara Pinto de
Castello Branco, por renúncia, em 5 de Novembro de 2001, e a se-
guinte designação:

Designação de gerente, em 31 de Dezembro de 2001, Tuma
Constandi Tuma Yaghnam, casado, Quinta da Marinha, Aldeamento
C, Vila 100, Cascais.

4 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000193205

TRANSPARENTE � COMÉRCIO DE UTILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5773; identificação de pessoa colectiva n.º 503362905; núme-
ro e data da entrada: 9139/20020708.

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

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001163983

ODIVELAS

FARMÁCIA DO ALTINHO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 043;
identificação de pessoa colectiva n.º 505881683; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/20020827.

Certifico que, por Henrique José Mateus Santos, divorciado, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Farmácia do Altinho, Sociedade
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça de São Bartolomeu, 10,
com entrada pela Azinhaga dos Besouros, no lugar e freguesia da
Pontinha, concelho de Odivelas.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de farmácia.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 165 000 euros e corresponde a uma quota de
igual valor nominal, titulada pelo sócio.

O capital encontra-se integralmente realizado, em espécie.

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.

Mais disse: que para a realização da sua quota transmite para a so-
ciedade o estabelecimento comercial de farmácia denominado Farmá-
cia do Altinho, que inclui o alvará n.º 2907, instalado na fracção au-
tónoma designada pela letra C, correspondente ao rés-do-chão, loja,
com entrada pela Azinhaga dos Bezouros, do prédio urbano em regi-
me de propriedade horizontal, sito na Praça de São Bartolomeu, 10,
no lugar e freguesia da Pontinha, concelho de Odivelas, inscrito na
respectiva matriz sob o artigo 1058, a que atribui o valor de
165 000 euros;

Que o indicado valor é também o atribuído na avaliação efectuada
por Álvaro, Falcão & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, que se encontra inscrita na Lista dos Revisores Oficiais de
Contas sob o n.º 62, conforme relatório elaborado nos termos do
artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, que arquivo sob o
n.º 11, no qual consta também que o valor do estabelecimento é su-
ficiente para a realização da quota e do capital social.

Que, não é sócio de outra sociedade unipessoal.

Relatório do revisor oficial de contas
(artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais)

1 � Introdução:
Por solicitação de Henrique José Mateus Santos, contribuinte

n.º 155261592, com domicílio na Alameda da Quinta de Santo
António, 5, núcleo 3, 11.º, esquerdo, 1600-675 Lisboa, procedemos
à elaboração do presente relatório ao abrigo do artigo 28.º do Código
das Sociedades Comerciais.

2 � Objectivo do trabalho:
A elaboração do presente relatório decorre da decisão do mencio-

nado Henrique Santos, pretender passar a exercer sob a forma de
sociedade unipessoal com a designação de Farmácia do Altinho So-
ciedade Unipessoal, L.da, a exploração da farmácia cujo estabelecimen-
to está instalado no prédio sito na Praça de São Bartolomeu, 10, com
entrada pela Azinhaga dos Besouros, na Pontinha, Odivelas, inscrito
na matriz da freguesia da Pontinha, sob o artigo 1058, pelo que trans-
mite o referido estabelecimento para a sociedade a constituir, onde se
inclui o alvará n.º 2907.

A sociedade a constituir terá o capital social de € 165 000, repre-
sentado por uma quota de igual valor subscrita por Henrique José Mateus
Santos.

3 � Âmbito do trabalho:
O nosso trabalho consistiu em proceder à verificação dos seguintes

elementos contabilísticos relacionados com a exploração da farmácia
que vem sendo feita em nome individual:

Balanço e demonstração de resultados à data de 31 de Dezembro
de 2001;

Balancetes sintético e analítico que suportam os documentos aci-
ma referidos;

Balancetes sintético e analítico reportados à data de 30 de Junho
de 2002, tendo em vista confirmar o valor contabilístico dos ele-
mentos patrimoniais que:

a) Se destacam para serem afectos à realização do capital social; e
b) Dos demais elementos activos e passivos não afectáveis à cons-

tituição do capital social, mas que fazendo parte integrante da actual
unidade económica, transitam para a sociedade unipessoal, pelo que o
valor do estabelecimento é de € 165 000.

4 � Relatório:
Da verificação a que procedemos, constatamos que a globalidade

dos elementos patrimoniais que integrarão a unidade económica a
constituir sob a designação de Farmácia do Altinho, Sociedade
Unipessoal, L.da
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Euros

Activo

Caixa .......................................................................... 4 596,85
Depósitos bancários ................................................... 22 564,12
Existências ................................................................. 86 691,97
Investimentos financeiros .......................................... 1 084,89
Imobilizado corpóreo ................................................. 41 827,45
Amortizações ............................................................. (14 918,93)
Imobilizado incorpóreo (trespasse) ............................ 164 288,51
Outros devedores ........................................................ 87 900,72

Total do activo .............................. 394 035,58

Passivo

Fornecedores .............................................................. 197 361,69
Estado e entes públicos .............................................. 22 698,89
Acréscimos e diferimentos ......................................... 8 975,00

Subtotal ................................... 229 035,58

Situação líquida

Capital individual ....................................................... 165 000,00

Total do passivo e da situação líquida ......... 394 035,58

Estes bens estão valorizados e registados contabilisticamente pelo
custo histórico.

O valor do estabelecimento é suficiente para a realização da quota
do sócio único e respectivo capital social.

5 � Conclusão:
Em resultado da verificação a que procedemos, não detectámos

quaisquer situações que obviem à referida operação da constituição da
sociedade unipessoal, com base nos activos e passivos descritos no §
4 acima, nomeadamente considerando que a transferência do estabe-
lecimento se opera com base nos valores contabilísticos, valorizados
ao custo histórico, dando-se assim, continuidade da actividade nas
mesmas condições que tem vindo a ser exercida.

No período que decorre da data de 30 de Junho de 2002 a que se
reportam as demonstrações financeiras intercalares que analisamos e
a data deste relatório, não tomámos conhecimento de variações
patrimoniais que não sejam as do funcionamento normal da activida-
de corrente. Nas condições expostas, damos o nosso parecer favorá-
vel à operação atrás descrita.

Lisboa, 31 de Junho de 2002. � Álvaro, Falcão & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 62, representada
por: Armindo dos Santos Pinto, revisor oficial de contas n.º 90.

Declaração

Para os devidos efeitos declara-se que a sociedade de revisores oficiais
de contas Álvaro, Falcão e Associados, está inscrita com o n.º 62, na
Lista das Sociedades de Revisores Oficiais de Contas, encontrando-se os
seus sócios no exercício efectivo de todos os seus direitos como tal.

Mais se declara que a Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
em epígrafe, entregou nesta Ordem os relatórios e contas referentes
aos anos de 1998, 1999, 2000 e 2001.

Lisboa, 20 de Agosto de 2002. � Pelo Conselho Directivo, (Assi-
natura ilegível.)

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2001286562

VILA FRANCA DE XIRA

CLINIFOCA � CENTRO MÉDICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6019/20030204; identificação de pessoa colectiva n.º 506455297;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030204.

Certifico que, entre Manuel Gonçalves Antunes Cebola, Maria do
Carmo Teixeira Carvas Cebola e Filipe Manuel Teixeira Carvas Ce-

bola, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CLINIFOCA � Centro
Médico, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Sérgio, 12, loja,
esquerda, freguesia de Forte da Casa, concelho de Vila Franca de Xira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
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 prestação de serviços na área
de medicina: médica e enfermagem. Centro médico.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três
quotas: uma de 2000 euros, do sócio Manuel Gonçalves Antunes Ce-
bola; e duas iguais de 1500 euros cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios Maria do Carmo Teixeira Carvas Cebola e Filipe Manuel
Teixeira Carvas Cebola.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 100 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí dor 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 � Fica desde já nomeada gerente, a sócia Maria do Carmo
Teixeira Carvas Cebola.

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.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 2000354742

CLUBE DE VÍDEO A TÚLIPA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6009/20030128; identificação de pessoa colectiva n.º 506442977;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20030128.

Certifico que Matilde Adelino Loureiro Cruz de Oliveira constituiu
a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clube de Vídeo A Túlipa,
Unipessoal, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Praça da Liberdade, lote A, 2.º,
esquerdo, freguesia de Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira.

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 o aluguer e comercialização a retalho
de audiovisuais, nomeadamente cassetes de vídeo e DVD, bem como
CD e multimédia, vídeo clube.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente 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 nomeada gerente a sócia.

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.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação finan-
ceira, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 2000354700

INDIATRANS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6007/20030127; identificação de pessoa colectiva n.º 506407969;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20030127.

Certifico que, entre Luís Fernando Neto Carvalho e Sandra Maria
de Jesus Duarte Machado Carvalho, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma INDIATRANS � Transportes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Vialonga, na Urbanização da
Quinta das Índias, Rua de Maria Pia, lote 30, rés-do-chão, direito,
freguesia de Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma 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 transporte rodoviário ocasio-
nal nacional e internacional de mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 25 000 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes, sendo sempre obrigatória a intervenção de um gerente com
capacidade profissional.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios, tendo a gerente Sandra
Maria de Jesus Duarte Machado Carvalho, capacidade profissional.

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.

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.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 2000354653

PORTALEGRE
FRONTEIRA

BILRO & BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fronteira. Matrícula n.º 210/
20000915; identificação de pessoa colectiva n.º 505151901; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20030120.

Certifico que foi dissolvida e liquidada a sociedade em epígrafe,
conforme inscrição a seguir indicada:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 25 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Francisco Carlos
Pereira Paixão. 1000193067

PORTO
GONDOMAR

AURELIANO VIANA DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 40 139/
850812; identificação de pessoa colectiva n.º 501571418; número e
data da apresentação: 1/20020819.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documentos
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. 2000058361

MAIA

QUALIEVENTOS � ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 217/
20030117; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
20030117.
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Certifico que entre Pedro Jorge Carvalho Nicolau da Silva e Cunha,
casado com Raquel João Brito Antello Nicolau da Silva e Cunha; Vasco
Joaquim de Sousa Alves, casado com Maria Celeste Silva Montes, na
comunhão de adquiridos; e, Pedro Nuno Carvalho Júlio, solteiro, maior,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo pacto cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma QUALIEVENTOS � Organização de
Eventos, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Augusto Simões, 460, da
freguesia e concelho da Maia.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na organização e gestão de eventos, no-
meadamente, festas, exposições e feiras. Prestação de serviços de pu-
blicidade e marketing.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas: uma de 2600 euros, pertencente
ao sócio Pedro Jorge Carvalho Nicolau da Silva e Cunha e duas iguais
de 1200 euros, pertencentes uma a cada um dos restantes sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos, é necessária a assinatura de dois gerentes, sendo
uma delas obrigatoriamente a do gerente Pedro Jorge Carvalho Nicolau
da Silva e Cunha.

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.

Conferida, está conforme.

23 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000439489

AIR SEA LOPES � TRANSITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 382/
20000111; identificação de pessoa colectiva n.º 504790072.

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

Apresentação n.º 27/20030115, inscrição n.º 3.
Alteração do contrato, com reforço de capital.
Capital: € 100 000, após reforço de €  50 120,21, em dinheiro, subs-

crito por ambos os sócios na proporção das suas quotas e a acrescer.
Artigos alterados: 1.º, 2.º e 3.º n.º 1, que ficam com a seguinte re-

dacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Air Sea Lopes � Transitários, L.da, e tem
a sede na Rua da Estrada, 964, freguesia de Moreira, concelho da Maia.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em transitário e forwarding, organização
do transporte por terra, mar ou ar, interno ou internacional, por conta
do expedidor ou pelo destinatário. Transportes rodoviários de merca-
dorias por conta de outrém.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, e está dividido em duas quotas: uma do valor nominal
de 75 000 euros, pertencente ao sócio Carlos Manuel Dinis Lopes e
uma do valor nominal de 25 000 euros, pertencente ao sócio Manuel
Ribeiro Lopes.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Conferida, está conforme o original.

21 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço 2000466443

SEGURILÃO � SISTEMAS DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 211/
20030115; identificação de pessoa colectiva n.º 506349276; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 18/20030115.

Certifico que entre João Filipe Pinheiro Ferreira e Pedro Miguel
Ribeiro Ferraz, solteiros, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SEGURILÃO � Sistemas de
Segurança, L.da, com sede na Rua de Serafim Cruz, 743, freguesia de
Avioso (Santa Maria), concelho da Maia.

§ 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 seu objecto consiste no comércio e manutenção de sistemas de
segurança, equipamentos contra incêndio e alarmes.

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 respec-
tiva aquisição.

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.
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3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último 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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

21 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço 2001604483

LOMBARTE MACHINERY � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 216/
20030117; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
20030117.

Certifico que entre Juan Carlos Lombarte Hernandez, casado com
Maria Teresa Lladó Comas, na separação de bens e João Manuel
Marinho Marques, casado com Maria Emília Teixeira Cruz Marques,
na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo pacto constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Lombarte Machinery � Comércio de
Máquinas e Ferramentas, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do Dr. Raúl
Faria Moreira Ramalhão, 80, 1.º, da freguesia de Moreira, do conce-
lho da Maia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de máquinas e ferramentas para
a indústria de madeira.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma de 4000 euros, pertencente
ao sócio Juan Carlos Lombarte Hernandez e outra de 1000 euros,
pertencente ao sócio João Manuel Marinho Marques.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios que,
desde já, são nomeados gerentes.

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.

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.

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 retirada a im-
portância para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

23 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000439454

BI � EMPÍRICA, COMÉRCIO ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 229/
20030124; identificação de pessoa colectiva n.º 506244342; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 21/20030124.

Certifico que entre Maria de Lurdes Marques Mesquita, casada na
comunhão de adquiridos com Fernando Manuel Prata Leal e Maria
Cristina Pereira de Sousa Borges, casada na comunhão de adquiridos,
com José Artur Mesquita da Silva, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BI � Empírica, Comércio de Artigos
para o Lar, L.da, com sede na Rua da Chã, 366-I, freguesia de Noguei-
ra, concelho da Maia.

§ 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 social consiste no comércio e representação de produtos
diversos, nomeadamente, louças, vidros, têxteis lar, vestuário, aces-
sórios de moda, marroquinarias, artigos de viagem, móveis e outros
artigos utilitários e decorativos para o lar. Prestação de serviços na
área da decoração, consultoria para os negócios e a gestão, consultoria
e representações de marketing e formação.

ARTIGO 3.º

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

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade não remunerada, fica a cargo do não
sócio Fernando Manuel Prata Leal, casado com a primeira outorgante
e com ela residente, que desde já é nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios, depende do consentimento da so-
ciedade que terá 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.

Conferida, está conforme.

29 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2000467067
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LAVANDARIA LUFA-LUFA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 221/
20030120; identificação de pessoa colectiva n.º 506198430; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20030120.

Certifico que entre Maria de Fátima da Costa Lima e Maria de
Lurdes da Costa Lima, divorciada, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Lavandaria Lufa-
Lufa, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. António Martins Costa
Maia, 154, loja 16, freguesia de Moreira, concelho da Maia.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em exploração de lavandaria,
com serviços de engomagem e pequenos arranjos de costura.

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
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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) Falecimento do sócio;
f) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não

for adjudicada ao seu titular;
g) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não sócios.

Conferida, está conforme.

23 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2000466788

MEDIA, OBJECTS AND GADGETS � SOLUÇÕES
DE SOFTWARE E HARDWARE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 223/
20030122; identificação de pessoa colectiva n.º 506387666; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 18/20030122.

Certifico que entre Pedro Miguel de Viseu Botelho Cardoso, divor-
ciado, António Ernesto da Silva Santos, solteiro, Pedro Miguel Vieira
Alves Ferreira, casado, Vítor Manuel Lago Teixeira, casado e José Paulo
de Almeida Soares Janeiro, casado, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I
Normas gerais

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Media, Objects and Gadgets � Solu-
ções de Software e Hardware, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua do Engenheiro Frederico Ulrich, 2650,
Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, freguesia de Moreira da Maia,
concelho da Maia.

2 � A administração é desde já autorizada, sem dependência de
prévia deliberação da assembleia geral, a abrir sucursais, delegações,
estabelecimentos ou outras formas locais de representação no terri-
tório nacional ou no estrangeiro, bem assim a deslocar a sede para
outro local dentro do mesmo concelho ou outro limítrofe.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste em desenvolvimento, produção e
comercialização de software, e consultoria e gestão tecnológica, no-
meadamente na área de informática e área da difusão.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em sociedades com objecto diferente do seu.

CAPÍTULO II

Capital e acções

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, dividido em 50 000 acções,
do valor nominal de 1 euro cada uma, assim distribuídas: 12 499 acções,
pertencentes a cada um dos accionistas António Ernesto da Silva San-
tos, Pedro Miguel de Viseu Botelho Cardoso, Pedro Miguel Vieira Alves
Ferreira e Vítor Manuel Lago Teixeira e quatro acções, pertencentes
ao accionista José Paulo de Almeida Soares Janeiro.

§ único. O accionista José Paulo de Almeida Soares Janeiro reali-
zou neste actos integralmente a sua participação em dinheiro e cada
um dos accionistas António Ernesto da Silva Santos, Pedro Miguel de
Viseu Botelho Cardoso, Pedro Miguel Vieira Alves Ferreira e Vítor
Manuel Lago Teixeira realizou neste acto 30% da sua participação
em dinheiro, devendo realizar, os restantes 70%, também em dinhei-
ro, no prazo de um ano.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador, livre e reciproca-
mente convertíveis.

2 � As acções serão obrigatoriamente nominativas enquanto não
estiverem totalmente liberadas.

3 � Poderão ser emitidas acções ao portador.
4 � Poderá haver títulos de 1, 5, 10, 50, 100 e 1000 acções ou

seus múltiplos.
5 � Os títulos representativos da acções serão assinados por dois

administradores, podendo a assinatura ser feita por chancela.
6 � O desdobramento dos títulos e a conversão das acções far-se-

-á a pedido dos accionistas, senda da sua conta as respectivas despesas.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

À assembleia geral compete deliberar sobre todas as matérias que a
lei lhe atribua e a sua mesa será constituída por um presidente, vice-
presidente e um secretário, eleitos por quatro anos.

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral deverá ser convocada sempre que a lei o
determine ou a administração e o fiscal único entenda conveniente e
quando o requererem accionista ou conjunto de accionistas que repre-
sentem, pelo menos, 20% do capital social.

2 � A convocatória da assembleia geral deverá conter as menções
constantes do artigo 377.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

Os accionistas poderão fazer-se representar nas assembleias gerais
desde que o representante seja o cônjuge, descendentes, ascendente,
um membro do conselho de administração ou outro qualquer accio-
nista e por mera carta assinada dirigida ao presidente da mesa.

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral considera-se normalmente constituída e
poderá validamente funcionar, em primeira convocação, desde que
estejam presentes ou representados accionistas que possuam, pelo
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menos, 50% do capital social e, em Segunda convocação, qualquer
que seja o número de accionistas e o capital representado, sem prejuízo
das disposições legais imperativas em contrário.

2 � Sem prejuízo do disposto no número anterior e salvo disposi-
ção legal imperativa em contrário, as deliberações das assembleias
gerais são tomadas por maioria dos votos emitidos.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 11.º

A administração e representação da sociedade será exercida por um
conselho de administração, composto por cinco membros, eleitos por
quatro anos em assembleia geral, sendo o seu presidente escolhido entre
estes e tendo voto de qualidade.

ARTIGO 12.º

1 � Para obrigar validamente a sociedade é necessária a interven-
ção conjunta de dois administradores, podendo os actos de mero ex-
pediente ser assinados por um só administrador ou por um mandatá-
rio com poderes para o efeito.

2 � É expressamente proibido aos administradores obrigar a socie-
dade em actos ou contratos estranhos ao objecto social, salvo se de-
vidamente autorizados pela assembleia geral.

ARTIGO 13.º

O conselho de administração reunirá sempre que for convocado
pelo presidente ou outros dois administradores com 10 dias de ante-
cedência.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 14.º

A fiscalização da sociedade competirá a um fiscal único, que terá
sempre um suplente, os quais serão revisores oficiais de contas ou
sociedades de revisores oficiais de contas e serão estranhos à so-
ciedade, designados em assembleia geral por um período de quatro
anos cuja competência, atribuições e deveres serão os estabeleci-
dos na lei.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 15.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei.

ARTIGO 16.º

Na falta de outra deliberação, a liquidação far-se-á judicialmente,
servindo de liquidatários os administradores em funções à data da dis-
solução.

Disposições transitórias

1 � Para o primeiro mandato ficam desde já designados os seguin-
tes membros dos órgãos sociais, que compõem a administração e fis-
cal único, pela forma seguinte, sendo os membros do conselho de
administração dispensados de prestação de caução:

Conselho de administração: presidente � Pedro Miguel de Viseu
Botelho Cardoso, ora outorgante; administradores vogais � Pedro
Miguel Vieira Alves Ferreira, ora outorgante; Vítor Manuel Lago
Teixeira, ora outorgante; e, José Paulo de Almeida Soares Janeiro,
ora outorgante.

Fiscal único: efectivo � Maria Paula Fernandes Baía, revisor ofi-
cial de contas n.º 1031, casada, com escritório na Rua de Vermoim,
45, 4100 Porto; suplente � José Fernando Sá Reis, revisor oficial de
contas n.º 990, casado, com escritório na Rua do Monte dos Burgos,
482, 4.º, K, 4250 Porto.

2 � Para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 277.º
do Código das Sociedades Comerciais, fica desde já autorizada a admi-
nistração, autorizada a levantar o capital social depositado, a fim de
custear as despesas de constituição, registo da sociedade, instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente,
equipamentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing
e ALD, bem como tomar de trespasse estabelecimentos, de arrenda-
mento imóveis e celebrar contratos de prestação de serviços com
quaisquer entidades ou organismos públicos e privados, 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 definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

26 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2000416241

MAGNUSPHONE � COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 982/
990303; identificação de pessoa colectiva n.º 504541412.

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

Apresentação n.º 24/20030115, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2.
Cessação de funções do gerente Luís Jorge Dias Nogueira, em 18 de

Dezembro de 2002, por renúncia.

Conferida, está conforme o original.

21 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2000466435

CENTRO DE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO
DE PRODUTO � CEDP, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 212/
20030116, inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20030116.

Certifico que entre o IAPMEI, Instituto de Apoio às Pequenas e
Médias Empresas e ao Investimento; a CEIIA � Centro para a Ex-
celência e Inovação na Indústria Automóvel; e INTELI � Inteligên-
cia em Inovação, Centro de Inovação, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � É constituída uma sociedade anónima, por tempo indeter-
minado, com a denominação de Centro de Engenharia e Desenvolvi-
mento de Produto � CEDP, S. A.

2 � A sociedade rege-se pelos presentes estatutos e pelas disposi-
ções legais que lhe sejam aplicáveis.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sede no TECMAIA � Parque de Ciência e
Tecnologia da Maia, Rua do Engenheiro Frederico Ulrich, 2650, fre-
guesia de Moreira, concelho da Maia, podendo ser transferida, nos
termos da legislação em vigor, por simples deliberação do conselho
de administração.

2 � O conselho de administração poderá criar, transferir e encer-
rar, nos termos legalmente previstos, filiais, sucursais e agências.

3 � Por decisão da assembleia geral, a sociedade poderá participar
no capital social de outras sociedades, incluindo as que tenham dife-
rente objecto, bem como em agrupamentos complementares de em-
presas, consórcios e outras entidades.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto: conceber, promover e executar ac-
ções de engenharia e desenvolvimento de produtos, tendo por base
actividades de investigação, desenvolvimento, transferência e demons-
tração de tecnologia e valorização de recursos humanos, nos domíni-
os das indústrias, automóvel e aeronáutica.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 600 000 euros, sendo representado por
600 acções ao portador ou escriturais, agrupadas em títulos de 10 ac-
ções, no valor nominal de 1000 euros cada uma, subscritas e realiza-
das, pelos accionistas da seguinte forma:

a) O sócio IAPMEI � Instituto de Apoio às Pequenas e Médias
Empresas e ao Investimento, subscreve e realiza, 500 000 euros a que
correspondem 500 acções;

b) O sócio CEIIA � Centro para a Excelência e Inovação da Indús-
tria Automóvel, subscreve 50 000 euros a que correspondem 50 ac-
ções e realiza 15 000 euros;
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c) O sócio INTELI � Inteligência em Inovação-Centro de Inova-
ção, subscreve 50 000 euros, a que correspondente 50 acções e reali-
za 15 000 euros.

2 � O remanescente de capital, será realizado no prazo de um ano,
após a data da escritura.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá emitir obrigações nos termos da lei.

ARTIGO 6.º

1 � A assembleia geral, pode deliberar o aumento do capital so-
cial, por entradas em dinheiro, por uma ou mais vezes, através da
emissão de novas acções ao portador ou escriturais.

2 � Os accionistas terão, na proporção das acções que possuírem,
direito de preferência na subscrição de novas acções e no rateio da-
quelas em que tal direito não tenha sido exercido, salvo se diferente-
mente for deliberado em assembleia geral para o efeito convocada,
observados os condicionalismos aplicáveis.

ARTIGO 7.º

A transmissão de acções será efectuada nos termos da lei.

ARTIGO 8.º

A assembleia geral, regularmente constituída, representa a universa-
lidade dos accionistas e as suas deliberações vinculam por igual a todos
eles quando tomadas nos termos da lei e dos presentes estatutos.

ARTIGO 9.º

1 � Fazem parte da assembleia geral, os accionistas que, com an-
tecedência de 15 dias úteis, em relação à data marcada para a reunião,
possuam 10 ou mais acções depositadas em seu nome, na sede da
sociedade ou em instituição de crédito.

2 � A cada 10 acções corresponde um voto.

ARTIGO 10.º

Para além do disposto no Código das Sociedades Comerciais, com-
petirá ainda à assembleia geral:

a) Definir as orientações estratégicas por que se rege a actividade
da sociedade;

b) Aprovar os planos anuais de actividades apresentados pelo con-
selho de administração;

c) Deliberar sobre a aquisição ou alienação de bens imóveis;
d) Eleger de entre os accionistas a respectiva mesa;
e) Eleger e dar posse aos membros dos corpos sociais;
f) Deliberar sobre a participação da sociedade noutras entidades,

nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 2.º;
g) Nomear a comissão de vencimentos.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral considera-se regularmente constituída e
poderá deliberar validamente, em primeira convocação, quando esti-
ver presente um número mínimo de dois accionistas, representando
pelo menos, 50% do capital social.

2 � A convocação da assembleia geral será feita pelo presidente
da respectiva mesa ou pelo secretário, na ausência e impedimentos
daquele, no prazo e pelos meios estabelecidos na lei.

3 � A convocatória da assembleia geral pode fixar uma segunda
data da reunião para o caso daquela não poder reunir-se por falta de
quórum, podendo esta deliberar, nos limites do legalmente permitido,
qualquer que seja o número de accionistas presentes ou representados,
e o montante de capital que representem.

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral reúne obrigatoriamente até 31 de Março de
cada ano, e sempre que for requerido por qualquer dos órgãos sociais ou
pelos accionistas que representem o mínimo do capital social, legal-
mente exigido para o efeito.

2 � Nas reuniões obrigatórias, a assembleia geral, deliberará sobre
o relatório do conselho de administração, o balanço e as contas do
exercício.

ARTIGO 13.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos por períodos de três anos, de entre os accionistas
ou outras pessoas, por uma ou mais vezes.

ARTIGO 14.º

1 � A condução dos negócios sociais, será da competência do
conselho de administração, composto por três ou cinco membros,

eleitos pela assembleia geral, por um período de três anos, podendo
ser reeleitos uma ou mais vezes.

2 � A assembleia geral designará de entre os membros do conse-
lho de administração, o respectivo presidente, o qual terá voto de
qualidade.

3 � Os membros do conselho de administração são, desde já, dis-
pensados da prestação da caução prevista no artigo 396.º do Código
das Sociedades Comerciais.

4 � O conselho de administração poderá delegar em um ou mais
administradores, a gestão corrente da sociedade ou nomear um direc-
tor-geral com poderes específicos de gestão, devendo ficar consigna-
dos em acta os limites e condições dos poderes delegados.

ARTIGO 15.º

O conselho de administração gere as actividades da sociedade e
representa-a, competindo-lhe, nomeadamente:

a) Propor à assembleia geral as orientações estratégicas da socie-
dade, os planos anuais de actividade e respectivos orçamentos;

b) Propor à assembleia geral, a aquisição de quaisquer títulos ou
participações no capital de sociedades, bem como aliená-los ou onerá-
los, bem como sobre a participação em agrupamentos complementa-
res de empresas, consórcios associações em participação ou outras
entidades;

c) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamento;
d) Subscrever obrigações e outros títulos de dívida negociáveis nos

termos legais;
e) Constituir mandatários;
f) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente, podendo contrair obrigações, propor e seguir pleitos, confes-
sar, desistir ou transigir em processo, comprometer-se em arbitragens;

g) Propor à assembleia geral a aquisição e alienação, onerosa ou
gratuita, de bens imóveis.

ARTIGO 16.º

O conselho de administração reunirá sempre que for convocado
pelo seu presidente ou por outros dois administradores, podendo qual-
quer um deles, fazer-se representar nas reuniões por qualquer um dos
outros membros, mediante simples carta dirigida ao presidente.

ARTIGO 17.º

1 � A sociedade obriga-se pela assinatura de:
a) A sociedade obriga-se pela assinatura de:
b) Um membro do conselho de administração quando haja delega-

ção expressa do conselho de administração, para a prática de deter-
minados actos;

c) Mandatário constituído, nos termos do respectivo mandato.
2 � Nos actos de mero expediente, é bastante a assinatura de qual-

quer dos membros do conselho de administração ou de procurador.

ARTIGO 18.º

A fiscalização dos negócios sociais, será exercida por um fiscal único
e um suplente, que devem ser revisores oficiais de contas ou socieda-
des de revisores oficiais de contas, eleitos pela assembleia geral, por
um período de três anos, podendo ser reeleitos.

ARTIGO 19.º

Os resultados do exercício, constantes do balanço anual, terão a
aplicação que a assembleia geral determinar, deduzidas as fracções que
hajam de constituir as reservas legal e especial.

ARTIGO 20.º

A assembleia geral, poderá decidir que os membros dos órgãos so-
ciais serão remunerados, competindo-lhe, ou a uma comissão de ven-
cimentos por ela nomeada, fixar os respectivos montantes.

ARTIGO 21.º

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, fica estipulado o foro da comarca
da sede, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 22.º

Os accionistas reunirão em assembleia geral, até ao dia 20 de Ja-
neiro de 2003, para elegerem os corpos sociais e decidirem sobre a
remuneração dos respectivos membros, nos termos do previsto no
artigo 20.º dos presentes estatutos.

Disposição transitória

Fica autorizado o conselho de administração, a proceder ao levan-
tamento, total ou parcial do capital social, já realizado e depositado,



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 93 � 21 de Abril de 2003 8480-(125)

para afectação a fins sociais e designadamente, para efectuarem o
pagamento das despesas de constituição da sociedade e para celebra-
rem negócios jurídicos antes do registo da sociedade, designadamente,
para procederem ao arrendamento de instalações, aquisição de servi-
ços, mobiliário e equipamentos e outros que tenham por necessários
ou convenientes.

Conferida, está conforme.

21 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000439276

MARCO DE CANAVESES

N. S. � LIMPEZAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1848/20020717; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 10/20020717.

Certifico que entre Simão André da Silva, casado na comunhão de
adquiridos com Naci Cristina da Costa Nogueira Silva e Nanci Cristina
da Costa Nogueira Silva, casada na comunhão de adquiridos com Si-
mão André da Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de N. S. � Limpezas
Industriais, L.da, com sede no lugar de Olival, 321, Quinta do Barreto,
freguesia de Fornos, concelho de Marco de Canaveses.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede social den-
tro do mesmo concelho ou limítrofes, bem como criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na limpeza industrial, gestão de condomínios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas
quotas iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A representação da sociedade, em juízo e fora dele, será
exercida por dois gerentes, a designar em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
3 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura em conjun-

to de dois gerentes.
4 � Os gerentes e a sociedade poderão constituir procuradores ou

mandatários nos termos da lei.
5 � Em ampliação dos seus poderes normais de gerência, os ge-

rentes poderão:
a) Comprar, vender ou trocar veículos de e para a sociedade;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais e tomar de trespasse

quaisquer estabelecimentos comerciais ou industriais;
c) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

As cessões de quotas entre sócios são livres, porém, as feitas a
estranho ficam dependentes do consentimento da sociedade, a quem
é conferido o direito de preferência, em segundo lugar, sendo conce-
dido igual direito, aos demais sócios, em primeiro.

ARTIGO 6.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.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela carecer
nas condições de pagamento e reembolso acordados em assembleia
geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 20 000 euros.

ARTIGO 9.º

Fica desde já autorizada a gerência a proceder ao levantamento do
capital depositado no Banco Comercial Português, S. A. Nova Rede,
agência desta cidade, a fim de suportar as despesas de constituição,
registo e outras inerentes à própria actividade da sociedade.

Conferida, está conforme.

3 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000191981

PAÇOS DE FERREIRA

PAULA & ELISA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 2033/20030110; identificação de pessoa colectiva n.º 506316432;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/20030110.

Certifico que entre Maria Elisa da Silva Carneiro, solteira, maior e
Paula da Conceição da Silva Carneiro, casada com Moisés da Costa
Torres, na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Paula & Elisa, L.da, e tem a sua sede na Rua
de São Mamede, 953, freguesia de Seroa, concelho de Paços de Ferreira.

§ 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 social consiste na exploração de restaurante, café e
snack-bar.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambas as sócias que,
desde já, são nomeadas gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade que terá sempre o direito de preferência o qual de
seguida se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

9 de Fevereiro de 2003. � O Conservador, Alexandra Leite
Soares. 1000192401

REPARADORA AUTO LUÍS COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 2032/20030110; identificação de pessoa colectiva n.º 506419940;
número e data da apresentação: 16/20030110.

Certifico que entre Luís Martins Coelho e esposa, Helena Maria
Alves Martins, casados na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade tem a firma Reparadora Auto Luís Coelho, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Real, 129, freguesia de Carvalhosa, con-
celho de Paços de Ferreira.
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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 manutenção e reparação
de veículos automóveis. Comércio dos referidos veículos, bem como
de suas peças e acessórios.

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
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 100 000 euros.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e 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 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 ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem ou contra o consentimento da sociedade;
e) Falecimento do sócio;
f) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não

for adjudicada ao seu titular;
g) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não sócios.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � O Conservador, Alexandra Leite
Soares. 1000192398

PAREDES

MARIA LUÍSA R. R. MAGALHÃES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2827/
20020524; identificação de pessoa colectiva n.º 506050378; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 3/20030203.

Certifico que foi registada a dissolução da sociedade em epígrafe.
Prazo da liquidação: três anos a contar de 22 de Janeiro de 2003.

Está conforme.

3 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2001308787

REIS & PENNA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2814/
20020510; identificação de pessoa colectiva n.º 506111857;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 2 e 3/20030127.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções, em 12 de Setembro de 2002, do gerente Walder
de Castro Penna, por renúncia.

Mais certifico que, em 12 de Setembro de 2002, foi designado ge-
rente da mesma sociedade, Alda da Conceição dos Santos Pinto Fraga
Reis.

Está conforme.

3 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2001308523

NORT HOUSE � EMPREENDIMENTOS
E GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1660/
970324; identificação de pessoa colectiva n.º 503846996; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 4/20030127.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
designação dos órgãos sociais, para o quadriénio de 2003-2006:

Conselho de administração: presidente � José Martins Moreira
Venda; vice-presidente � Maria da Conceição Dias da Costa Venda;
vogal � José Carlos da Costa Venda.

Fiscal único: efectivo � António Anjos F. Brandão & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representado por António
José dos Anjos, revisor oficial de contas; suplente � Jónatas de Jesus
Margarida.

Data da deliberação: 30 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

3 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2001308582

ACESSINT � ACESSÓRIOS PARA A INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2978/
20030127; identificação de pessoa colectiva n.º 506377342; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20030127.

Certifico que entre Maria da Luz Carneiro da Silva, casado com
Manuel Virgílio de Oliveira, em comunhão geral; e RTL HG � Pro-
dutos Hospitalares e Geriátricos, L.da, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ACESSINT � Acessórios para a In-
dústria Têxtil, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Moreiró, 65, na freguesia de
Gandra, concelho de Paredes.

§ único. A gerência poderá transferir a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de acessórios
para a indústria têxtil.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde á soma de duas quotas: sendo uma do valor
nominal de 13 750 euros pertencente à sociedade RTL HG � Produ-
tos Hospitalares e Geriátricos, L.da e uma do valor nominal de
11 250 euros pertencente à sócia Maria da Luz Carneiro da Silva.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo Agos-
tinho Manuel Carneiro da Silva, Luís Henrique Ferreira Arandas e Maria
da Luz Carneiro da Silva.

2 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos será
suficiente a assinatura de dois gerentes.

3 � A gerência poderá fazer contratos de arrendamento ou tres-
passe de e para a sociedade, celebrar contratos de leasing, comprar e
vender bens imóveis e obter empréstimos pelo tempo, prazo e con-
dições que entender.
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4 � A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quota a favor de estranhos, depende do consentimento
da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respecti-
va aquisição.

§ único. A cessão de quotas não depende porém do consentimento
da sociedade, quando a transmissão a favor de sociedade em relação
de grupo com o transmitente.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falecimento, interdição ou inabilitação de um sócio;
c) Quando essa quota tenha sido arrestada, penhorada ou por outra

forma posta em circunstância de poder vir a ser vendida judicialmente.
2 � A quota amortizada pode figurar no balanço como quota

amortizada podendo por posterior deliberação dos sócios, ser criada
uma ou várias quotas, em vez da quota amortizada, e destinadas a
serem alienadas a sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

Todos os sócios fica obrigados a efectuar suprimentos gratuitamente,
dependendo de prévia deliberação dos sócios, a celebração dos respec-
tivos contratos.

ARTIGO 9.º

1 � A convocação das assembleias gerais deve ser feita por meio
de carta registada com aviso de recepção expedida com a antecedên-
cia mínima de 20 dias.

2 � A representação voluntária dos sócios nas assembleias gerais
pode ser conferida a qualquer pessoa.

ARTIGO 10.º

Em tudo o que não estiver expressamente regulado neste contrato
rege o Código das Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável.

Está conforme.

3 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2001308531

MIL NÚMEROS � CONTABILIDADE E CONSULTORIA
DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2936/
20021126; identificação de pessoa colectiva n.º 506357384;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: of.
1/20030129.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
cessação de funções, em 23 de Janeiro de 2003, da gerente Margarida
Maria Oliveira da Rocha e Sousa, por renúncia.

Está conforme.

3 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2001308752

ADÃO TEIXEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1897/
971020; identificação de pessoa colectiva n.º 504000128; data da
apresentação: 20030203.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício do ano de 2002.

Está conforme.

3 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2001668597

NORTINTERIORES � COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2307/
20001204; identificação de pessoa colectiva n.º 505210711; nú-
mero e data da apresentação: 20030129.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2001.

Está conforme.

3 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2001308680

PORTO � 3.A SECÇÃO

ALUSILVA � COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 497/851119; número e data da apresentação: 1/20020513.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000193126

LEÇAFER � IMPORTAÇÃO COMÉRCIO MÁQUINAS
FERRAMENTAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2154/920527; número e data da apresentação: 2/20020513.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000193124

FLÁVIO & FILHO � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 269/20010622; número e data da apresentação: 6/20020514.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000193122

PLURALUZ � COMÉRCIO E MONTAGEM
DE MATERIAIS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 934/20010105; número e data da apresentação: 3/20020514.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000193121

MODELO CONTINENTE � HIPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 385/890322; número e data da apresentação: 2/20020514.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000193120
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