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3. Diversos

PARTE A

FUNDOS DE PENSÕES

FUNDO DE PENSÕES PETROGAL

Alteração do contrato constitutivo

Contratantes:
Primeira:
Petróleos de Portugal � Petrogal, S. A., com sede em Lisboa, na

Rua das Flores, 7, titular do cartão de identificação de pessoa colec-
tiva n.º 500697370, matriculada na competente conservatória do
registo comercial sob o n.º 523, com o capital social de
€ 516 750 000;

Segundas:
A) Futuro � Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S. A., com

sede em Lisboa, na Rua do General Firmino Miguel, 5, 9.º, B, titular
do cartão de identificação de pessoa colectiva n.º 501965963, matri-
culada na competente conservatória do registo comercial sob o
n.º 68 098, com o capital social de € 4 278 000;

B) ESAF � Espírito Santo Fundos de Pensões, S. A., com sede em
Lisboa, na Avenida da Liberdade, 195, titular do cartão de identificação
de pessoa colectiva n.º 502253169, matriculada na competente
conservatória do registo comercial sob o n.º 1093, com o capital so-
cial de € 1 000 000;

C) Santander Pensões � Sociedade Gestora de Fundos de Pen-
sões, S. A., com sede em Lisboa, na Avenida do Engenheiro Duarte
Pacheco, Torre 1, 5.º, sala 12, titular do cartão de identificação de
pessoa colectiva n.º 503541222, matriculada na competente
conservatória do registo comercial sob o n.º 6388, com o capital social
de € 1 000 000;

D) CGD Pensões � Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S. A.,
com sede em Lisboa, na Avenida de João XXI, 63, 2.º, titular do cartão
de identificação de pessoa colectiva n.º 502777460, matriculada na
competente conservatória do registo comercial sob o n.º 3454, com
o capital social de € 3 000 000;

E) Pensões Gere � Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S. A.,
com sede em Lisboa, na Avenida de José Malhoa, 9, titular do cartão
de identificação de pessoa colectiva n.º 503455229, matriculada na
competente conservatória do registo comercial sob o n.º 4529, com
o capital social de € 1 200 000;

F) Abeille Vie � Société Anonyme d�Assurance Vie et de
Capitalisation, com sede em Paris, na rue de la Victoire, 69, através da
sua agência geral em Portugal, com sede na Rua de São José, 35-C, e
escritório na Avenida da República, 57, 1.º, em Lisboa, titular do cartão
de identificação de pessoa colectiva n.º 980022495, matriculada na
competente conservatória do registo comercial sob o n.º 69 125, com
o capital social de € 209 160 051,65 na sede, em Paris;

Considerando que:
a) O Fundo de Pensões Petrogal foi constituído, em 29 de Dezem-

bro de 1988, para financiar as responsabilidades decorrentes do plano
de pensões de benefício definido em vigor na empresa associada do
Fundo;

b) Entretanto a associada decidiu adoptar, com carácter voluntário
e em alternativa àquele plano de benefício definido, um novo plano de

contribuição definida, financiado através do fundo de pensões fe-
chado denominado Galp Energia;

c) A associada decidiu facultar aos seus trabalhadores no activo a
possibilidade de optarem pelo plano de pensões de contribuição definida;

d) Aquela opção se traduz na possibilidade de transferir, como
contribuição inicial, para contas individuais abertas em nome de cada
trabalhador, na quota-parte da entidade patronal, junto do Fundo de
Pensões Galp Energia, os montantes correspondentes ao valor das
responsabilidades por serviços passados relativos aos benefícios de
reforma por velhice, invalidez e sobrevivência de cada trabalhador
calculados a 31 de Dezembro de 2002;

e) Por outro lado, tendo em conta o carácter complementar inte-
grado do plano de pensões deste Fundo e a introdução em 1999 do
regime de flexibilização da idade de reforma por velhice, foi considerado
necessário proceder, embora sem carácter retroactivo, à alteração da
forma de cálculo do correspondente benefício complementar a cargo
do Fundo de Pensões:

Para se proceder à transferência dos valores em causa, a primeira
contratante, enquanto associada, e as segundas contratantes, enquan-
to entidades gestoras, procedem à alteração da definição de partici-
pante da cláusula 5.ª e à inclusão da cláusula 16.ª-A no contrato
constitutivo do Fundo de Pensões Petrogal e à alteração das cláusu-
las 8.ª e 9.ª do plano de benefícios, as quais passam, a partir de 1 de
Janeiro de 2003, a ter o seguinte texto:

«CLÁUSULA 5.A

Definições

Participantes � são participantes os empregados da associada que
satisfaçam os requisitos das cláusulas 8.ª, 9.ª e 10.ª do acordo sobre
regalias sociais dos trabalhadores da Petrogal, que constitui o anexo
n.º 1 da presente alteração do contrato constitutivo, bem como os
reformados antecipadamente ao abrigo das cláusulas 21.ª a 23.ª do
mesmo acordo, com excepção daqueles que optem por outro plano
de benefícios em vigor na empresa.

CLÁUSULA 16.A-A

Transferência de valores para outros fundos de pensões

1 � Poderá ser transferido para outro fundo de pensões do qual o
associado do presente Fundo também seja associado o montante cor-
respondente ao valor das responsabilidades por serviços passados re-
ferente à reforma por velhice ou invalidez e pensão de sobrevivência
e desde que as condições previstas no respectivo contrato constitutivo
do fundo de destino não alterem o regime fiscal aplicável às contri-
buições que determinaram os valores a transferir.

2 � A transferência será efectuada por instrução do associado do
Fundo de Pensões, mediante prévia solicitação do participante, e poderá
efectuar-se em dinheiro ou quaisquer outros activos que integrem o
património do Fundo de Pensões.

3 � A pedido do participante, ser-lhe-á informado, por intermé-
dio do associado, o valor que poderá ser transferido.

4 � A transferência poderá ser solicitada pelo participante ao as-
sociado do Fundo de Pensões, dentro dos prazos que venham a ser
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estipulados por este último para todos os participantes, e efectuar-se-
á por uma única vez e pelo valor total que resultar dos termos previs-
tos no n.º 1. Em consequência, não serão permitidas transferências
de valores parciais. Após a concretização da transferência, a mesma
torna-se definitiva e irreversível.

5 � Após a transferência, os empregados do associado em causa
deixam de ser participantes deste fundo de pensões.

6 � Os valores e demais condições da transferência necessárias
serão sujeitos a autorização pelo Instituto de Seguros de Portugal, sob
proposta do associado e das entidades gestoras do presente Fundo de
Pensões e do fundo de destino.

ANEXO N.º 1

Plano de benefícios

CLÁUSULA 8.A

Direito aos complementos da pensão de reforma

(1, 2, 3 e 4 mantêm-se.)
5 � Nos casos previstos no n.º 2 da cláusula 9.ª, o complemento

referido no n.º 4 será reduzido pela aplicação de um factor de redução
determinado pela fórmula 1 � x, em que x é igual à taxa global de redu-
ção. Esta redução apenas é aplicada se o requerimento de reforma for
entregue posteriormente à data de assinatura do presente contrato.

6 � A taxa global de redução é o produto da taxa anual de 4,5 %
pelo número de anos de antecipação relativamente à idade normal de
acesso à pensão por velhice da segurança social.

CLÁUSULA 9.A

Direito à reforma por velhice

1 � Têm direito à reforma por velhice os trabalhadores que te-
nham atingido a idade em que a podem requerer à segurança social.

2 � Porém, nos casos em que os empregados requeiram e obte-
nham da segurança social a concessão de pensão por velhice em idade
inferior à idade normal de acesso à pensão por velhice da segurança
social (actualmente 65 anos), aplicar-se-á o disposto nos n.os 5 e 6 da
cláusula 8.ª»

21 de Outubro de 2003.� Pela Petróleos de Portugal � Petrogal,
S. A.: (Assinaturas ilegíveis.) � Pela Futuro � Sociedade Gestora de
Fundos de Pensões, S. A., (Assinatura ilegível.) � Pela ESAF � Es-
pírito Santo Fundos de Pensões, S. A.: (Assinaturas ilegíveis.) � Pela
Santander Pensões � Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S. A.:
(Assinaturas ilegíveis.) � Pela CGD Pensões � Sociedade Gestora de
Fundos de Pensões, S. A.: (Assinaturas ilegíveis.) � Pela Pensões
Gere � Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S. A.: (Assinaturas
ilegíveis.) � Pela Abeille Vie � Société Anonyme d�Assurance Vie et
de Capitalisation: (Assinaturas ilegíveis.) 3000132287
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4.  Empresas � Registo comercial

AVEIRO
OVAR

MARQUES, MONTEIRO & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 235/621218;
identificação de pessoa colectiva n.º 500185492; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; OF. número e data da apresentação: 1/031223.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de cessação de fun-
ções do gerente David Manuel Ramos Marques Rola, por óbito.

Data: 31 de Julho de 1995.

Conferida, está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Mi-
guel Rodrigues da Silva. 2006002651

CENTRO MÉDICO RIBAS DE OVAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2312/011106;
identificação de pessoa colectiva n.º 505690063; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresentações:
15 e 16/031219.

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

a) Cessação de funções do gerente Carlos Alberto Gil da Fonseca
Coutinho, por renúncia.

Data: 1 de Outubro de 2003.
b) Designação de gerentes.
Gerentes designados: José Augusto Pinto do Amaral Martins, re-

sidente na Rua de Corte Real, 44, Avança, Estarreja, e José Carlos
da Costa Leite Ferreira, residente na Rua de Egas Moniz, 78, Avan-
ça, Estarreja.

Data: 1 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Mi-
guel Rodrigues da Silva. 2006002635

ESMOFÍSIO � GABINETE DE FISIOTERAPIA
DE DR.A EDUARDA CRUZ & DR. VÍTOR CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2684/
031209; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/031209.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída
entre Eduarda Maria Vasconcelos Alves da Cruz e Vítor Manuel Frei-
tas de Carvalho, ambos solteiros, maiores, a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ESMOFÍSIO � Gabinete de Fi-
sioterapia de Dr.ª Eduarda Cruz & Dr. Vítor Carvalho, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua dos Desportos, 201, freguesia de
Esmoriz, concelho de Ovar.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de saú-
de, nomeadamente fisioterapia.

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 � Poderão ser exibidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual 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, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios,
que, desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Mi-
guel Rodrigues da Silva. 2006002511

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA CATARINA HENRIQUES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2682/
031202; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/031202.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, Catarina dos San-
tos Henriques, solteira, maior, constituiu a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clínica Médica Dentária Cata-
rina Henriques, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua das Palreiras,
Edifício Sol Nascente, loja B, freguesia de Válega, concelho de Ovar.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe e criar agências, sucursais, filiais ou ou-
tras formas locais de representação, em qualquer ponto do País e
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médico-
-dentários e outros serviços médicos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ela sócia, Catarina dos Santos Henriques.

ARTIGO 4.º

1 � A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social.
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2 � A sócia poderá fazer suprimentos à sociedade quando esta
deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que por ela
sócia forem fixadas.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dela sócia, Catarina dos Santos Henri-
ques, desde já nomeada gerente, ou ainda a cargo de outras pessoas
estranhas à sociedade que venham a ser por ela sócia 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 participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou sociedades não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

ARTIGO 7.º

Fica a sócia autorizada a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Conferida, está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Mi-
guel Rodrigues da Silva. 2006002490

AS � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1349/940419;
identificação de pessoa colectiva n.º 503123943; averbamento n.º 3
à inscrição n.º 1; OF. número e data da apresentação: 15/031230.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de cessação de fun-
ções do gerente Armando Vieira da Silva, por renúncia.

Data: 23 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Mi-
guel Rodrigues da Silva. 2006002775

MINIMERCADO DE PINTO & SANTOS � COMÉRCIO
A RETALHO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2207/010621;
identificação de pessoa colectiva n.º 505317583; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 3/031219.

Certifico que, pelas apresentações supra-referidas e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os registos de dissolução e
encerramento da liquidação, tendo sido encerradas e liquidadas as
contas em 11 de Novembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Mi-
guel Rodrigues da Silva. 2006002619

BIOSAFE � INDÚSTRIA DE RECICLAGENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1681/971111;
identificação de pessoa colectiva n.º 503846279; inscrição n.º 21; nú-
mero e data da apresentação: 3/031217.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de designação em
substituição e até ao fim do mandato em curso do administrador
Fernando Manuel Martins Fernandes, casado, residente na Rua de
Mourões, 43, Póvoa de Varzim.

Data: 11 de Junho de 2002.

Conferida, está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Mi-
guel Rodrigues da Silva. 2006002589

ARTICA � PRODUÇÃO DE CALÇADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1162/920117;
identificação de pessoa colectiva n.º 502682043; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 1/031217.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução e encer-
ramento da liquidação, tendo sido encerradas e liquidadas as contas
em 10 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Mi-
guel Rodrigues da Silva. 2006002570

SANTA MARIA DA FEIRA

SCHMACHTENBERG, AGÊNCIA DE CALÇADO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula

n.º 4641/950123; identificação de pessoa colectiva n.º 502783281;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
23/031016.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de cessação de fun-
ções do presidente do conselho de administração José Manuel Oli-
veira da Costa e do vogal Hélio Joaquim Lopes de Oliveira, por
renúncia.

Data: 8 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

27 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Ferreira Alves da Rocha. 2001955944

CORTIÇAS ANTÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5704/980924; identificação de pessoa colectiva n.º 504250310;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 14/031015.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução e encer-
ramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 3 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Ferreira Alves da Rocha. 2003847707

SONHO URBANO � INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula

n.º 6360/000327; identificação de pessoa colectiva n.º 504646435;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 24 e 25/031014.

Certifico que, pelas apresentações supra-referidas e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os registos de cessação de
funções do presidente do conselho de administração, por renúncia.

Data: 30 de Setembro de 2003.
Designação, em substituição e até ao final do mandato, do presi-

dente do conselho de administração Américo Ferreira de Amorim,
casado, residente na Rua de D. Estefânia, 63, Porto.

Data: 3 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Ferreira Alves da Rocha. 2000155502

JOSÉ OLIVEIRA & DANIEL COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8435/031119; identificação de pessoa colectiva n.º 506726525;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/031119.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída por
José Oliveira de Sousa, casado com Maria José Moutinho Lopes na
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comunhão de adquiridos, e Daniel da Costa Silva, casado com Maria
Manuela Silva Sousa na comunhão de adquiridos, a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma José Oliveira & Daniel Costa, L.da,
com sede na Rua de São Domingos, 329, da freguesia de Argoncilhe,
do concelho de Santa Maria da Feira.

2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de café, cervejaria,
padaria e pastelaria.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 eu-
ros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

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

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

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, com precedente deliberação unânime da assembleia geral, toma-
da por unanimidade, até ao dobro do capital social.

6.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios.
§ único. A cessão parcial de quotas e as respectivas divisões, quando

feitas a estranhos, carecem do consentimento da sociedade e do sócio
não cedente, reservando-se aquela, em primeiro lugar, e este, em
segundo, do direito de preferência.

Conferida, está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Ferreira Alves da Rocha. 2003849955

CILFEC � CILINDROS PARA FECHADURAS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula

n.º 6445/000525; identificação de pessoa colectiva n.º 504915940;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
17/030630.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de recondução dos
órgãos sociais para o triénio de 2003-2005.

Data: 31 de Março de 2003.
Conselho de administração:
Presidente: Ângelo Ludgero da Silva Marques;
Vogais: Luís José da Silva Marques e Vítor Verdial de Castro Moura;
Fiscal único efectivo: Abílio Azevedo, António Baptista, Elísio

Quintas e Lino Vieira, SROC, representada pelo Dr. Lino Augusto
Rodrigues Vieira;

Suplente: José Elísio Lopes da Silva Quintas.

Conferida, está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Ferreira Alves da Rocha. 2000953859

DROGARIA NOGUEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2289/870521; identificação de pessoa colectiva n.º 501831185;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
13/960329.

Certifico que os gerentes Afonso Alves Ferreira da Rocha e An-
gelina Fontes da Rocha cessaram funções em 31 de Outubro de 1992,
por renúncia.

Está conforme o original.

13 de Maio de 1996. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2000168698

PADARIA PASTELARIA E SNACK BAR JARDIM � II, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8410/031027; identificação de pessoa colectiva n.º 506679969;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031027.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída por
José de Bessa Ribeiro, casado com Teresinha António Ribeiro na
comunhão geral, e Nelson Ferreira da Rocha, casado com Maria de
Fátima de Jesus Ferreira na comunhão de adquiridos, a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Padaria Pastelaria e Snack Bar
Jardim � II, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Rio, 653, freguesia de Lobão,
concelho de Santa Maria da Feira.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico de pão e produtos de
pastelaria. Exploração de snack-bar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a duas vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios,
que, desde já, ficam nomeados gerentes, sendo a gerência um direito
especial dos sócios.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de dois gerentes, com as restrições constantes do
artigo 5.º, bastando uma para actos de mero expediente.

ARTIGO 5.º

As deliberações da assembleia geral só serão válidas desde que
obtenham a maioria correspondente a 75% do capital social, nome-
adamente, além das que a lei imponha essa maioria as deliberações
relativas nos actos que importem:

a) Contratação de pessoal;
b) Aquisição e alienação de máquinas;
c) Contratos de fornecimento;
d) Financiamentos e prestações de garantias;
e) Trespasse ou concessão do estabelecimento comercial;
f) Mudança de sede.

ARTIGO 6.º

1 � A transmissão de quota, onerosa ou gratuitamente, depende
do consentimento da sociedade.

2 � Se a sociedade consentir, os sócios individualmente poderão
exercer seu direito de preferência.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando:
a) Houver acordo com o titular;
b) No caso de penhora, arresto ou qualquer outro procedimento

judicial que retire a quota da disponibilidade dos sócios;
c) No caso de falência ou insolvência de qualquer sócio;
d) Quando qualquer quota for transmitida com violação do pre-

ceituado no artigo 6.º;
e) Em caso de divórcio ou separação de bens, se a quota não for

adjudicada ao seu titular.
ARTIGO 8.º

O valor da quota para efeito de amortização será o que for deter-
minado de acordo com as regras estabelecidas no Código das Socie-
dades Comerciais.
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ARTIGO 9.º

A assembleia geral que aprovar o exercício de cada ano deliberará
também a aplicação dos resultados.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais, para as quais a lei não preveja outros pra-
zos e formalidades, são convocadas por carta registada, dirigida aos
sócios com 15 dias de antecedência.

Conferida, está conforme o original.

3 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2003848703

UNITED CORK � CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8433/031114; identificação de pessoa colectiva n.º 506734080;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031114.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída por
Manuel Joaquim de Oliveira e Costa e mulher, Keltoume Maroc de
Oliveira e Costa, casados na comunhão de adquiridos, a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma United Cork � Cortiças, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Eça de Queirós, 85, freguesia de
Fiães, concelho de Santa Maria da Feira.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação, comercialização,
importação e exportação de cortiça, produtos em cortiça e à base
de cortiça.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 4500 euros, pertencente ao sócio Manuel Joaquim de Oliveira e
Costa, e outra do valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia
Keltoume Maroc de Oliveira e Costa.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Manuel Joa-
quim de Oliveira e Costa, que, desde já, fica nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;

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

e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja
sócio;

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003846875

REPFEIRA � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3990/940124; identificação de pessoa colectiva n.º 503134481;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14; número e data da apresenta-
ção: 15/031121.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de deliberação de
aprovação do projecto de fusão.

Data: 10 de Novembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003826068

ÁRVORE DO SABER � CENTRO
PSICOPEDAGÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8397/031003; identificação de pessoa colectiva n.º 506638650;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 16/031121.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução e encer-
ramento da liquidação, tendo sido aprovadas e encerradas as contas
em 6 de Novembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

27 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003826076

PHONEW � TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO, L.DA

anteriormente denominava-se UNIFAX III � TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6145/991012; identificação de pessoa colectiva n.º 504314769;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/031120.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço do capital
social para 60 000 euros, sendo o aumento, de 55 000 euros, reali-
zado em dinheiro, subscrito em partes iguais pelos sócios em refor-
ço das quotas, tendo o sócio José António Silva Pereira da Mota
elevado apenas a quota de 250 euros.

Alteração parcial do contrato.
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Artigos alterados: 1.º, n.º 1 (denominação), 2.º e 3.º, cuja redac-
ção actualizada é a seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma PHONEW � Tecnologias de
Informação e Comunicação, L.da, e tem a sua sede na Rua do
Dr. Crispim Borges, 84-A, freguesia e concelho de Santa Maria
da Feira.

2.º

O objecto da sociedade é o comércio e aluguer de tecnologias de
informação e comunicação. Assistência técnica.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
60 000 euros e representa-se por três quotas, sendo uma de 30 000 eu-
ros, do sócio Secundino Anselmo do Nascimento, e uma de
27 750 euros e outra de 2250 euros, ambas do sócio José António
Silva Pereira da Mota.

O texto do pacto social, na sua redacção actualizada, foi deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

27 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003826041

SOCIMFE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
E FINANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2780/890607; identificação de pessoa colectiva n.º 502169885;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 20/031121.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução e encer-
ramento da liquidação, tendo sido aprovadas e encerradas as contas
em 17 de Novembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

10 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003826084

CONDOLITORAL � ADMINISTRAÇÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5876/990308; identificação de pessoa colectiva n.º 504482564;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 17 a 19/020109.

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

a) Cessação de funções de gerente de António Alexandre Gonçal-
ves de Moura, por renúncia.

Data: 13 de Julho de 2001;
b) Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º e n.os 1 e

2 do 4.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita social, é de 400 000$ e corresponde à
soma de duas quotas: uma de 320 000$, pertencente ao sócio Carlos
Alberto Fernandes de Lima Cruz, e outra de 80 000$, pertencente à
sócia Maria Alexandra de Almeida Cruz.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade fica afecta ao sócio Carlos Alberto
Fernandes de Lima Cruz.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a sua assinatura.

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

Conferida, está conforme o original.

24 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2003827820

CONDOLITORAL � ADMINISTRAÇÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5876/990308; identificação de pessoa colectiva n.º 504482564;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 22/031105.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço do capital
social para 5000 euros, sendo o aumento, de 3004,81 euros, realiza-
do em dinheiro, subscrito pelos sócios em reforço e na proporção
das quotas.

Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 2.º e 3.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto social é administração de condomínios e actividades
conexas, prestação de serviços de contabilidade e assessoria a em-
presas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
4000 euros, pertencente ao sócio Carlos Alberto Fernandes de Lima
Cruz, e outra do valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia
Maria Alexandra Almeida Brandão Cruz.

O texto do pacto social, na sua redacção actualizada, foi deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003849238

ANTÓNIO ALMEIDA BERNARDES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3022/900321; identificação de pessoa colectiva n.º 502314362;
número da prestação de contas: 2641; data do depósito: 021024.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

4 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2000959547

MANAIAS BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4205/940919; identificação de pessoa colectiva n.º 503308862;
número da prestação de contas: 2642; data do depósito: 021024.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

4 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2000959555

AMOJE � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7961/020917; identificação de pessoa colectiva n.º 501815260.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

4 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2003846115

ALGARFEIRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6645/001206; identificação de pessoa colectiva n.º 501423370;
número da prestação de contas: 2649; data do depósito: 021030.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2000.

4 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2003846107



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 55 � 5 de Março de 20045192-(12)

ALGARFEIRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6645/001206; identificação de pessoa colectiva n.º 501423370;
número da prestação de contas: 2649-A; data do depósito: 021030.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

4 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2003832734

TÁXIS � FERNANDO DE CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6378/000410; identificação de pessoa colectiva n.º 504903322;
número da prestação de contas: 2648; data do depósito: 021030.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2000.

4 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2003862315

J. A. VEIGA DE MACEDO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1053/750821; identificação de pessoa colectiva n.º 500364265;
número da prestação de contas: 2650; data do depósito: 021030.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

4 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2003846077

ACAIL � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO
E AÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1064/750918; identificação de pessoa colectiva n.º 500303037;
número da prestação de contas: 2667; data do depósito: 021205.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

4 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2000957986

A. J. S. � CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4645/960306; identificação de pessoa colectiva n.º 503602566;
número da prestação de contas: 2688; data do depósito: 021206.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

4 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2000174108

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DA COSTA NOVA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3311/910606; identificação de pessoa colectiva n.º 502198427;
número da prestação de contas: 2669; data do depósito: 021209.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

4 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2000174124

AUTO GAIATE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2316/871209; identificação de pessoa colectiva n.º 501906363;
número da prestação de contas: 2670; data do depósito: 021210.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

4 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2000174205

AMORIM & SOUSA � COMÉRCIO DE TINTAS
E PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3647/921127; identificação de pessoa colectiva n.º 502943378;
número da prestação de contas: 2671; data do depósito: 021210.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

4 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2000174213

AZEVEDO & CUSTÓDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6230/991228; identificação de pessoa colectiva n.º 504603175;
número da prestação de contas: 2672; data do depósito: 021211.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

4 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2000956556

INDÚSTRIA DE SABERES � ACONSELHAMENTO,
FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5817/990112; identificação de pessoa colectiva n.º 504410245;
número da prestação de contas: 2673; data do depósito: 021213.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

4 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2000174230

INDÚSTRIA DE SABERES � ACONSELHAMENTO,
FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5817/990112; identificação de pessoa colectiva n.º 504410245;
número da prestação de contas: 2674; data do depósito: 021213.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2000.

4 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2000174248

JOALVES, CORTIÇAS E ROLHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2575/881116; identificação de pessoa colectiva n.º 502063653;
número da prestação de contas: 2675; data do depósito: 021213.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

4 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2000174523
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ALBERTO ALVES DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1045/750718; identificação de pessoa colectiva n.º 500307784;
número da prestação de contas: 2678; data do depósito: 021220.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

4 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2000957013

FEIRACASA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Vilares, Canedo, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5469/980320; identificação de pessoa colectiva n.º 504119176;
número da prestação de contas: 2371; data do depósito: 020702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

20 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2003863982

HABICANE � HABITAÇÕES CANEDO, L.DA

Sede: Praceta de 4 de Junho, Mosteiro, Canedo,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6418/000509; identificação de pessoa colectiva n.º 504736469;
número da prestação de contas: 2372; data do depósito: 020702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

20 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2003863974

GUEDES & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7237/010924; identificação de pessoa colectiva n.º 505558645;
depósito n.º 2373; data: 09092003.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

4 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003856498

MOTA NICOLAU & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3406/920117; identificação de pessoa colectiva n.º 501272879;
depósito n.º 2532; data: 01082002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000162479

SERCOR � SOCIEDADE EXPORTADORA DE ROLHAS
E CORTIÇAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1476/790717; identificação de pessoa colectiva n.º 500871809;
depósito n.º 2537; data: 01082002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003832025

EMPREENDIMENTOS URBANÍSTICOS TITO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3294/910716; identificação de pessoa colectiva n.º 502593644;
depósito n.º 2538; data: 01082002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003832017

LAVANDARIA DA PORTELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4990/970214; identificação de pessoa colectiva n.º 503841820;
depósito n.º 2583; data: 30082002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000953050

ANDRACAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2142/860703; identificação de pessoa colectiva n.º 501570160;
depósito n.º 2584; data: 30082002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000953077

SÃO JOÃO DA MADEIRA

LADEIRA, MEDRANO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1746/991227; identificação de pessoa colectiva n.º 504651102;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
11/20031215.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato de sociedade,
tendo, em consequência, o artigo 2.º ficado com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 2.º

A sua sede será na Rua do Infante D. Henrique, 44, 3 AD, nesta
cidade de São João da Madeira.

Está conforme o original.

Mais certifico que o texto completo do contrato, na sua redacção
actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

5 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 2006040367

L. F. CLARA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 2133/20031219; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/20031219.

Certifico que Luís Filipe da Costa Fernandes Clara, solteiro, mai-
or, natural da freguesia e concelho de São João da Madeira e resi-
dente na Rua das Terras de Santa Maria, 1682, rés-do-chão, frente,
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vila e freguesia de Arrifana, concelho de Santa Maria da Feira, cons-
tituiu uma sociedade unipessoal por quotas, que vai reger-se pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de L. F. Clara, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua das Águas, 87, freguesia e concelho de
São João da Madeira.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social o comércio, importação e
exportação de electrodomésticos e outras utilidades para o lar
e assistência técnica.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 2006040189

LABORPRESS � EDIÇÕES E COMUNICAÇÃO
SOCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 991/900806; identificação de pessoa colectiva n.º 502396180;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/20031216.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato de sociedade,
tendo, em consequência, o artigo 2.º ficado com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 2.º

A sociedade terá a sua sede à Rua de Camilo Castelo Branco, 200-A,
nesta cidade de São João da Madeira.

Está conforme o original.

Mais certifico que o texto completo do contrato, na sua redacção
actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

5 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 2006040413

RUI M. V. COSTA � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 2134/20031222; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/20031222.

Certifico que Rui Manuel Vieira da Costa, natural da freguesia e
concelho de São João da Madeira e aí residente, na Avenida do
Engenheiro Arantes e Oliveira, 555, 3.º, direito, casado com Joana
Maria da Silva Tavares Costa na comunhão de adquiridos, constituiu
uma sociedade unipessoal por quotas, que vai reger-se pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Rui M. V. Costa � Unipessoal, L.da,
tem a sua sede na Rua de José Malhoa, 156, na cidade de São João
da Madeira, e durará por tempo indeterminado, a contar de 1 de
Janeiro de 2004.

2.º

A sociedade tem por objecto representações e comércio de peles.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único, Rui Manuel Vieira da Costa.

4.º

Fica autorizado o sócio único a celebrar com a sociedade todos os
negócios jurídicos conducentes à prossecução do objecto da socie-
dade, nos termos previstos pelo artigo 270.º-F do Código das Socie-
dades Comerciais.

5.º

Por decisão do sócio único, a sociedade pode exigir prestações
suplementares de capital até ao montante máximo total igual ao
quíntuplo do capital social, nas condições que vierem a ser estabele-
cidas.

6.º

Compete ao sócio único deliberar a modificação da sociedade em
sociedade por quotas plural, através da divisão e cessão de quota ou
aumento de capital social por entrada de novo(s) sócio(s) e autori-
zar a gerência a praticar os actos contratuais e legais necessários
para tornar exequível aquela decisão.

7.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, compete ao
sócio, Rui Manuel Vieira da Costa, desde já nomeado gerente, sendo
suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os actos e
contratos.

2 � A gerência fica desde já autorizada a adquirir, vender, per-
mutar, onerar, tomar ou dar de locação quaisquer bens móveis ou
imóveis, incluindo veículos automóveis.

8.º

Na deliberação sobre a aplicação dos resultados, a assembleia ge-
ral não está sujeita a outras limitações que não sejam as emergentes
de disposições legais imperativas, podendo o lucro ser aplicado, no
todo ou em parte, na constituição ou reforço de reservas e na pros-
secução de quaisquer outros interesses da sociedade.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 2006040421

J. SILVA & FERNANDES � FÁBRICA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 2135/20031222; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/20031222.

Certifico que entre José Fernandes da Silva, casado com Maria de
Lurdes da Silva Santos na comunhão geral, natural da freguesia e
concelho de Braga (São José de São Lázaro) e residente na Rua dos
Bombeiros Voluntários, 422, 2.º, esquerdo, nesta cidade, freguesia e
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concelho de São João da Madeira, e Paulo Jorge dos Santos Silva,
casado com Andreia Cláudia Santos Costa na comunhão de adquiri-
dos, natural da cidade de São João da Madeira, onde é residente, à
dita Rua dos Bombeiros Voluntários, 422, 2.º, esquerdo, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma J. Silva & Fernandes � Fábrica de
Calçado, L.da, e terá a sua sede na Rua dos Bombeiros Voluntários,
422, 2.º, esquerdo, na freguesia e concelho de São João da Madeira.

2.º

O seu objecto consiste na fabricação de calçado.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais, sendo
cada uma no valor de 2500 euros, pertencentes aos sócios, José
Fernandes da Silva e uma e outra ao sócio Paulo Jorge dos Santos
Silva.

4.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital, desde que haja unanimidade dos sócios em assembleia geral,
até ao triplo do capital social. Os sócios poderão fazer à sociedade
os suprimentos de que esta carecer, nas condições que vierem a ser
estabelecidas entre eles.

5.º

1 � A gerência da sociedade compete ao sócio Paulo Jorge dos
Santos Silva, que desde já fica nomeado gerente, com dispensa de
caução e com a remuneração que for fixada em assembleia geral.

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

6.º

A sociedade poderá constituir mandatários nos termos e para os
efeitos previstos no Código das Sociedade Comerciais e na demais
legislação em vigor.

7.º

Na cessão de quotas a estranhos, tem preferência em primeiro
lugar a sociedade e em segundo quem for mais sócio.

8.º

No caso de falecimento de qualquer sócio, a sociedade continua
com os sobrevivos e os herdeiros do falecido. Porém, estes deverão
nomear entre si um que os represente na sociedade enquanto a quota
se mantiver indivisa.

9.º

As assembleias gerais para as quais a lei não preveja outra forma-
lidades especiais serão convocadas por carta registada, dirigidas aos
sócios com 15 dias de antecedência.

10.º

Desde já, fica a gerência autorizada a levantar a quantia deposi-
tada referente ao capital social a fim de adquirir equipamentos para
a sociedade.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 2006040430

EUROBOLSA � INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 2136/20031223; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/20031223.

Certifico que entre António Figueiredo dos Santos, natural da vila
de Cucujães, concelho de Oliveira de Azeméis, e residente na Ave-
nida do Dr. Renato Araújo, 75, 2.º, em São João da Madeira, e sua
mulher, Maria Adelaide da Silva Santos, casados na comunhão de
adquiridos e consigo residente, natural da freguesia de Caldas de
São Jorge, concelho de Santa Maria da Feira, e Maria José Figuei-

redo dos Santos, casada com João Miguel dos Santos Rachinhas na
comunhão de adquiridos, natural da cidade de São João da Madeira,
onde reside, na Avenida do Engenheiro Arantes e Oliveira, 995, 11.º,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

Firma, sede e duração

A sociedade adopta a firma EUROBOLSA � Investigação Finan-
ceira, L.da, tem a sua sede à Rua de João de Deus, 197, loja 2, fre-
guesia e concelho de São João da Madeira, e durará por tempo inde-
terminado, a contar da data da sua constituição.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de investiga-
ção económica e financeira e suas aplicações a empresas e parti-
culares, consulta, cedência temporária de espaços e equipamentos,
organização de reuniões, seminários, congressos e similares, repre-
sentações comerciais, importação e exportação de bens e serviços e
formação profissional.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 150 000 euros e corresponde à soma de três quotas, perten-
cendo uma no valor de 111 750 euros à sócia Maria Adelaide da Silva
Santos, outra no valor de 36 750 euros à sócia Maria José Figuei-
redo dos Santos e uma de 1500 euros pertencente ao sócio António
Figueiredo dos Santos.

ARTIGO 4.º

Prestações suplementares de capital

Se a sociedade disso tiver necessidade, e tal seja deliberado por
unanimidade em assembleia geral, aos sócios poderão ser exigidas
prestações suplementares de capital até ao montante de 250 000 eu-
ros, a entregar em prazo não inferior a 60 dias a contar da data da
deliberação.

ARTIGO 5.º

Administração e gerência

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, compete a dois gerentes, sendo
desde já nomeadas as sócias Maria Adelaide da Silva Santos e Maria
José Figueiredo dos Santos.

2 � Os gerentes nomeados terão por atribuições, designadamente:
a) A prática de todos os actos de gestão necessários ao prossegui-

mento do objecto social;
b) Adquirir, vender, permutar ou de qualquer outro modo onerar

bens móveis, incluindo veículos automóveis;
c) Tomar ou dar de locação quaisquer bens;
d) Celebrar contratos de locação financeira e aluguer de longa

duração;
e) Confessar, desistir e transigir em quaisquer pleitos judiciais e

extrajudiciais, podendo conferir mandato para o efeito.
3 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos,

em juízo e fora dele, activa e passivamente, pela assinatura de dois
gerentes.

4 � É vedado à gerência obrigar a sociedade em actos, contratos,
documentos e obrigações estranhos ao seu objecto social.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

1 � É livre a cessão, total ou parcial, de quotas entre os sócios,
seus ascendentes e descendentes, dependendo relativamente a estra-
nhos do consentimento da sociedade.

2 � Na cessão de quotas a estranhos terão direito de preferência
a sociedade e os sócios não cedentes, sucessivamente, subordinando-
-se aquele direito ao regime da lei geral.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá deliberar a amortização da quota de qualquer
sócio nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando se trate de quota dada em garantia, arrolada, arrestada,

penhorada ou arrematada ou, por qualquer outra forma, sujeita a
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procedimento judicial, desde que não haja oposição do seu titular, ou
arrolamento, arresto, penhora, arrematação ou acção judicial, caso
em que a amortização só terá lugar se, a final, for julgada improce-
dente a oposição;

c) No caso previsto no § 2.º do artigo 9.º

ARTIGO 8.º

Deliberações dos sócios

1 � Dependem de deliberação dos sócios, além de outras que a lei
indicar, as seguintes matérias:

a) Nomeação, destituição e remuneração dos gerentes;
b) Distribuição dos lucros do exercício;
c) A alienação, aquisição ou oneração de bens imóveis.
2 � As deliberações referentes às matérias nas alíneas anteriores

serão tomadas por uma maioria de votos correspondente a 60% do
capital social.

ARTIGO 9.º

Transmissão da quota no caso de morte de um sócio

1 � No caso de morte de qualquer sócio, a sociedade continuará
com os sócios sobrevivos e os herdeiros do falecido, sendo mais de
um, escolherão de entre eles uma pessoa singular que a todos repre-
sente na sociedade enquanto a respectiva quota se mantiver indi-
visa.

2 � Terminada a indivisão da quota, com a sua adjudicação a um
ou mais sucessores do sócio falecido, que não sejam seus ascendentes
ou descendentes, a sociedade reserva-se o direito de amortizá-la,
comunicando tal medida aos interessados, dentro do prazo de 30 dias
a contar da data em que teve conhecimento da adjudicação.

3 � A contrapartida, em dinheiro, da amortização será o valor
de liquidação da quota, determinado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 105.º do Código das Sociedades Comerciais, com referência ao
momento da deliberação.

4 � O pagamento da contrapartida da amortização poderá ser
fraccionada em seis prestações, iguais e sucessivas, vencendo o juro
da taxa de desconto do Banco de Portugal.

5 � O regime do presente artigo também se aplicará, com as
devidas adaptações, no caso de interdição, inabilitação e ausência de
qualquer sócio.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 2003328718

MOLAFLEX � COLCHÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 860/881222; identificação de pessoa colectiva n.º 502088176;
inscrição n.º 28; número e data da apresentação: 2/20031223.

Certifico que foi depositada a fotocópia da acta n.º 21, de 9
de Outubro de 2003, de que consta a designação do fiscal único su-
plente.

Designado: Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados,
SROC, representada por António Alberto Henriques Assis, casado,
revisor oficial de contas, em substituição do não aceitante José Poças
Esteves.

Data da deliberação: 9 de Outubro de 2003.

10 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide Ro-
drigues Fernandes dos Santos Lima. 2006040456

VITAVINHOS � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 979/900626; identificação de pessoa colectiva n.º 502373849;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 5/20031223.

Certifico que a sociedade supra procedeu ao registo da dissolução
e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 30 de Setembro de 2003.

10 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide Ro-
drigues Fernandes dos Santos Lima. 2003328726

NORZÉS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1284/940303; identificação de pessoa colectiva n.º 503150819;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 4/20031222.

Certifico que a sociedade supra procedeu ao registo de dissolução
e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 11 de Dezembro de 2003.

8 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 2006040448

TRETEX � TÊXTEIS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1309/940722; identificação de pessoa colectiva n.º 503235768;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 3/20031229.

Certifico, relativamente à sociedade supra, que foi efectuado o
registo do projecto de fusão, de que consta o seguinte:

Apresentação n.º 3/20031229 � Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património.
Sociedade incorporada: a própria sociedade.
Sociedade incorporante: TRECAR � Tecidos e Revestimen-

tos, S. A.
Termos da fusão: transferência global do património da própria

sociedade TRETEX � Têxteis Auto, L.da, para a sociedade TRECAR �
Tecidos e Revestimentos, S. A. A sociedade incorporante é a única
titular da totalidade do capital da sociedade incorporada e assume
integralmente todas as posições contratuais da sociedade incorpo-
rada.

O contrato da sociedade incorporante não será alterado.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide Ro-
drigues Fernandes dos Santos Lima. 2003328742

TRECAR � TECIDOS E REVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 564/820608; identificação de pessoa colectiva n.º 501291490;
inscrição n.º 29; número e data da apresentação: 2/20031219.

Certifico, relativamente à sociedade supra, que foi efectuado o
registo do projecto de fusão, de que consta o seguinte:

Apresentação n.º 2/20031229 � Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património.
Sociedade incorporada: TRETEX � Têxteis Auto, L.da, Devesa

Velha, São João da Madeira.
Sociedade incorporante: a própria sociedade.
Termos da fusão: transferência global do património da sociedade

TRETEX � Têxteis Auto, L.da, para a própria sociedade. A socie-
dade incorporante é a única titular da totalidade do capital da socie-
dade incorporada e assume integralmente todas as posições contra-
tuais da sociedade incorporada.

O contrato da sociedade incorporante não será alterado.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide Ro-
drigues Fernandes dos Santos Lima. 2003328750

FRANCISCO REIS & GODINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 712/860725; identificação de pessoa colectiva n.º 501610383;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 7/20031223.

Certifico que a sociedade supra procedeu ao registo da dissolução
e encerramento da liquidação.

Data da aprovação de contas: 31 de Dezembro de 1994.

13 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide Ro-
drigues Fernandes dos Santos Lima. 2003328734
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PAPILON � COMÉRCIO DE ARTIGOS, VESTUÁRIO,
PARA BEBÉS E PRÉ-MAMÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1491/970411; identificação de pessoa colectiva n.º 503855146;
número e data da entrega: 1/20031231.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

8 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2006040472

PAPILON � COMÉRCIO DE ARTIGOS, VESTUÁRIO,
PARA BEBÉS E PRÉ-MAMÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1491/970411; identificação de pessoa colectiva n.º 503855146;
número e data da entrega: 3/20031231.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2002.

8 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2006040499

PAPILON � COMÉRCIO DE ARTIGOS, VESTUÁRIO,
PARA BEBÉS E PRÉ-MAMÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1491/970411; identificação de pessoa colectiva n.º 503855146;
número e data da entrega: 2/20031231.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

8 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2006040480

SEVER DO VOUGA

HIDROMAIS � SISTEMAS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 390/970918; identificação de pessoa colectiva n.º 503968153;
data da apresentação: 20040115.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício do ano 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 2002707120

HIDROMAIS � SISTEMAS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 390/970918; identificação de pessoa colectiva n.º 503968153;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 1 e 2/20040115.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

1.º Cessação de funções do gerente João Antunes Bártolo.
Data: 3 de Abril de 2003.
Causa: renúncia;
2.º Designação do gerente Justino Manuel Matias Carlos.
Data da deliberação: 27 de Março de 2003.

Está conforme.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 2002707138

VALE DE CAMBRA

ROSA MARIA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 1031/021121; identificação de pessoa colectiva n.º 506393976;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/20040109.

Certifico que foi depositada a fotocópia de escritura da sociedade
em epígrafe de onde consta a dissolução e encerramento da liquida-
ção.

Data da aprovação das contas: 9 de Janeiro de 2004.

Conferido. Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Paula Ri-
beiro Nunes dos Santos. 2002777586

TALHO DAS DAIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 474/930112; identificação de pessoa colectiva n.º 502908386; nú-
mero e data da entrega n.º 2/19122003.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 2002.

23 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 2002777551

TURICAMBRA � AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 1081/20040113; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/20040113.

Certifico que António Manuel Henriques Martins, casado com
Rosalina de Jesus Gregório na comunhão de adquiridos, natural da
freguesia de Pessegueiro do Vouga, concelho de Sever do Vouga,
residente na Rua de Rebelães, 119, freguesia de Nogueira do Cravo,
concelho de Oliveira de Azeméis, titular do bilhete de identidade
n.º 6159250, de 11 de Fevereiro de 2000, do Serviço de Identifica-
ção Civil de Lisboa, contribuinte fiscal n.º 165785101, constitui uma
sociedade unipessoal por quotas, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TURICAMBRA � Agência de
Viagens e Turismo, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede da Avenida do Infante D. Hen-
rique, 138, freguesia de Vila Chã, concelho de Vale de Cambra.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: agência de viagens e turismo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 100 000 euros, representado uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade pertencem ao só-
cio, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, conforme
ele decidir.

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.
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ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Ribeiro Nunes dos Santos. 2002777373

AMÉRICO DIAS DE OLIVEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 387/900601; identificação de pessoa colectiva n.º 502355620; nú-
mero e data da entrega: 3/19122003.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 2002.

23 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 2002756317

TÁXI ARMANDO ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 901/010628; identificação de pessoa colectiva n.º 505489600; nú-
mero e data da entrega: 4/19122003.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 2002.

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 2002756325

DOTAOL � INSTALAÇÕES DE CANALIZAÇÕES
E CLIMATIZAÇÕES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 971/20020204; identificação de pessoa colectiva n.º 505949334;
número e data da entrega: 5/19122003.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 2002.

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 2002777578

FERVAMP � PROJECÇÃO DE MASSAS
E ACABAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 867/010223; identificação de pessoa colectiva n.º 505315971; nú-
mero e data da entrega: 1/19122003.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 2002.

23 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 2002777543

BEJA
BEJA

NOITE DE BEJA � EXPLORAÇÃO DE BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1767/031125;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 17/040109.

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

Nomeação de gerente:
Gerente nomeado: o não sócio Rui Miguel de Abreu e Sousa Pin-

to, casado, Praceta do Prof. Agostinho da Silva, 2, 2.º, Beja.
Data da deliberação: 17 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

6 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006082078

B. R., COMÉRCIO DE PRONTO A VESTIR
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1776/031231;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031231.

Certifico que entre Maria Beatriz Marques Raposo e Luís Miguel
Ribeiro Afonso Nunes foi efectuado um contrato de sociedade
comercial, o qual se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma B. R., Comércio de Pronto a Vestir e
Acessórios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta d�El-Rei, Rua de Mourão
Ferreira, 5, freguesia de Salvador, na cidade e concelho de Beja.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e pode
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de pronto a vestir e aces-
sórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais, cada uma
no valor nominal de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos
sócios, Maria Beatriz Marques Raposo e Luís Miguel Ribeiro Afonso
Nunes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de prestar caução, remu-
nerada ou não, conforme deliberação da assembleia geral, é exercida
pelos dois sócios, desde já nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

Qualquer dos sócios poderá fazer suprimentos à sociedade mediante
condições a fixar pela assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente per-
mitida entre os sócios e destes à sociedade.

2 � A transmissão de quotas a estranhos à sociedade está condi-
cionada ao exercício do direito de preferência, em primeiro lugar à
sociedade, deferindo-se aos sócios, caso esta não o pretenda usar.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras so-
ciedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, assim
como participar no capital de sociedades reguladas por leis especiais
ou integrar agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 8.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
10 vezes o montante do capital social inicial.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006104870

ARMANDO TOMÁS & FILHOS � SOCIEDADE
DE ESCAVAÇÕES E TRANSPORTE DE MATERIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 807/900215;
identificação de pessoa colectiva n.º 502336382; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 25/040109.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
respectivo pacto social quanto ao artigo 2.º, o qual passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a execução de trabalhos de constru-
ção civil e obras públicas, a prestação de serviços com máquinas
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industriais, demolição, movimentação e remoção de terras e trans-
porte dos respectivos materiais.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006082124

BETOBEJA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1320/981217;
identificação de pessoa colectiva n.º 504299654; data: 031230.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes
à prestação de contas do ano 2002.

16 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006105000

TECNIOLIVAL � COMÉRCIO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1650/021115;
identificação de pessoa colectiva n.º 506311929; data: 031229.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes
à prestação de contas do ano 2003.

16 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006104950

MARQUES ROSA, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1490/010709;
identificação de pessoa colectiva n.º 505629658; inscrições n.os 2 e
3; números e data das apresentações: 13 e 14/031230.

Certifico que, relativamente a sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

1) Nomeação de secretário de Júlio Emídio Dias Marques, casado,
Largo dos Correios, 19, 1.º, esquerdo, Beja, em 30 de Setembro
de 2003;

2) Dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 30 de Setembro de 2003.

Está conforme.

16 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006104993

SOCIMAGEM, SOCIEDADE DE INTERPRETAÇÃO
MÉDICA DE IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 768/890620;
identificação de pessoa colectiva n.º 502180009; inscrições n.os 6 e
7; números e data das apresentações: 11 e 12/031230.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

1) Nomeação de secretário de Júlio Emídio Dias Marques, casado,
Largo dos Correios, 19, 1.º, esquerdo, Beja, em 8 de Outubro de 2003;

2) Dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 8 de Outubro de 2003

Está conforme.

16 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006104985

TRAÇOS ARTES GRÁFICAS SERIGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 852/901105;
identificação de pessoa colectiva n.º 502517786; inscrições n.os 8 e
9; números e data das apresentações: 9 e 10/031230.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

1) Nomeação de secretário de Júlio Emídio Dias Marques, casado,
Largo dos Correios, 19, 1.º, esquerdo, Beja, em 15 de Janeiro de 2002;

2) Dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 5 de Fevereiro de 2002.

Está conforme.

16 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006104977

MARCALTIS � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE BEBIDAS
E PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 730/881020;
identificação de pessoa colectiva n.º 502055901; inscrições n.os 6 e
7; números e data das apresentações: 10 e 11/031229.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

1) Nomeação de secretário de António Manuel Vigon Manso Fra-
zão, solteiro, maior, Rua do General Teófilo da Trindade, 168, Beja,
em 15 de Outubro de 2003;

2) Dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 15 de Outubro de 2003.

Está conforme.

16 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006104462

TECNIOLIVAL � COMÉRCIO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1650/021115;
identificação de pessoa colectiva n.º 506311929; número e data da
apresentação: 1/031229.

Certifico que, relativamente a sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 4 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

16 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006104969

ODEMIRA

COSTA-AZUL � COMÉRCIO DE ARTESANATO
E BIJUTERIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 282;
identificação de pessoa colectiva n.º 502815663; averbamentos
n.os 1 e 2 à inscrição n.º 7; números e data das apresentações: 9 e
11/07012004.

Certifico que foi registado o seguinte:
1) Cessação das funções de gerente de Francisco José Belchior,

por renúncia, em 16 de Dezembro de 2003;
2) Alteração parcial do contrato e transformação em sociedade

unipessoal por quotas, tendo, em consequência, alterado os artigos 1.º,
3.º, 4.º, 5.º e 6.º e eliminado o artigo 7.º, passando os mesmos a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Costa-Azul � Comércio de Artesana-
to e Bijuterias, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Custódio
Braz Pacheco, loteamento do Instituto, Vila Nova de Milfontes,
concelho de Odemira.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
transferir livremente a sua sede social para outro local dentro do
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mesmo concelho ou para concelho limítrofe e estabelecer sucursais,
filiais, agências e outras formas locais de representação, no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e é representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à única sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade pertencem à sócia
única, desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração, con-
forme for decidido pela mesma.

2 � A sócia única poderá nomear outro gerente que não a pró-
pria.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades já
existentes ou a constituir, ainda que com objecto diferente do seu, e
em sociedades reguladas por legislação especial, podendo participar
em agrupamentos complementares de empresas, nos termos permi-
tidos na lei.

O texto dos estatutos, na sua redacção actualizada, encontra-se
arquivado na respectiva pasta.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2001912919

JOAQUIM GUERREIRO DA SILVA � SOC. TRANSFOR-
MADORA DE CAIXILHARIAS DE ALUMÍNIO, FERRO,
VIDRO E ACRÍLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 628;
identificação de pessoa colectiva n.º 505138360; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 9/22022003.

Certifico que, em referência à sociedade supramencionada, foi
lavrado acto de registo de alteração parcial do contrato com au-
mento de capital, passando de 5000 euros para 30 000 euros, tendo
sido, em consequência, alterado o artigo 4.º do respectivo pacto, o
qual passa a ter seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, dividido em três quotas: uma no valor nominal de
24 000 euros e outra de 3000 euros, tituladas em nome de Joaquim
Guerreiro da Silva, e uma no valor nominal de 3000 euros, perten-
cente a Jorge Manuel Guerreiro da Silva.

O texto dos estatutos, na sua redacção actualizada, encontra-se
arquivado na respectiva pasta.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2001912900

COLÉGIO LÁPIS DE COR SONHADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 836;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/08012004.

Certifico que foi constituída a sociedade supramencionada entre
Sofia Marisa da Costa e Ana Andreia Marques Moreira Lopes, am-
bas solteiras, maiores, a qual se regerá pelo contrato constante das
cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Colégio Lápis de Cor Sonha-
dor, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa do Largo de
Santa Maria, 11, freguesia de Vila Nova de Milfontes, concelho de
Odemira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços nas
áreas de berçário, creche, pré-escolar, A. T. L. (actividades de tem-
pos livres) e 1.º ciclo.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor no-
minal de 2500 euros, pertencente à sócia Sofia Marisa da Costa, e
uma do valor nominal de 2500 euros, pertencente à sócia Ana An-
dreia Marques Moreira Lopes.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimento.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio sem-
pre que se verificar algum dos seguintes pressupostos:

a) Haver acordo com o respectivo sócio;
b) O sócio titular ser declarado falido, insolvente, interdito ou

inabilitado por sentença judicial transitada em julgado;
c) A quota seja objecto de penhora, apreensão, arresto, arrola-

mento, arrematação ou adjudicação judicial e o sócio titular da quo-
ta não obtenha o levantamento dessas providências cautelares ou a
desoneração da quota até ao momento da deliberação;

d) Se o sócio infringir as normas legais ou estatutárias que regem
a cessão de quotas.

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

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, que, desde
já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de um gerente.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
dependendo do consentimento da sociedade a cessão a estranhos.

2 � No caso de cessão a estranhos, a sociedade, em primeiro
lugar, e os sócios, em segundo, terão direito de preferência na aqui-
sição da quota.

3 � Ter-se-á por autorizada a cessão quando o pedido de consen-
timento não obtiver resposta no prazo de 30 dias a contar da recep-
ção do mesmo.

ARTIGO 7.º

1 � No caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não se
dissolve, continuando com os sócios sobrevivos e o herdeiro ou
herdeiros do sócio falecido, se estes pretenderem continuar com a
sociedade.

2 � Se o herdeiro ou herdeiros não desejarem continuar na so-
ciedade, esta amortizará a quota do sócio falecido.

ARTIGO 8.º

À gerência é expressamente vedado obrigar a sociedade em actos
ou contratos alheios ao objecto social, nomeadamente fianças, abo-
nações, letras de favor e outros semelhantes.

ARTIGO 9.º

Fica vedado aos sócios participar em qualquer sociedade ou em-
presa individual cujo objecto seja igual ao desta sociedade.

ARTIGO 10.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.
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Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mes-
mo antes do registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2001912927

BRAGA
BARCELOS

ANTÓNIO DIAS PEREIRA DE MIRANDA, L.DA

Sede: Campo de 5 de Outubro, 152, 156 e 158, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1375/
880914; identificação de pessoa colectiva n.º 502033304; data da
apresentação: 20030731.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2002.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2000364640

JOSÉ SOUCASAUX & FILHOS, L.DA

Sede: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 162,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 271/
720710; identificação de pessoa colectiva n.º 500159980; data da
apresentação: 20030731.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2002.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2005917460

PERDITEX � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Barreiras, Tamel (São Veríssimo), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1238/
871230; identificação de pessoa colectiva n.º 501912924; data da
apresentação: 20030731.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2002.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2002746230

AUDIRISCO � SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE
NO TRABALHO, L.DA

Sede: Urbanização de São José, Travessa de António Fogaça,
bloco 7, 1.º, direito, fracção G, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3008/
970514; identificação de pessoa colectiva n.º 503530310; data da
apresentação: 20030730.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2002.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2005917265

CONSTRUÇÕES GORENA, L.DA

Sede: Igreja, Campo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1699/
900420; identificação de pessoa colectiva n.º 502334568; data da
apresentação: 20030801.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2002.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2005917427

GUSTAVO & NEVES, L.DA

Sede: Portela, Pereira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5372/
20030825; identificação de pessoa colectiva n.º 500132445; data da
apresentação: 20030729.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2005917176

EQUICELOS � EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida dos Alcaides de Faria, Edifício Santo António,
bloco A, 402-A, fracção Z, 2.º, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4196/
20010716; identificação de pessoa colectiva n.º 505536560; data da
apresentação: 20030729.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2002.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2005916927

CASTRO & FIGUEIRAS, L.DA

Sede: Mariz, Mariz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3163/
980213; identificação de pessoa colectiva n.º 504074938; data da
apresentação: 20030730.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2005917206

ESCOLA DE CONDUÇÃO OUTEIRINHO, L.DA

Sede: Outeirinho, Macieira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3542/
991029; identificação de pessoa colectiva n.º 504633007; data da
apresentação: 20030730.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2005114960
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SOCK AND SOCK � INDÚSTRIA DE MEIAS, L.DA

Sede: Urbanização de São José, 31, 3.º, direito, frente,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3567/
991214; identificação de pessoa colectiva n.º 504794167; data da
apresentação: 20030730.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2005917303

ARAÚJO & FERREIRA, L.DA

Sede: Monte Lobar, Viatodos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 548/
791105; identificação de pessoa colectiva n.º 500902623; data da
apresentação: 20030730.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2002228205

FLOR DO ESTE � COMÉRCIO DE FLORES, L.DA

Sede: Azevinhos, Cambeses, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4587/
20011113; identificação de pessoa colectiva n.º 505436922; data da
apresentação: 29072003.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano 2002.

12 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2005121720

SUPERMERCADO BONFIM, L.DA

Sede: Seara, Chavão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4882/
20020204; identificação de pessoa colectiva n.º 505858118; data da
apresentação: 29072003.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano 2002.

12 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2002746982

PLC CAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Outeiro, Quintiães, cx. 202, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4531/
20011024; identificação de pessoa colectiva n.º 505729830; data da
apresentação: 29072003.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano 2002.

12 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2005121711

DANIEL FERREIRA DA SILVA � SISTEMAS
EM GESSO, L.DA

Sede: Moços, Chorente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4918/
20020617; identificação de pessoa colectiva n.º 506080196; data da
apresentação: 29072003.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano 2002.

12 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2002747008

ESPAÇO LIVRE � ACTIVIDADES OCUPACIONAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Santa Clara, Edifício Paraíso, 98-E,
apartamento 401, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4952/
20020926; identificação de pessoa colectiva n.º 506112772; data da
apresentação: 29072003.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano 2002.

12 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2005917044

BRITO & BRITO, IMOBILIÁRIA � SOCIEDADE GESTORA
DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Rua de Rosa Ramalho, 98, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4899/
20020705; identificação de pessoa colectiva n.º 506164284; data da
apresentação: 30072003.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano 2002.

12 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2005917249

EDUARDO RODRIGUES, L.DA

Sede: Cachadinha, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4134/
20010703; identificação de pessoa colectiva n.º 505577410; data da
apresentação: 30072003.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano 2002.

12 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2003784390

SÁ & BARBOSA � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Bocal, Tamel (São Fins), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3950/
20010508; identificação de pessoa colectiva n.º 505436701; data da
apresentação: 30072003.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano 2002.

12 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000374417
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SITASTE � INSTALAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Agra, Monte de Fralães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4129/
20010703; identificação de pessoa colectiva n.º 505468115; data da
apresentação: 20030729.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002228310

MAZEFORMA � FORMAÇÃO PROFISSIONAL
EM EQUITAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Levandeiras, apartamento 43, Alvelos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4340/
20010822; identificação de pessoa colectiva n.º 505708965; data da
apresentação: 20030729.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002043396

ORLANDO DIAS & CORREIA � EMPRESA
DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Sede: Urbanização de São José, bloco 32, 3.º, sala C,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4261/
20010727; identificação de pessoa colectiva n.º 505348411; data da
apresentação: 20030729.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000385249

ESPAÇOS CRUZADOS � GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida dos Alcaides de Faria, Edifício Santo António,
bloco A, 402-A, fracção AG, 5.º, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4197/
20010716; identificação de pessoa colectiva n.º 505534509; data da
apresentação: 20030729.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2002.

12 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2005916919

J. F. S. � SOCIEDADE VINÍCOLA, L.DA

Sede: Barco, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3623/
20000221; identificação de pessoa colectiva n.º 504882171; data da
apresentação: 20030730.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2005917150

M. J. J. S. � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, S. A.

Sede: Portelas, Pereira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3657/
20000403; identificação de pessoa colectiva n.º 504939866; data da
apresentação: 20030730.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2005917168

SANTOS MARQUES & MONTEIRO, L.DA

Sede: Esparrinha, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4026/
20010606; identificação de pessoa colectiva n.º 505490889; data da
apresentação: 20030731.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2005917354

CORFERI � FÁBRICA DE PEÚGAS, L.DA

Sede: Lombão, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2899/
961118; identificação de pessoa colectiva n.º 503767379; data da
apresentação: 20030801.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2005917389

PEÚGAS GIÃO, L.DA

Sede: Gião, Roriz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2124/
921002; identificação de pessoa colectiva n.º 502852054; data da
apresentação: 20030801.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2005917419

CONSTRUÇÕES GUILHERME & FILHOS, L.DA

Sede: Casalmelhe, Campo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2701/
960102; identificação de pessoa colectiva n.º 503566535; data da
apresentação: 20030801.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2005917435
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MARQUINTEX � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Latas, Couto, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1661/
900312; identificação de pessoa colectiva n.º 502327154; data da
apresentação: 20030801.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2005917443

PEIXOTO, SOUSA & FILHOS, L.DA

Sede: Santo Estêvão, Moure, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2660/
950914; identificação de pessoa colectiva n.º 503510106; data da
apresentação: 30072003.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2002.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 2000374328

NORTEMOBI � MOBILIÁRIO DO NORTE, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de Paulo Felisberto, sem número, loja D,
Edifício Quinta Nova, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2775/
960412; identificação de pessoa colectiva n.º 503630055; data da
apresentação: 30072003.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2002.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 2005917311

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES PEDROSA
& BARRETO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Abel Varzim, bloco 32, sala 1-A, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2875/
961004; identificação de pessoa colectiva n.º 503748129; data da
apresentação: 30072003.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2002.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 2005917273

BRAGA

NEGOTIOR � CONSULTORIA EMPRESARIAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Travessa do Cónego Manuel Faria, 42, sala 5, Braga
(Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9356/
031209; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/031209.

Certifico que Gonçalo Nuno Lopes de Castro Pimenta de Castro,
casado com Maria José Fernandes Pinto Cardoso Pimenta de Castro

na separação de bens, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de NEGOTIOR � Con-
sultoria Empresarial, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Tra-
vessa do Cónego Manuel Faria, 42, sala 5, freguesia de Braga (Ma-
ximinos), concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de gabinete de
consultoria para os negócios e a gestão, de consultoria empresarial
e de elaboração de projectos de investimento. Consultoria e activi-
dades de segurança e higiene no trabalho. Actividades de formação
profissional, nomeadamente na área da segurança rodoviária.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento
da totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despe-
sas de constituição, instalação da sede social e registo da sociedade.

Está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005678430

J. DUARTE & J. FERNANDES, L.DA

Sede: Rua de Ana Teixeira da Silva, 22, 1.º, direito, Real,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8156/
020205; identificação de pessoa colectiva n.º 505990938; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/031223.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de João Duarte Gomes Magalhães,
por renúncia, em 26 de Novembro de 2003.

Está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005662518
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WHITELAND � BELEZA, ARTE E MODA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Carlos Loyd, 43, Nogueiró, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9297/
031022; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/031022.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado
entre Fernanda Paula Correia Mota e Paula Cristina Andrade Mar-
tins, solteiras, maiores, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de WHITELAND �
Beleza, Arte e Moda, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Carlos
Loyd, 43, freguesia de Nogueiró, concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de salão de cabe-
leireiro e de instituto de beleza e de manutenção física � organiza-
ção de eventos, nomeadamente desfiles de moda. Actividades foto-
gráficas. Exposição e comercialização de obras de arte. Comércio,
importação e exportação de artigos de vestuário, calçado e acessó-
rios de moda.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
3000 euros, pertencente à sócia Fernanda Paula Correia Mota, e
outra do valor nominal de 2500 euros, pertencente à sócia Paula
Cristina Andrade Martins.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A 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.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lour-
des Lourenço Mourão Gomes. 2005678201

IMOBILIÁRIA NAVIEN, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Vilaça, 102, rés-do-chão, direito, B,
Braga (Cividade)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9368/
031222; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031222.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado
por Natália Pires Fernandes, divorciada, que se rege pelo seguinte
pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Imobiliária Navien,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do Dr. José Vilaça, 102,
rés-do-chão, direito, B, freguesia de Cividade, concelho de Braga.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como serem cri-
adas ou encerradas sucursais, agências, delegações ou quaisquer ou-
tras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de bens imó-
veis.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pela sócia, bem como a sua representação, cabem à
própria sócia, que desde já fica nomeada gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 6.º

Entre a própria sócia e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lour-
des Lourenço Mourão Gomes. 2005678589

BEL-PRAZER � ARTIGOS DE VESTUÁRIO
E DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Monsenhor Ferreira, 28, rés-do-chão, direito,
Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4586/
950331; identificação de pessoa colectiva n.º 503403644; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 3/031211.

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

Data de aprovação das contas: 15 de Outubro de 2003.

Está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005683396

RESENDE, BORGES & PEIXOTO, L.DA

Sede: Rua de Edgardo Sá Malheiro, 57, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4506/
950203; identificação de pessoa colectiva n.º 503353531; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 1/031215.

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

Data de aprovação das contas: 9 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005662011

VALRÚSTICO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Largo do Barão de São Martinho, 68, 4.º, Braga
(São João do Souto)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7218/
001228; identificação de pessoa colectiva n.º 505268272; OF. aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 11, 12 e 13/031216.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de José Fernando Teixeira Lourenço
e de Maria Amélia de Freitas Gomes de Abreu, por renúncia, em 14
de Outubro de 2002, e a alteração do contrato quanto ao artigo 4.º,
que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade ficam afec-
tas a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lour-
des Lourenço Mourão Gomes. 2005662135

ABEL VILAÇA � VERSÁTIL CABELEIREIRO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida do General Norton de Matos, 96, Braga
(São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9365/
031218; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/031218.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado
por Abel Guimarães Vilaça, solteiro, maior, que se rege pelo seguin-
te pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Abel Vilaça � Versátil Cabelei-
reiro, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Avenida do General
Norton de Matos, 96, freguesia de Braga (São Vicente), concelho de
Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de salões de cabe-
leireiro e instituto de beleza. Comércio dos produtos inerentes às
actividades.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lour-
des Lourenço Mourão Gomes. 2005678554

WORKLIFE � SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE
NO TRABALHO, L.DA

Sede: Rua dos Barbosas, 99, loja 1, Braga
(São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9364/
031218; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031218.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade celebrado entre
IIMA � Instituto Internacional de Medicinas Alternativas, L.da,
Sebastião António Barbosa de Araújo, divorciado, e José Miguel
Teixeira da Silva, casado com Maria das Conceição Caldas Fernan-
des na comunhão de adquiridos, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de WORKLIFE � Segu-
rança, Higiene e Saúde no Trabalho, L.da, e tem a sua sede na Rua dos
Barbosas, 99, loja 1 freguesia de Braga (São José de São Lázaro),
concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de segurança, hi-
giene e saúde no trabalho, exploração de gabinetes médicos e para-
médicos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 500 euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de
10 000 euros, pertencente à sócia IIMA � Instituto Internacional
de Medicinas Alternativas, L.da; outra do valor nominal de 2400 eu-
ros, pertencente ao sócio Sebastião António Barbosa de Araújo, e
outra do valor nominal de 100 euros, pertencente ao sócio José
Miguel Teixeira da Silva.

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 aos gerentes que vierem a ser designados na mesma, ficando
desde já nomeado gerente o sócio Sebastião António Barbosa de Ara-
újo, o qual auferirá uma remuneração nunca inferior a 2000 euros.

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade,
em segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas
a não sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) 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 a quem não sucedam herdeiros legitimá-

rios;
f) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não

for adjudicada ao seu titular;
g) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não só-

cios.
2 � A contrapartida da amortização da quota, nos casos previs-

tos no número anterior, se a lei não dispuser de outro modo, será
igual ao valor nominal da quota.
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ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lour-
des Lourenço Mourão Gomes. 2005678538

TRANSPORTES CENTRAIS DE DUME, L.DA

Sede: Bairro da Cachada, lote 1, Dume, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3667/
920601; identificação de pessoa colectiva n.º 502783222; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 4/031222.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo da dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 30 de Novembro de 2003.

Está conforme.

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lour-
des Lourenço Mourão Gomes. 2005662291

CAVACOTRANS � TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, L.DA

Sede: Lugar do Feijoal, Lomar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6675/
000120; identificação de pessoa colectiva n.º 504444506; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 2/031219.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo da dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 30 de Março de 2003.

Está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lour-
des Lourenço Mourão Gomes. 2005662259

EDIFACOOP � COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO
DO INDIVÍDUO, FORMAÇÃO E APOIO, C. R. L.

Sede: Lugar da Bandeira, Sequeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8/920925;
identificação de pessoa colectiva n.º 502918705; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5; números e data das apresentações:
8 e 9/031205.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o registo de
cessação de funções de presidente do conselho fiscal de Augusto
Gabriel Carvalho Ribeiro, por renúncia em 25 de Novembro de 2003;
e

Designação de presidente do conselho fiscal para completar o
mandato para o triénio de 2003-2005 de António Luís Gonçalves
Monteiro, casado, Praceta de Amândio Ferreira Pinto, 32, 5.º, di-
reito, Gualtar, Braga.

Data da deliberação: 25 de Novembro de 2003.

Está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005683140

MARGARETE E SÉRGIO DE MATOS � CONSULTORIA
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Fábrica, 70 e 72, Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3020/
891221; identificação de pessoa colectiva n.º 502261889; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 11/031205.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo da dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 2 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lour-
des Lourenço Mourão Gomes. 2005683167

CAFÉ BRAGABAR, L.DA

Sede: Praça do Condestável, 154, 1.º, salas 3 e 4, Braga
(Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4764/
950922; identificação de pessoa colectiva n.º 503501379; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 4 e 7; números e data
das apresentações: 13, 15, 16 e 17/031020.

Certifico que na sociedade em epígrafe se procedeu ao registo do
reforço do capital de 1995,20 euros para 5000 euros, sendo a subs-
crição de 3004,80 euros, em dinheiro, em reforço das respectivas
quotas.

Cessação de funções do gerente Filipe Manuel Pinto Lopes, por
renúncia, em 10 de Julho de 2003.

Alteração do contrato.
Alterados os artigos 3.º e 4.º, que ficam com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores do activo, é de 5000 euros, dividido em duas quo-
tas iguais, do valor nominal de 2500 euros, pertencendo uma a cada
um dos sócios, Paula Cristina Macedo Pereira e José Gomes Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a administração da sociedade e a sua represen-
tação em juízo e fora dele, activa e passivamente, compete aos
gerentes eleitos em assembleia geral, pelo prazo e condições que nela
vierem a ser estabelecidos.

2 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Paula Cristina Macedo
Pereira.

3 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos, incluindo os de compra e venda e aluguer de
veículos automóveis, é suficiente a assinatura de um gerente.

4 � A sociedade poderá constituir mandatários nos termos do
artigo 252.º do Código das Sociedades Comerciais.

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

Está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005686620

JORGE CARVALHO � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 642, 3.º, sala 1
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6846/
000508; identificação de pessoa colectiva n.º 504993518; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/031223.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para a Rua de
Marcelino Sá Pires, 15, 5.º, sala 58, Braga (São José de São Lázaro),
Braga.

Está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005662356

LOCAL SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 642, 3.º, sala 1, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2718/
880825; identificação de pessoa colectiva n.º 502026286; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/031223.
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Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para a
Rua de Marcelino Sá Pires, 15, 5.º, sala 58, Braga (São José de São
Lázaro), Braga.

Está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005662364

BEBIBRA � DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS, L.DA

Sede: Lugar de Vila Nova, lote 2, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8916/
030128; identificação de pessoa colectiva n.º 506406245; inscrições
n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 5 e 6/031211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
designação de gerentes de Fernando do Nascimento Silva Machado e
Luís Romeu Rodrigues Torres, casados.

Data da deliberação: 16 de Maio de 2003.
Alteração do contrato quanto ao artigo 2.º, que fica com a se-

guinte redacção:
ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a distribuição, comercialização, im-
portação, exportação e representação de bebidas alcoólicas e não
alcoólicas, vinhos, espumantes, licores, águas minerais, cervejas e
refrigerantes. Transportes rodoviários de mercadorias.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lour-
des Lourenço Mourão Gomes. 2005683922

GOMES & ALVES, L.DA

Sede: Lugar do Monte, Sequeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7282/
010126; identificação de pessoa colectiva n.º 505311038; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 7/031205.

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

Data de aprovação das contas: 28 de Outubro de 2003.

Está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2000547540

AGOSTINHO MACHADO & GONÇALVES, L.DA

Sede: Praça do Conde de Agrolongo, 128, rés-do-chão, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2147/
850814; identificação de pessoa colectiva n.º 501484477; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 12/031110.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração do contrato quanto ao n.º 1 dos artigos 4.º e 5.º, que ficam
com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
está dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal de 2500 eu-
ros, pertencente ao sócio Agostinho César da Rocha Machado, ou-
tra do valor nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio Alexan-
dre Francisco Machado, e ainda outra do valor nominal de 500 euros,
pertencente ao sócio Alexandre Machado Gonçalves.

ARTIGO 5.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Agostinho César da Rocha Machado, que se mantém

como gerente, e ainda aos sócios Alexandre Francisco Machado e
Alexandre Machado Gonçalves, que desde já ficam nomeados ge-
rentes.

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

Está conforme.

17 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2005687812

PETROGUALTAR � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Sede: Lugar da Recta, Gualtar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8512/
020603; identificação pessoa colectiva n.º 506195287; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 3 e 4; números e
data das apresentações: 12 a 14/031212.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o registo de
cessação de funções de gerente de Manuel António Alves de Araújo,
por renúncia, em 9 de Dezembro de 2003.

Certifico ainda, com referência à mesma sociedade, que se proce-
deu ao registo de designação de gerentes: Henrique Manuel Pereira
Araújo, casado, Rua do Engenheiro Adelino Amaro da Costa, 280,
Vila Verde, e Rosa Maria Pereira de Araújo, solteira, maior, lugar de
Codeçal, Prado (São Miguel).

Data da deliberação: 9 de Dezembro de 2003.
Alteração de contrato, tendo sido alterado n.º 2 do artigo 4.º do

pacto social, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes, sendo sem-
pre obrigatório que uma dessas assinaturas seja a do gerente António
Abraão Mateus Esteves.

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

Está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005684007

APSI � SOLUÇÕES INTERNET, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Praceta do Beato Inácio de Azevedo, 7, 1.º, Braga
(São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8121/
020118; identificação de pessoa colectiva n.º 505915634; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/031215.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para a Rua de
Santa Margarida, 138, apartado 43, São Vicente, Braga.

Está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005662020

STOCIMOV � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua de São Barnabé, 2, 2.º, direito, Braga (São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6558/
991115; identificação de pessoa colectiva n.º 504484257; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 13 e 14/031215.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para a Rua
de São Barnabé, 2, 2.º, direito, São Vicente, Braga, e efectuou um
registo de designação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2003-
-2006:

Administrador único: Jorge Manuel da Silva Martins, casado, lu-
gar da Pena, Gamil, Barcelos;
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Fiscal único: Armindo Costa, Serra Cruz, Martins & Associados,
SROC n.º 57, Rua de 25 de Abril, 454, 5.º, direito, Braga, represen-
tada por António Manuel Pinheiro Fernandes, casado, Rua de Gil
Vicente, 46, 1.º, direito, Nogueira, Braga, revisor oficial de contas
n.º 993;

Suplente: António Manuel Alves Sousa Martins, revisor oficial de
contas n.º 919, casado, lugar de Cales, Figueiredo, Amares, Braga.

Data da deliberação: 18 de Outubro de 2003.

Está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005662062

A FIANDEIRA � FIAÇÃO E TECELAGEM DE FIBRAS
E MISTOS, S. A.

Sede: Lugar de Padim da Graça, Padim da Graça, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1472/
790321; identificação de pessoa colectiva n.º 500001979; averba-
mentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 31; números e data das apresenta-
ções: 2 e 3/031217.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
rectificação da inscrição n.º 31: o nome correcto do presidente do
conselho de administração é Jean-Luc Carol André Marie Bayzelon
e o do secretário do conselho fiscal é Sérgio Aly, e a cessação de
funções de administrador de Michael Beaud, por renúncia, em 26 de
Setembro de 2003.

Está conforme.

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lour-
des Lourenço Mourão Gomes. 2005683981

JOMAIMOB � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua de São Barnabé, porta 2, 2.º, direito, Braga
(São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9377/
031229; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/031230.

Certifico que, em relação à sociedade, foi efectuado o registo de
designação dos membros do conselho de administração para o qua-
driénio de 2003-2006:

Administrador único: David de Lima Fernandes, casado, Rua dos
Barbosas, 13, 1.º, direito, Braga;

Fiscal único: Armindo Costa, Serra Cruz, Martins & Associados,
SROC (n.º 57), com sede na Rua de 25 de Abril, 454, 5.º, direito,
Braga (São Lázaro), representada por António Manuel Pinheiro
Fernandes, revisor oficial de contas n.º 993, casado, Rua de Gil Vi-
cente, 46, direito, Nogueira, Braga;

Suplente: Manuel José Rodrigues da Cunha Pereira, revisor oficial
de contas n.º 971, casado, lugar de Senra, Gema, Vila Verde.

Data da deliberação: 30 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

30 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Lopes Dias. 2005662640

MACEDO & RODRIGUES, L.DA

Sede: Lugar da Igreja, Lamaçães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 981/710707;
identificação de pessoa colectiva n.º 500173850; averbamentos n.os 1
e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apresenta-
ções: 4, 2 e 6/031210.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Constantino Rodrigues Leite, por
renúncia, em 16 de Maio de 1972, a deslocação da sede para a Rua
da Escola, 6, Lamaçães, Braga, o reforço do capital social de 50 000$
para 5000 euros, por subscrição de 952 410$, pelos sócios Carlos
Machado de Macedo e Lucinda Narciso Caldas, sendo 32 077$ medi-

ante incorporação de reservas e 920 333$ mediante incorporação
de resultados transitados, e a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado e divi-
dido em duas quotas iguais, de 2500 euros, pertencendo uma a cada
um dos sócios.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lour-
des Lourenço Mourão Gomes. 2005683370

RIBSAN � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Lugar da Várzea, Priscos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4708/
950720; identificação de pessoa colectiva n.º 503470368; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 7 e 8/031212.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerentes de Manuel de Carvalho Ribeiro e
Domingos Gomes dos Santos, por renúncia, em 22 de Outubro de
2003, e a designação de gerentes de Rui Daniel da Cruz Carvalho
Vilaça e Fernando Filipe da Cruz Carvalho Vilaça.

Data da deliberação: 22 de Outubro de 2003.

Está conforme.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lour-
des Lourenço Mourão Gomes. 2005683973

ARANA � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Quinta de Marvilla, pavilhão 2-A, cave, Sequeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3541/
920124; identificação de pessoa colectiva n.º 502699183; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 5 e 6/031218.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o registo de
cessação de funções de gerente de Anna Rosa Anita Alvarez Martim
Scheidgen, por renúncia, em 9 de Abril de 2003.

Certifico ainda que foi designado gerente José Fernando Capela
Rebelo de Faria.

Data da deliberação: 30 de Setembro de 2003

Está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005662194

FDO � CONSTRUÇÕES, S. A.
Sede: Praceta do Beato Inácio Azevedo, 5, Braga

(São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2099/
850314; identificação de pessoa colectiva n.º 501484930; inscrições
n.os 18 e 19; números e data das apresentações: 1 e 2/031110.

Certifico que na sociedade em epígrafe se procedeu ao registo de
alteração do contrato, alterando os artigos 12.º e 18.º, que ficam
com o seguinte teor:

ARTIGO 12.º

A administração da sociedade é exercida por um conselho de ad-
ministração composto por cinco, sete, nove ou mais membros, em
número ímpar.

ARTIGO 18.º

1 � A sociedade fica vinculada mediante a intervenção de:
a) Dois membros do conselho de administração, sendo um deles

necessariamente Manuel Agostinho da Costa Ferreira Dias ou João
Fernando da Silva Oliveira;
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b) Um administrador no exercício da competência que nele tenha
sido delegada pelo conselho de administração.

2 � Nos actos e documentos de mero expediente é bastante a
assinatura de um só administrador.

Designação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2003-2006:
Conselho de administração:
Presidente: Manuel Agostinho da Costa Ferreira Dias, casado, lu-

gar de Granja, Sequeira, Braga;
Vogais: João Fernando da Silva Oliveira, casado, lugar da Venda,

Martim, Barcelos; David do Nascimento Duarte, casado, Rua de
D. João da Guarda, 14, Tenões, Braga; António José Veloso dos Santos,
casado, Rua do Outeiro, 52, Lamaçães, Braga, e Rui Alberto Barros
Fernandes, casado, Rua do Ferraz, 31, São João de Souto, Braga;

Fiscal único: Armindo Costa, Serra Cruz, Martins e Associados,
SROC n.º 57, representado por António Manuel Alves de Sousa
Martins, casado, lugar de Cales, Figueiredo, Amares, revisor oficial
de contas n.º 919;

Suplente: Armindo Fernandes da Costa, casado, Rua de Diu, 12,
3.º, esquerdo, Braga, revisor oficial de contas n.º 423.

Data da deliberação: 24 de Outubro de 2003.

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

Está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005140627

EDUVASC � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Sede: Rua de Justino Cruz, 90, 5.º, Braga
(São João do Souto)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9367/
031219; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/031219.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade celebrado entre
Eduardo Jorge Vasquez Lamas de Castro e mulher, Paula Maria Sou-
to da Rocha Pinto, casados na comunhão de adquiridos, que se rege
pelo seguinte pacto:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma EDUVASC � Serviços Médicos,
L.da, e tem a sua sede na Rua de Justino Cruz, 90, 5.º, da freguesia de
São João do Souto, concelho de Braga.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação social,
no território nacional ou no estrangeiro, sem necessidade de con-
sentimento da assembleia geral.

2.º

O seu objecto consiste em serviços médicos.

3.º

A sociedade poderá participar como sócia de responsabilidade li-
mitada em sociedades com objectos diferentes do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, de 2500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 100 000 euros.

5.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
competem aos gerentes.

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

é necessária a intervenção de qualquer um dos gerentes.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

incluindo automóveis;

b) Tomar de trespasse ou de arrendamento quaisquer locais, bem
como alterar ou rescindir os respectivos contratos;

c) Celebrar contratos de locação financeira;
d) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamento nos

mercados nacionais e internacionais e realizar operações de crédito
que sejam permitidas por lei, prestando as garantias exigidas pelas
entidades mutuantes.

6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial;
c) Falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem ou contra o consentimento da sociedade.

7.º

No caso de falecimento de algum sócio, a sociedade não se dissol-
verá, continuando com os sócios sobrevivos e com os herdeiros do
falecido, devendo estes nomear um de entre si ou um estranho que
a todos represente na sociedade enquanto a quota se mantiver indi-
visa.

8.º

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

Está conforme o original.

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lour-
des Lourenço Mourão Gomes. 2005662283

MONDEGO � MONTAGENS TÉCNICAS DE COZINHAS
E EQUIPAMENTOS LAR, L.DA

Sede: Rua da Ramôa, lote A1, rés-do-chão, esquerdo, Merelim
(São Pedro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5762/
980128; identificação de pessoa colectiva n.º 504057812; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/031219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Mário Alberto Alves Matias, por
renúncia, em 14 de Novembro de 2003.

Está conforme.

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lour-
des Lourenço Mourão Gomes. 2005662275

ESTOFOS ALVES, L.DA

Sede: Rua 20-A, Aveleda, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4259/
940606; identificação de pessoa colectiva n.º 503216275; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 1/031219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital social de 400 000$ para 5000 euros, por subscri-
ção de 602 410$, em dinheiro, pelos sócios José Ferreira Alves e
Laurinda da Conceição Madureira Alves, e a alteração do contrato
quanto ao artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

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

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lour-
des Lourenço Mourão Gomes. 2005662240
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VÍTOR MARQUES BARBOSA � CARPINTARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lugar de Cancela, Semelhe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8463/
020523; identificação de pessoa colectiva n.º 506116654; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/031205.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração do contrato quanto ao artigo 2.º, que fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de obras de carpintaria
e parquearia para a construção; fabricação de outras obras de ma-
deira; fabricação de mobiliário em madeira; montagem de trabalhos
de carpintaria, parquearia, caixilharia e outras obras de madeira.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lour-
des Lourenço Mourão Gomes. 2002045801

MAC-CITY � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 498, 1.º, esquerdo, Braga
(São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7196/
001215; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 3/031226.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração do contrato quanto ao corpo do artigo 1.º, artigos 2.º, 3.º
e 4.º e os n.os 3 e 4 do artigo 5.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Mac-City � Empreendimentos Imo-
biliários, L.da, e tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 498, 1.º,
esquerdo, freguesia de Braga (São José de São Lázaro), desta cidade.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de bens imobiliá-
rios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de
3600 euros, pertencente ao sócio João da Costa Pereira de Macedo,
e duas iguais, do valor nominal de 700 euros, pertencentes uma a
cada um dos restantes sócios Luís Fernando Gomes Peixoto e Sérgio
Gomes Macedo.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia
geral, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não
qualquer remuneração, mantendo-se na gerência os sócios João da
Costa Pereira de Macedo e Luís Fernando Gomes Peixoto e ficando
desde já designado gerente o sócio Sérgio Gomes Macedo.

2 � Para que a sociedade fique obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a assinatura do gerente João da Costa Pereira
de Macedo, ou das assinaturas conjuntas dos gerentes Luís Fernando
Gomes Peixoto e Sérgio Gomes Macedo.

3 � Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra, venda,
troca e aluguer de veículos automóveis de e para a sociedade.

ARTIGO 5.º

.......................................................................................................
3 � Quando for dado o consentimento, ele fica, mesmo assim,

condicionado à preferência da sociedade, que terá direito, em pri-
meiro lugar, e a do sócio João da Costa Pereira de Macedo, que terá
direito, em segundo lugar.

4 � Caso o sócio João da Costa Pereira de Macedo venha a exer-
cer o direito de preferência, o preço da quota será o correspondente
ao valor que à mesma couber, tendo em conta o último balanço

aprovado, o qual será pago em quatro prestações iguais e anuais,
vencendo-se a primeira no dia da outorga da escritura de cessão e as
seguintes nas anuidades subsequentes.

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

Está conforme.

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lour-
des Lourenço Mourão Gomes. 2005696919

COUTO ALVES & SOUSA, L.DA

Sede: Avenida de 31 de Janeiro, 55, cave, Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8609/
020802; identificação de pessoa colectiva n.º 505619296; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 8/031219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, que fica com a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de ÁLEA � Sociedade
de Mediação de Seguros, L.da, e tem a sua sede na Avenida de 31
de Janeiro, 55, cave, freguesia de Braga (São Vítor), concelho de
Braga.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lour-
des Lourenço Mourão Gomes. 2005696897

FERNANDO MARTINS VIEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Centro Comercial de Maximinos, 2.º, sala 10, Braga
(Maximinos)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9363/
031218; inscrição n.º 1 número e data da apresentação: 1/031218.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade celebrado por
Fernando Martins Vieira, solteiro, maior, que se rege pelo seguinte
pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernando Martins Vieira, Uni-
pessoal, L.da, e vai ter a sua sede no Centro Comercial de Maximi-
nos, 2.º, sala 10, freguesia de Braga (Maximinos), concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em compra e venda de bens imo-
biliários.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria,
quando necessária.
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ARTIGO 6.º
A sociedade poderá participar quaisquer sociedades, independen-

temente do respectivo objecto.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lour-
des Lourenço Mourão Gomes. 2005696889

WOODONE, MOBILIÁRIO, S. A.
Sede: Rua de São Salvador de Montélios, 15, 3.º, direito,

frente, Real, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9272/
030929; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/030929.

Certifico que entre Miguel Joaquim Pinto Ferreira de Meireles e
mulher, Júlia Maria Costa Moreira de Sá de Meireles, casados na
comunhão adquiridos, José Ferreira de Meireles, casado com Maria
Isaura Pinto Carneiro na comunhão geral, e Cristina Maria da Costa
Moreira de Sá Santos e marido, Manuel da Cunha Santos, casados na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de WOODONE, Mobiliário,
S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São Salvador de
Montélios, 15, 3.º, direito, frente, freguesia de Real, concelho de
Braga.

2 � O administrador único poderá transferir a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e ainda criar sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação
no território português.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto o fabrico, comércio, importa-
ção e exportação de mobiliário, designadamente para bibliotecas,
infantários, escolas, teatros e auditórios.

2 � A sociedade poderá adquirir participações em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas, bem como adquirir participações em quaisquer outras socieda-
des, de capitais nacionais ou estrangeiros, sedeadas em território
nacional ou estrangeiro, ainda que com objectos diferentes do seu.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, representado por 10 000 acções, cada uma no valor
nominal de 5 euros.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são ao portador e poderão, nos termos da lei, ser
convertidas e podem ser incorporadas em títulos de 1, 10, 20, 50,
100, 500 e 1000 acções.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade pode emitir, nas condições legais, obrigações de
qualquer espécie permitidas por lei.

2 � A sociedade pode adquirir acções e obrigações próprias den-
tro dos limites e sob as condições impostas por lei.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Disposições comuns

ARTIGO 7.º

São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) O administrador único;
c) O fiscal único.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 � Só podem fazer parte da assembleia geral os accionistas que
tiverem as acções em sua posse e o demonstrem, registadas no livro
de registo de acções da sociedade, até cinco dias antes da data mar-
cada para a reunião, ou façam prova, com a mesma antecedência,
de que as têm depositadas em seu nome numa instituição de crédito.

2 � Para os efeitos do disposto no número anterior, as acções
deverão manter-se registadas ou depositadas em nome do accionista
pelo menos até ao encerramento da reunião da assembleia geral.

3 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.
4 � Para poderem exercer o direito de voto, os accionistas titu-

lares de menos de 100 acções deverão agrupar-se de forma a com-
pletar o mínimo de acções exigido, desde que se façam representar
por um só deles.

5 � As representações previstas nos números anteriores serão
comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral por carta,
com a assinatura reconhecida notarialmente ou autenticada pela
sociedade, entregue na sede social até cinco dias antes da data desig-
nada para a reunião da assembleia.

ARTIGO 9.º

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e
um secretário, eleitos pela assembleia geral por períodos de três anos
e que podem não ser accionistas.

ARTIGO 10.º

A convocação da assembleia geral incumbe ao presidente da mesa
ou aos seus substitutos.

ARTIGO 11.º

As deliberações da assembleia geral sobre a alteração do contrato
de sociedade, aumento de capital, fusão, cisão, transformação, dis-
solução da sociedade ou outros assuntos sobre os quais a lei exija
maioria qualificada, sem a especificar, devem ser aprovadas por dois
terços dos votos emitidos, quando a assembleia reúna em primeira
convocação.

SECÇÃO III

Administração

ARTIGO 12.º

1 � O administrador único será eleito pela assembleia geral por
períodos de rês anos, podendo ser reeleito.

2 � É permitida a reeleição por uma ou mais vezes.

ARTIGO 13.º

Os administradores poderão ser ou não remunerados, conforme
deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 14.º

O administrador único pode delegar num administrador-delegado
a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 15.º

A sociedade fica obrigada pela assinatura:
a) Do administrador único;
b) Do administrador-delegado, nos negócios celebrados dentro dos

limites da delegação conferida;
c) Um procurador, com poderes bastantes para o acto.

SECÇÃO IV

Fiscalização dos negócios sociais

ARTIGO 16.º

A fiscalização dos negócios sociais compete a um fiscal único e a
um suplente, que deverão ser revisores oficiais de contas ou socieda-
de de revisores oficiais de contas eleitos em assembleia geral, por
períodos de três anos.
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CAPÍTULO IV

Balanço e aplicação de resultados

ARTIGO 17.º

Efectuado o balanço anual, os lucros apurados terão a aplicação
que for deliberada em assembleia geral, por maioria dos votos emi-
tidos.

Disposição transitória

Ficam desde já nomeados os seguintes membros dos órgãos sociais
para o primeiro mandato:

Assembleia geral:
Presidente: José António da Silva Nogueira, casado, residente na

Rua de Camões, 218, 2.º, sala 7, da cidade do Porto;
Secretário: Magda Susana de Vasconcelos Viegas, solteira, resi-

dente na Rua do Alto das Torres, 852, 2.º, direito, em Vila Nova
de Gaia;

Administrador único: Miguel Joaquim Pinto Ferreira, já identifi-
cado;

Fiscal único:
Efectivo: Ribeiro & Azevedo, SROC, inscrita da OROC sob o

n.º 99, com sede na Rua de Carlos Felgueiras, 98, 2.º, sala A, da ci-
dade da Maia, representada pelo Dr. José Luís Pinto de Azevedo,
casada, residente na Rua Nova do Seixo, 1502, 1.º, direito, sala 2,
em Padrão da Régua, inscrito na OROC sob o n.º 626;

Suplente: José Luís Cardoso Ribeiro, casado, residente na Rua
de Maria Manuela Moreira de Sá, 14, 3.º, freguesia de São Ma-
mede de Infesta, concelho de Matosinhos, revisor oficial de con-
tas n.º 660.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005696277

C. V. I. CLÍNICA VETERINÁRIA DE INFIAS, L.DA

Sede: Praceta de Baltazar Braga, 17, rés-do-chão, Braga
(São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7978/
011128; identificação de pessoa colectiva n.º 505850699; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 19/031218.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital social de 5000 euros para 105 000 euros, por subs-
crição de 100 000 euros pelos sócios Sandra Cristina Gonçalves
Mendes, casada com Daniel António Ferreira Lemos na comunhão
de adquirido (bem próprio), e Laura Maria Gonçalves Mendes, e a
alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 3.º, que fica com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
de 105 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 52 500 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lour-
des Lourenço Mourão Gomes. 2005678562

JOMAIMOB � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua de São Barnabé, porta 2, 2.º, direito, Braga
(São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9377/
031229; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/031229.

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

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

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Natureza, denominação e sede

1 � A sociedade adopta a denominação de JOMAIMOB � Imo-
biliária, S. A., e tem a sua sede na Rua de São Barnabé, porta 2, 2.º,
direito, freguesia de Braga (São Vicente), desta cidade de Braga.

2 � A sede social pode ser transferida, por simples deliberação
da administração, para outro local dentro do mesmo concelho ou
para outro concelho do território nacional, competindo também à
administração decidir sobre a criação de delegações, escritórios ou
agências noutro ponto do País ou no estrangeiro, bem como o res-
pectivo encerramento onde e quando julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis. Ar-
rendamento de imóveis próprios.

Por simples deliberação do administrador único, poderá a socie-
dade participar noutras sociedades, nacionais ou estrangeiras, ainda
que o objecto social seja diferente do seu ou reguladas por leis espe-
ciais.

CAPÍTULO II

Capital social, acções representativas e obrigações

ARTIGO 3.º

Capital social

1 � O capital social é de 50 000 euros, representado por 10 000
acções no valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � As acções poderão ser escriturais ou tituladas, convertíveis
nos termos estabelecidos na lei.

3 � Para as acções tituladas poderá haver títulos de 1, 5, 10, 50,
100, 1000, 5000 e 10 000 acções.

ARTIGO 4.º

Aumento do capital social

1 � A administração poderá, quando julgar conveniente e obtido
o parecer favorável do fiscal único, elevar o capital social, por en-
tradas em dinheiro, por uma ou mais vezes, até à importância de
500 000 euros.

2 � Nos casos referidos no número anterior, caberá à adminis-
tração estabelecer o preço, as modalidades de realização e demais
condições dos correspondentes aumentos.

ARTIGO 5.º

Obrigações

Verificados os requisitos legalmente estabelecidos para o efeito,
poderá a sociedade emitir obrigações.

ARTIGO 6.º

Direito de preferência

Os accionistas da sociedade terão direito de preferência na subs-
crição de novas acções a emitir em consequência do aumento de
capital por entradas em dinheiro, salvo deliberação em contrário da
assembleia geral expressamente convocada para o efeito, justificada
pelo interesse social.
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CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

Constituição da assembleia geral

1 � A assembleia geral, regularmente constituída, representa a
universalidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vinculativas
para todos eles quando tomadas nos termos da lei ou dos presentes
estatutos.

2 � A assembleia geral é composta por todos os accionistas com
direito a voto, só podendo nela participar os accionistas que tive-
rem as acções registadas e depositadas na sociedade ou em institui-
ção bancária, nacional ou estrangeira, até cinco dias antes da data da
reunião, devendo as acções manter-se registadas ou depositadas em
nome do accionista até ao encerramento daquela.

3 � O depósito na instituição de crédito tem de ser comprovada
por documento escrito emitido pela respectiva instituição, sendo
obrigatório que aquele deverá dar entrada nos serviços da sociedade
até cinco dias antes da data para a qual estiver marcada a assem-
bleia.

4 � Cada 100 acções conferem um voto em assembleia geral,
sem prejuízo da possibilidade de agrupamento dos accionistas titula-
res de um número inferior de acções nos termos da lei.

5 � A administração e o fiscal único, mesmo que não sendo
accionistas, devem estar presentes nas reuniões da assembleia geral
e poderão nelas participar, embora sem direito a voto.

6 � Os accionistas que pretendam fazer-se representar em deter-
minada assembleia geral, assim como os accionistas que sejam pes-
soas colectivas, deverão comunicar por escrito ao presidente da mesa
o nome dos respectivos representantes até ao penúltimo dia útil
anterior ao afixado para a reunião; o presidente da mesa poderá,
contudo, admitir a participação na assembleia dos representantes não
indicados dentro desse prazo se verificar que isso não prejudica os
trabalhos da assembleia.

7 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às assembleias gerais, sem prejuízo da possibilidade
legal de estarem presentes nas mesmas os representantes comuns dos
titulares de acções preferenciais sem voto e de obrigações emitidas
pela sociedade.

ARTIGO 8.º

Competência da assembleia geral

A assembleia geral dos accionistas tem a competência definida na
lei.

ARTIGO 9.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e um secretário, eleitos de entre os accionistas ou outras pessoas,
por um período de quatro anos, podendo ser reeleitos.

2 � As remunerações dos membros da mesa da assembleia geral,
caso existam, serão fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Convocação da assembleia geral

1 � A convocação da assembleia geral será feita pelo presidente
da respectiva mesa, nos termos legais.

2 � A assembleia geral poderá funcionar independentemente da
convocação feita nos termos do número anterior, desde que estejam
presentes todos os accionistas com direito a participar nela e todos
eles manifestem a vontade de que a assembleia se constitua e delibe-
re sobre o assunto determinado.

ARTIGO 11.º

Deliberações

1 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por mai-
oria dos votos emitidos, salvo a disposição legal ou estatutária que
exija maioria qualificada, não se contando as abstenções.

2 � Os accionistas poderão deliberar, independentemente da reu-
nião da assembleia geral, desde que as deliberações sejam unânimes e
tomadas por escrito, observando-se então o disposto nos artigos 54.º,
n.º 1, 373.º, n.º 1, e 247.º, n.os 2 a 8, do Código das Sociedades Co-
merciais.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 12.º

Composição

A gestão da sociedade e a sua representação será exercida por um
administrador único, eleito em assembleia geral por um período de
quatro anos.

ARTIGO 13.º

Poderes

1 � São conferidos ao administrador único, sem prejuízo das
demais atribuições que lhe confere a lei e estes estatutos, os mais
amplos poderes de gestão dos negócios sociais, praticando todos os
actos tendentes à realização do objecto social que não sejam da
competência de outros órgãos, designadamente:

a) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa ou pas-
sivamente, comprometer-se com árbitros, confessar, desistir ou tran-
sigir em qualquer acção ou processo;

b) Constituir mandatários para quaisquer fins da sua competência,
fixando o âmbito dos seus poderes;

c) Negociar, com qualquer instituição financeira, todas e quais-
quer operações de financiamento, activas ou passivas, que entender
necessárias, designadamente contrair empréstimos e subscrever con-
tratos de locação financeira;

d) Dar ou tomar de arrendamento ou de trespasse quaisquer locais
ou estabelecimentos; movimentar contas bancárias, levantar e de-
positar quantias ou valores pertencentes à sociedade, sacar, aceitar,
avalizar e endossar letras, livranças e cheques e quaisquer outros tí-
tulos de crédito referentes a negócios sociais, dando quitações e as-
sinando recibos;

e) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bem móveis, incluindo
veículos automóveis;

f) Deliberar sobre os pedidos de consentimento da sociedade para
actos sobre acções.

ARTIGO 14.º

Forma de obrigar a sociedade

1 � A sociedade obriga-se:
2 � Pela assinatura do administrador único;
3 � Pela assinatura de um ou mais mandatários nos termos dos

respectivos instrumentos de mandato.

CAPÍTULO V

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 15.º

Fiscalização dos negócios sociais

A fiscalização dos negócios sociais será exercida por um fiscal
único e respectivo suplente, eleito em assembleia geral por um pe-
ríodo de quatro anos.

ARTIGO 16.º

Atribuições do fiscal único

As atribuições do fiscal único são as que são especificada na lei.

CAPÍTULO VI

Aplicação de resultados e dissolução e liquidação

ARTIGO 17.º

Aplicação de resultados

1 � Os lucros do exercício, apurados nos termos da lei, serão
aplicados da seguinte forma:

a) Constituição ou reintegração da reserva legal e de outras for-
mas de reserva que forem exigidas por lei;

b) O remanescente, no todo ou em parte, para constituição, rein-
tegração ou reforço de reservas não impostas por lei, ou para divi-
dendos dos accionistas, conforme for deliberado em assembleia ge-
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ral; compete à assembleia geral decidir sobre a distribuição ou não de
dividendos aos accionistas e fixar o respectivo quantitativo se optar
pela distribuição.

ARTIGO 18.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei.
2 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liqui-

dação do património social em consequência de dissolução será feita
extrajudicialmente, servindo como liquidatário o administrador em
exercício.

Está conforme.

30 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Lopes Dias. 2005696927

ESPOSENDE

ADOLFO, LEONEL & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 968/
990928; identificação de pessoa colectiva n.º 502841257; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 2/031020.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
o projecto de fusão.

12 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2001515839

NEIVACONTA CONTABILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 1481/
031104; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/031104.

Certifico que entre Anabela da Torre Moreira Lajoso e José Agos-
tinho Lima Lajoso foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo
contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Neivaconta Contabilida-
des, L.da, e tem a sua sede na Rua de Alvre, 4, freguesia de Antas,
concelho de Esposende.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de con-
tabilidade. Consultoria nas áreas de gestão e fiscalidade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2001515987

ANTÓNIO QUINTANOVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 1480/
031103; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/031103.

Certifico que António José Guerreiro Quintanova constituiu a
sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Quintanova, Unipessoal, L.da,
com sede na Avenida de Rocha Gonçalves, 5, freguesia e concelho
de Esposende.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio por grosso de vários arti-
gos diferentes, tais como venda de perfumes e mobiliário para lojas
comerciais e também a actividade de comissionista, relativamente
às mesmas vendas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pelo sócio ou por não sócios, ficando
aquele desde já nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade, que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2001515995

RESTAURANTE ROCHACAMELO PRAIA
DE APÚLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 702/
960103; identificação de pessoa colectiva n.º 503590576.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebi-
dos e depositados em 10 de Dezembro de 2003, na pasta respectiva,
os documentos respeitantes às prestações de contas dos anos de
exercício de 2001 e 2002.

12 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2004208341
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ESCOLA DE CONDUÇÃO SANTA RITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 891/
980727; identificação de pessoa colectiva n.º 504223020; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 1/031127.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as con-
tas sido aprovadas em 20 de Novembro de 2003.

12 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2003061967

ENERCANCELOS II � ENERGIAS EÓLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 1488/
031219; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/031219.

Certifico que entre Teixeira & Lima, L.da e António Lima Tei-
xeira foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege
pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de ENERCANCELOS II � Energias
Eólicas, L.da, e passa a reger-se por este contrato e pela demais le-
gislação aplicável.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 25 de Abril, 25, rés-
-do-chão, freguesia e concelho de Esposende.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas sucursais, agên-
cias, filiais ou quaisquer outras formas locais de representação social
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a prospecção e exploração de apro-
veitamentos eléctricos. Produção de energias eólicas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
4000 euros, pertencente à sócia Teixeira & Lima, L.da, e outra de
1000 euros, pertencente ao sócio António Lima Teixeira.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 20 vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode adquirir participações em qualquer outra socie-
dade, constituída ou a constituir, ainda que com objecto diferente do
seu, em sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e representação da sociedade, remuneradas
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, ficam a cargo
dos gerentes.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes o sócio António Lima
Teixeira e a não sócia Maria dos Prazeres Alves Couto Teixeira,
casada e residente na Rua da Visconda, 10, freguesia de Marinhas, do
concelho de Esposende.

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

ARTIGO 8.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os sócios,
porém, a favor de estranhos, mesmo gratuitas, carecem de prévio
consentimento da sociedade, sendo conferido o direito de preferên-
cia na cessão, em primeiro lugar, aos sócios não cedentes, e à pró-
pria sociedade, em segundo lugar.

ARTIGO 9.º

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

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

Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 10.º

Os representantes de quota em situação de indivisão hereditária
ou de contitularidade poderão nomear um, de entre si, ou um estra-
nho que a todos represente na sociedade.

ARTIGO 11.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral, por maioria simples dos votos correspondentes ao
capital social.

ARTIGO 12.º

Na hipótese de dissolução, a liquidação da sociedade será efectuada
pelos gerentes à data da dissolução, adjudicando-se o activo social
por licitação entre os sócios, depois de pagos os credores.

ARTIGO 13.º

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2004208309

M. G. R. � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 355/
890118; identificação de pessoa colectiva n.º 502093552; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 8/040106.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi o capital
social aumentado de 249 398,94 euros para 260 000 euros em di-
nheiro, subscrito por ambos os sócios na proporção das respectivas
quotas, consequentemente alterado parcialmente o contrato quanto
ao seu artigo 3.º e aditado o artigo 10.º, os quais passam a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
260 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 130 000 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios,
Carlos Filipe Miranda Rosa e Artur Jorge Miranda Rosa.

ARTIGO 10.º

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

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

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2004208244

ALBERTO RITES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 954/
990812; inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 1/031020.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
o projecto de fusão.

12 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2003061800
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SEGUNDO GESTOR � CONTABILIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 1482/
031110; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/031110.

Certifico que entre Artur Daniel Carqueijó de Abreu e Aires
Carqueijó Patrão foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Segundo Gestor � Contabilidade e
Gestão, L.da, e tem a sua sede no Largo da Senhora das Neves, 9,
Rio de Moinhos, na freguesia de Marinhas, concelho de Esposende.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade
poderá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelhos limítrofes, bem como criar ou suprimir sucursais,
agências, filiais ou qualquer outra forma de representação social, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste nas actividades de contabilidade,
auditoria e consultoria fiscal. Actividades de consultoria para os
negócios e a gestão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Artur Daniel Carqueijó
de Abreu e Aires Carqueijó Patrão.

ARTIGO 4.º

Os sócios podem deliberar fazer prestações suplementares de ca-
pital até 10 vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos
dois sócios, que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
necessário a intervenção conjunta dos dois gerentes.

ARTIGO 6.º

Por falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer dos sócios,
a sociedade continuará com os herdeiros do falecido ou com o re-
presentante legal do interdito ou inabilitado, devendo aqueles esco-
lher, de entre si, um que os representará na sociedade, enquanto a
quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

As cessões de quotas, no todo ou em parte, são livres entre os
sócios, para o que ficam desde já autorizadas as necessárias divisões,
porém, a favor de estranhos, carecem de prévio consentimento da
sociedade, à qual, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em
segundo lugar, é conferido o direito de preferência.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2003061878

AUTO-HIPÓLITO, REPARAÇÕES E PINTURA
DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 1485/
031121; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/031121.

Certifico que entre José Miguel da Silva Miranda e Manuel da Sil-
va dos Santos Hipólito foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo
contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Auto-Hipólito, Reparações e Pintura
de Veículos, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Rua do Alto da Pedra, no lugar de Criaz,
freguesia de Apúlia, concelho de Esposende.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na reparação e pintura de veículos.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas, sendo uma de 4000 euros, pertencente
ao sócio Manuel da Silva dos Santos Hipólito, e outra de 1000 eu-
ros, pertencente ao sócio José Miguel da Silva Miranda.

ARTIGO 5.º

1 � A administração da sociedade cabe ao sócio José Miguel da
Silva Miranda, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um ge-
rente.

3 � A gerência pode ser alterada por simples deliberação
da assembleia geral.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2003061983

EÓLICA DA SENHORA DA ORADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 1487/
031218; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/031218.

Certifico que entre Teixeira & Lima, L.da, e António Lima Tei-
xeira foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege
pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Eólica da Senhora da Orada, L.da

2 � A sede social é na Rua de 25 de Abril, 25, rés-do-chão, fre-
guesia e concelho de Esposende.

3 � Mediante prévia deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como criar filiais, sucursais ou outras
formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a prospecção, construção e
exploração de aproveitamentos eléctricos e produção de energia
eólica.

2 � A sociedade pode adquirir participações em qualquer outra
sociedade, constituída ou a constituir, ainda que com objecto dife-
rente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais ou em agru-
pamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no montante
de 4000 euros, pertencente à sócia Teixeira & Lima, L.da, e outra
no montante de 1000 euros, pertencente ao sócio António Lima
Teixeira.

ARTIGO 4.º

Por deliberação, tomada por unanimidade de todo o capital so-
cial, poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante global de 20 vezes o capital social actual e os sócios
poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e a representação da sociedade incumbe a
sócios ou não, eleitos em assembleia geral, remunerados ou não,
conforme for deliberado, ficando desde já nomeados gerentes o só-
cio António Lima Teixeira e a não sócia Maria dos Prazeres Alves
Couto Teixeira.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.
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3 � Nos poderes de gerência estão incluídos os de comprar, ven-
der, permutar e alugar veículos automóveis e quaisquer outros bens
móveis, celebrar contratos de locação financeira ou de leasing para
a sua aquisição.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios carece de prévio consentimento
da sociedade, tendo o direito de preferência na cessão, em primeiro
lugar, os sócios não cedentes, e em segundo, a sociedade.

ARTIGO 7.º

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

ma for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, ad-
ministrativo ou fiscal;

c) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Os representantes de quota em situação de indivisão hereditária
ou de contitularidade poderão nomear um, de entre si, ou um estra-
nho que a todos represente na sociedade.

ARTIGO 9.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral por maioria simples dos votos correspondentes ao
capital social.

ARTIGO 10.º

Na hipótese de dissolução, a liquidação da sociedade será efectua-
da pelos gerentes à data da dissolução, adjudicando-se o activo social
por licitação entre os sócios, depois de pagos os credores.

ARTIGO 11.º

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2004208074

VILAPLANO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 1490/
031223; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031223.

Certifico que entre José Torre da Silva, Pedro Miguel Ramos da
Silva e Hugo Miguel Ramos da Silva foi constituída a sociedade em
epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VILAPLANO � Construções, L.da, e
tem a sua sede Rua da Aldeia de Cima, 48, freguesia de Vila Chã,
concelho de Esposende.

§ único. A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais ou agên-
cias onde e quando achar conveniente.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
60 000 euros, dividido em três quotas, uma no valor nominal de
6000 euros, pertencente ao sócio José Torre da Silva, e duas no valor
de 27 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Pedro
Miguel Ramos da Silva e Hugo Miguel Ramos da Silva.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade pertence aos sócios José Torre da Silva
e Pedro Miguel Ramos da Silva, que desde já ficam nomeados ge-
rentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura dos dois
gerentes.

§ 2.º A gerência da sociedade será remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral.

§ 3.º Para os actos de mero expediente basta a assinatura de um
dos gerentes.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre, ficando desde já
dispensado o consentimento especial da sociedade e dos demais só-
cios para as divisões porventura necessárias; porém, quando a favor
de estranhos, carecem do consentimento da sociedade.

ARTIGO 6.º

Por falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade
continuará com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros do falecido
ou interdito, legalmente representado, devendo aqueles nomear, de
entre si, um que a todos represente, enquanto a quota se mantiver
indivisa.

ARTIGO 7.º

No caso de dissolução da sociedade todos os sócios serão liquida-
tários e entre si procederão à partilha dos bens sociais por acordo.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios maiores de idade prestações su-
plementares de capital, até ao quíntuplo deste e na proporção das
respectivas quotas.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2004208090

RAFAEL, SOLANGE KELLY & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 1484/
031113; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/031113.

Certifico que entre David Rafael Vaz Martins, Sabrina Kelly &
Vaz Martins e Sónia Solange Vaz Martins foi constituída a sociedade
em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rafael, Solange Kelly Martins,
L.da, com sede na Rua do Dr. Henrique Barros Lima, da freguesia e
concelho de Esposende.

2 � Sem necessidade de prévia deliberação social, a gerência po-
derá transferir a sede social ou deslocá-la para qualquer outro local
dentro do mesmo concelho, podendo, igualmente, estabelecer ou
encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de representação
social.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto a exploração de restaurantes e
snack-bars com serviço de refeições para consumo no próprio esta-
belecimento ou fora dele. Fabrico e comércio a retalho de pão e
produtos de pastelaria e confeitaria. Exploração de cafés, cervejari-
as ou outros estabelecimentos de bebidas com ou sem espectáculo.

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

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros e corresponde a três quotas no valor nominal de 1700 eu-
ros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, David Rafael Vaz
Martins, Sabrina Kelly Vaz Martins e Sónia Solange Vaz Martins.

2 � Por deliberação da assembleia geral, pode o mesmo capital
ser aumentado uma ou mais vezes, devendo a respectiva subscrição
ser proporcional às quotas dos sócios.

3 � Porém, se algum sócio pretender não contribuir para tal
aumento ou desejar investir em proporção inferior à que lhe cabe-
ria, a prestação de cada um dos sócios restantes aumentará na pro-
porção das suas quotas, conforme for necessário, a não ser que ou-
tro seja o sistema acordado entre estes.

4 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nas condi-
ções que forem estabelecidas pela assembleia.
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5 � Aos sócios de maior idade poderão ser exigidas prestações
suplementares até ao montante de 500 000 euros, desde que apro-
vadas pelos votos correspondentes a 75 % do capital social.

4.º

1 � A administração e representação da sociedade fica a cargo
de Francisco Manuel Vaz Martins, casado, residente na Rua da Re-
donda, 69, da freguesia de Marinhas, do concelho de Esposende, desde
já nomeado gerente.

2 � A administração será remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a assinatura ou intervenção do gerente.

4 � A gerência poderá, nomeadamente:
a) Comprar, trocar e vender móveis e imóveis;
b) Dar ou tomar de arrendamento, independentemente do prazo,

quaisquer locais, celebrar, alterar e rescindir os respectivos contra-
tos e adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos;

c) Celebrar contratos de leasing, mobiliário ou imobiliário, loca-
ção financeira ou aluguer de longa duração;

d) Dividir, dar e receber em dação em cumprimento, bens de qual-
quer natureza;

e) Confessar, desistir e transigir em juízo; e
f) Contrair empréstimos e onerar quaisquer bens móveis ou imó-

veis.
5.º

É expressamente proibido ao gerente obrigar a sociedade em ac-
tos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente abo-
nações, fianças, letras de favor e outros actos semelhantes.

6.º

Fica vedado a qualquer dos sócios da sociedade o exercício, direc-
tamente, em nome individual ou por intermédio de qualquer outra
sociedade, cujo objecto seja o da sociedade ora constituída, de acti-
vidades concorrentes com as desta.

7.º

1 � As reuniões da assembleia geral, sempre que a lei não impo-
nha outros prazos e formalidades, serão convocadas pela gerência,
por iniciativa desta ou a pedido de qualquer dos sócios, através de
carta registada com aviso de recepção dirigida a cada um dos sócios
com antecedência mínima de 10 dias.

2 � Quando, devido a mudança de residência de algum dos sócios,
se ignorar o seu paradeiro, a convocação entender-se-á regularmen-
te efectuada pelo envio da carta para a sua última residência conhe-
cida.

8.º

1 � São livremente consentidas as cessões gratuitas ou onerosas
de quotas entre os sócios.

2 � A cessão gratuita ou onerosa de quotas a terceiros fica sem-
pre dependente de autorização da sociedade, dada por escrito.

3 � Se a sociedade não conceder tal autorização, terão o direito
de preferência na aquisição da quota, em primeiro lugar, a sociedade,
e em segundo lugar, os sócios, sendo nesta hipótese a quota adjudi-
cada paritariamente, se forem vários os interessados.

4 � No caso de a cessão se realizar sem o consentimento da
sociedade, esta fica com o direito de amortizar a respectiva quota
pelo valor a definir nos termos do artigo seguinte.

9.º

1 � A sociedade poderá proceder à amortização de qualquer quo-
ta em caso de arrolamento, arresto, penhora em processo executi-
vo, de falência ou de qualquer outra forma de liquidação de patrimó-
nios a que não haja sido deduzida oposição ou que, tendo esta existido,
venha a improceder.

2 � A sociedade poderá ainda amortizar qualquer quota que seja
transmitida ou onerada sem o seu necessário consentimento.

3 � A deliberação que decida a amortização de uma qualquer quo-
ta deverá prever se, em consequência dela, as demais quotas são
proporcionalmente aumentadas ou se quota amortizada figurará como
tal no balanço, podendo mais tarde ser deliberado que, com ela, seja
criada uma ou mais quotas destinadas a ser alienadas.

4 � O valor de qualquer quota, quando transmitida por morte,
em consequência de amortização ou em caso de exoneração ou de
exclusão de sócio, será o que resultar da média dos balanços aprova-
dos, relativos aos três exercícios mais recentes, acrescido dos fundos
de reserva existentes.

5 � O valor da quota, determinado nos termos do número ante-
rior, poderá ser pago em prestações iguais, num máximo de quatro
e no prazo de um ano, após o vencimento da primeira, que ocorrerá
30 dias após a deliberação que decida a amortização.

6 � As prestações em dívida vencerão juros à taxa legal.

10.º

1 � Dissolvida a sociedade por acordo ou fundamento legal, a
liquidação e partilha far-se-ão em conformidade com o deliberado
pela assembleia geral, por maioria qualificada de dois terços.

2 � Se não houver deliberação, abrir-se-á licitação entre os só-
cios de todo o activo e passivo, sendo estes adjudicados ao que ofe-
recer melhores condições de preço, modo de pagamento e garantias
deste.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2003061886

CUNHA CARVALHO & COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 484/
920311; identificação de pessoa colectiva n.º 502716215; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 11/031031.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as con-
tas sido aprovadas em 8 de Outubro de 2003.

12 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2003061932

SALRIAGO � ESTOFOS, MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 556/
930707; identificação de pessoa colectiva n.º 503036560; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 3/031218.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as con-
tas sido aprovadas em 15 de Dezembro de 2003.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2004208333

FAFE

COELHO E DURÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1501/010409;
identificação de pessoa colectiva n.º 505414333; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 28/20031219.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi altera-
do de 5000 euros para 100 000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 50 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Está conforme.

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

8 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2002690049

OLIVEIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1704; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505534851; inscrição n.º 2; número
e data da apresentação: 12/20040109.
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Certifico que foi alterado o artigo 3.º, que fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 150 0000 euros.

Está conforme.

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

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2002690197

J. A. & V. SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 130; identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 500111219; inscrição n.º 10; núme-
ros e data das apresentações: 20, 21, 22 e 23/20040108.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º da sociedade em epígrafe,
que anteriormente se denominava José C. Sousa, L.da, que fica com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma J. A. & V. Sousa, L.da, e tem a sua
sede no lugar de Agras, freguesia de Arões (São Romão), concelho
de Fafe.

Mais certifico que foram alterados igualmente os artigos 3.º e 7.º

ARTIGO 3.º

O capital da sociedade, integralmente realizado em dinheiro, é de
399 038 euros e 31 cêntimos, dividido em três quotas iguais do va-
lor nominal de 133 012 euros e 77 cêntimos, pertencentes uma a
cada um dos sócios, Abel Flávio Mendes Sousa, Joel Mendes Sousa e
Vítor Manuel Mendes Sousa.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, com remuneração ou não, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos gerentes que
vierem a ser designados na mesma, ficando desde já nomeados ge-
rentes os sócios Joel Mendes Sousa e Vítor Manuel Mendes Sousa.

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

Está conforme.

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

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2002690146

PIROTÉCNICA � J. VIEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 484/880512;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 16/20031219.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi altera-
do de 5000 euros para 50 000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros e está
dividido em cinco quotas, uma de 37 500 euros, pertencente ao só-
cio José Fernandes Castro Vieira, uma de 5000 euros, pertencente à
sócia Maria Amélia Teixeira Freitas Vieira, e três iguais de 2500 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios Marco Alberto Vieira,
Mateus Augusto Freitas Vieira e Romeu José Freitas Vieira.

Está conforme.

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

8 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2002690065

MÁRIO LOURENÇO MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2078/
20020711; identificação de pessoa colectiva n.º 506227430; aver-
bamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 2 e inscrições n.os 1 e 3; números
e data das apresentações: 25, 26 e 27/20031219.

Certifico que Miguel Lourenço Moreira e Mário Lourenço Mo-
reira cessaram funções de gerentes, por renúncia, em 18 de Dezem-
bro de 2003, e foram alterados os artigos 1.º, 3.º e 4.º, que ficaram
com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade adopta a firma Mário Lourenço Moreira, L.da, e
tem a sua sede na Rua Nova do Marmoiral, 98, freguesia de Estorãos,
concelho de Fafe.

2 � ............................................................................................
3 � ............................................................................................

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios, Mário Lourenço Moreira e Albino João
Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 � ............................................................................................
2 � ............................................................................................
3 � Fica desde já designado gerente o sócio Albino João Gonçal-

ves.
4 � ............................................................................................

Está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Fer-
reira Cerqueira. 2002690073

CICLOFAFENSE � COMÉRCIO DE MOTOS
E MATERIAIS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1915/011220;
identificação de pessoa colectiva n.º 505907135; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 21/20031230.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 5.º, que ficaram com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas, sendo uma de 4875 euros, perten-
cente ao sócio Fernando Castro Cunha, e outra de 125 euros, da sócia
Maria da Glória Sousa Nogueira Cunha.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida por um ou mais gerentes,
sócios ou não sócios.

2 � É gerente o sócio Fernando Castro Cunha.
3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

Está conforme.

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

8 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2002690090

GESSIPOR � ESTUQUES E REBOCOS
PROJECTADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2269/031218;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20031218.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GESSIPOR � Estuques e Rebo-
cos Projectados, L.da, tem a sua sede na Rua de António Sérgio, 68,
na cidade de Fafe.
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2 � Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade poderá
ser deslocada dentro do concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecto social é o da actividade de estucagem, construção e
reparação de edifícios e actividades de acabamentos na construção
civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma de 4750 euros, per-
tencente ao sócio Joaquim Mauro de Freitas Lopes, e outra de 250 eu-
ros, pertencente à sócia Eliana Patrícia Teixeira Carvalhais.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, compete aos
gerentes, sócios ou não sócios, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

2 � É desde já designado gerente o sócio Joaquim Mauro de Frei-
tas Lopes.

3 � Para vincular a sociedade é obrigatória a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios, bem como quando
a favor de descendentes dos sócios.

2 � A cessão de quotas, quando pretendida para pessoas diferen-
tes das indicadas no número anterior, depende do prévio e expresso
consentimento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os
sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia ge-
ral.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res em numerário, até 100 vezes o capital social, nas condições
deliberadas em assembleia geral e com o acordo unânime dos sócios.

Está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2002690103

JODIRA � ACABAMENTOS TÊXTEIS DE CASTILHÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Summavielle Soares, 29, 3.º, esquerdo

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2010; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506080323; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20031218.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, a mesma mu-
dou a sua sede para Rua de David Mourão Ferreira, 245, Fafe.

Está conforme.

19 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Maria da Conceição
Ferreira Cerqueira. 2002690162

EMÍLIA MARTINS RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1547; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505486679; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 17/20031219.

Certifico que Valdemar Leite Fernandes cessou funções de geren-
te, por renúncia, em 28 de Novembro de 2003.

Está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Fer-
reira Cerqueira. 2002690170

CIMAFE � CENTRO DE IMAGIOLOGIA MÉDICA
DE FAFE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1058; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503761907; inscrição n.º 11; nú-
mero e data da apresentação: 10/20040105.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi nomeado
gerente João Nuno Macedo Pinto de Sousa Pimentel.

Data da deliberação: 30 de Setembro de 2003.

Está conforme.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2002709955

VALAMBIENTE � EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES
AMBIENTAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1317; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 15/20040106.

Certifico que foi efectuada a dissolução da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Dissolução.
Prazo de liquidação: três anos a contar de 4 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2002709971

EVASÃO � DIVERSÕES E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 967; identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 503481335; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 13/20040106.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi alte-
rado de 5985,59 euros para 15 000 euros, tendo sido alterado o ar-
tigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 15 000 euros e
corresponde à soma de seis quotas, tendo a sócia Carla Maria Si-
mões Azevedo Gonçalves Amaral duas quotas, sendo uma de 1995 eu-
ros e 19 cêntimos, seu bem próprio, e outra de 3004 euros e 81 cên-
timos, bem comum do seu casal, e quatro iguais de 2500 euros, sendo
titular de uma, cada um dos sócios Miguel Sérgio Simões Azevedo
Gonçalves, Maria Alberta de Castro Crespo Martins Gonçalves, Ri-
cardo Jorge Simões Azevedo Gonçalves e Célia Maria de Campos
Soares Pereira da Silva Gonçalves.

Declarou ainda o outorgante, sob sua inteira responsabilidade que
não é exigida pela lei, pelo contrato ou pela deliberação, a realiza-
ção de outras entradas.

Assim outorgam.

Está conforme.

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

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2002709963

ACINVEST � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2127; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506181472; data da apresentação:
PC/2002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2002.

22 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Ferreira Cerqueira. 2002709530
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GUIMARÃES

MAQUITAIPAS � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE MÁQUINAS TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora de Fátima, loja 11,
Caldelas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6419;
identificação de pessoa colectiva n.º 504514520; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apresentações:
59 e 60/20040114.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo de alteração parcial do pacto social quanto aos seus
artigos 3.º e n.º 1 do 5.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, José Miguel
Moreira da Cunha e Marina José Antunes Fernandes.

ARTIGO 5.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio José Miguel Moreira da Cunha, que se mantém na
gerência.

Certifico ainda que foi também efectuado o registo de cessação de
funções ao cargo de gerente de António Jacinto da Silva Moreira,
em 14 de Janeiro de 2004, por renúncia.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contrato
da sociedade.

15 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2004520752

COGNITUS � COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS,
DENTÁRIOS E HOSPITALARES, L.DA

Sede: Alameda de São Dâmaso, 480, 3.º, direito,
São Sebastião, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7017;
identificação de pessoa colectiva n.º 505189950; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apresentações:
56 e 58/20040113.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo de alteração parcial do pacto social quanto aos seus
artigos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação COGNITUS � Trading,
L.da, e tem a sua sede na Alameda de São Dâmaso, 480, 3.º, direito,
freguesia de São Sebastião, concelho de Guimarães.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio de artigos, pro-
dutos, materiais e equipamentos médicos, dentários e hospitalares;
comércio de produtos químicos, têxteis, comércio de produtos quí-
micos agrícolas. Comércio de veículos automóveis e motociclos.
Comércio de peças e acessórios para veículos automóveis e motoci-
clos. Comércio de mobiliário, artigos para uso doméstico e ferra-
gens. Comércio de têxteis, vestuário, calçado, marroquinaria e arti-
gos de viagem. Comércio de produtos alimentares, bebidas, tabaco,
comércio de máquinas, equipamento industrial e embarcações. Co-
mércio de alimentos para animais. Comércio de flores e plantas.
Comércio de animais vivos. Comércio de electrodomésticos, de apa-
relhos de rádio e de televisão. Comércio de perfumes e de produtos
de higiene. Comércio de tintas, vernizes e produtos similares. Co-
mércio de artigos de papelaria. Comércio de brinquedos, jogos e ar-
tigos de desporto. Comércio de máquinas, material de escritório e
informática, comércio de tapetes, carpetes e têxteis para o lar. Im-
portação, exportação e representação dos artigos mencionados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
4900 euros, pertencente ao sócio Raul da Silva Pimenta e outra do
valor nominal de 100 euros, pertencente ao sócio Raul Paulo Gue-
des Pimenta.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o sócio Raul da Silva Pimenta.

Certifico ainda que foi também efectuado o registo de cessação de
funções ao cargo de gerente de Raul Paulo Guedes Pimenta, em 9 de
Janeiro de 2004, por renúncia.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contrato
da sociedade.

14 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2004520639

CONFECÇÕES PALOMA, L.DA

Sede: Pedras Alveiras, Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2407;
identificação de pessoa colectiva n.º 501568549; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 6 e inscrição n.º 12; números e data das apresentações:
56 e 57/20040114.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo de alteração parcial do pacto social quanto aos seus
artigos 3.º e 5.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital da sociedade, integralmente realizado em dinheiro, é
12 469 euros e 95 cêntimos, dividido em três quotas, uma do valor
nominal de 6234 euros e 97 cêntimos, e outra do valor nominal de
3117 euros e 49 cêntimos, ambas pertencentes à sócia Maria José
de Freitas Oliveira, e outra do valor nominal de 3117 euros e 49 cên-
timos, pertencente ao sócio João Pereira Pontes.

ARTIGO 5.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados na mesma, manten-
do-se na gerência a sócia Maria José de Freitas Oliveira.

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

Certifico ainda que foi também efectuado o registo de cessação de
funções do cargo de gerente de Manuel Jorge Martins da Silva, em
14 de Janeiro 2004, por renúncia.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contrato
da sociedade.

16 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2004521350

LUÍS ANJO � LIVRARIA E PAPELARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9344;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 77/2004115.

Contrato de sociedade

No dia 15 de Janeiro de 2004, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante a licenciada Olinda de
Fátima Esteves, notária deste cartório, compareceu Luís Manuel
Anjo.

E por ele foi dito que, pela presente escritura, e não sendo
sócio de qualquer outra unipessoal, constitui uma sociedade unipes-
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soal por quotas, que fica a regular-se pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Luís Anjo � Livraria e Papela-
ria, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de 19 de Junho,
216, freguesia de Caldelas, concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de livraria, pape-
laria e quiosque.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
da totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despe-
sas de constituição, instalação da sede social e registo da sociedade.

Está conforme.

16 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2004521015

ESCOLA DE CONDUÇÃO SÃO GUALTER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9338;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040112.

Contrato de sociedade

No dia 22 de Dezembro de 2003, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante Maria de Fátima da Lom-
ba Ribeiro Faria, ajudante em exercício, no impedimento da notária
do cartório, licenciada Olinda de Fátima Esteves, por se encontrar
de férias, compareceram:

1.os Joaquim António Mendes de Freitas e mulher, Maria Helena
Gomes de Faria, outorgando ele por si e ambos no exercício do poder
paternal em representação de seus filhos menores com eles residen-
tes, Marco António Gomes de Freitas e Marta Daniela Gomes de
Freitas;

2.º Carlos Daniel Gomes de Freitas.
E por eles foi dito que pela presente escritura celebram entre o

primeiro outorgante marido, os menores representados dos primei-
ros e o segundo outorgante um contrato de sociedade comercial por
quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Escola de Condução
São Gualter, L.da, e tem a sua sede na Rua de Teixeira Pascoais, 375,
rés-do-chão, freguesia de Azurém, concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de escola de con-
dução.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, subscrito em dinheiro, é de 15 000 euros,
dividido em quatro quotas, uma do valor nominal de 12 750 euros,
pertencente ao sócio Joaquim António Mendes de Freitas, e três
iguais do valor nominal de 750 euros, pertencentes uma a cada um
dos restantes sócios.

2 � Os sócios realizaram apenas 50 % do valor das suas quotas,
no montante de 7500 euros, devendo dar entrada na caixa social com
os restantes 50 % no prazo de um ano a contar de hoje.

3 � A sociedade poderá exigir dos sócios maiores prestações su-
plementares ao capital até ao montante global de 250 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Joaquim António Mendes de Freitas, que desde já
fica nomeado gerente.

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) 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.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
da totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despe-
sas de constituição, instalação da sede social e registo da sociedade.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004534168

ANDREA COELHO � MEDICINA FÍSICA
E REABILITAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9337;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 66/20040109.

Constituição de sociedade unipessoal por quotas

Andrea Sofia Pinto Lopes Morais Coelho, solteira, maior, porta-
dora do bilhete de identidade n.º 11121488, de 3 de Abril de 2003,
emitido pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, contribuinte
n.º 219725314, natural da freguesia de Regilde, no concelho de
Felgueiras, residente na Rua de Ferreira de Castro, 74, na freguesia
de Azurém, do concelho de Guimarães, de nacionalidade portuguesa,
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não sendo sócia de qualquer outra, constitui uma sociedade unipes-
soal por quotas com o número de identificação de pessoa colectiva
P506797325, que será regulada pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Andrea Coelho � Medicina Fí-
sica e Reabilitação, Unipessoal, L.da, com sede na Rua Central, Edi-
fício Jardim, lojas 24 e 25, na freguesia de Selho (São Jorge), na Vila
de Pevidém, do concelho de Guimarães.

2 � A gerência poderá deslocar a sua sede dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como criar filiais ou outra
forma de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de clínica de medicina
física e reabilitação. Exploração de clínica médica com actividades
de enfermagem. Exploração de laboratório de análises clínicas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, e já
entrado na caixa social, é de 5000 euros, constituído por uma única
quota pertencente à sócia Andrea Sofia Pinto Lopes Morais Coe-
lho.

2 � A sócia poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer para o desenvolvimento dos seus negócios, nas condições
que forem por aquele aprovadas.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, em juízo
e fora dele, activa e passivamente, com dispensa de caução e remu-
nerada ou não, conforme foi deliberado pelo sócio único, compete
aos gerentes, sendo desde já nomeada gerente a sócia Andrea Sofia
Pinto Lopes Morais Coelho.

2 � A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos
com a assinatura do gerente referido no número anterior.

3 � Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra, venda e
troca de e para a sociedade de veículos automóveis, celebrar contra-
tos de locação financeira mobiliária e dar ou tomar de arrendamen-
to bens imóveis, bem como rescindir ou alterar os respectivos con-
tratos.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004534150

GUIMAMOLDES � INDÚSTRIA DE MOLDES, L.DA

Sede: Boavista, São Torcato

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4921; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503487902; averbamentos n.os 1, 2 e 3 à
inscrição n.º 8 e inscrição n.º 13; números e data das apresentações:
47 a 50/20040115.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo de alteração do pacto social quanto aos artigos 2.º,
4.º e 7.º, o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede social na Rua da Lapa, 735, freguesia
de Selho (São Jorge), concelho de Guimarães.

§ único. A gerência fica autorizada a deslocar livremente a sua
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 29 927,88 euros e corresponde à soma de três quotas iguais, do
valor nominal de 9975,96 euros cada uma delas, pertencentes, todas
elas, ao sócio António Luís Terreiro de Sousa.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme vier a ser delibe-
rado em assembleia geral, será exercida por um gerente, ficando desde
já designado para gerente o sócio António Luís Terreiro de Sousa.

2 � A sociedade fica obrigada, em todos os seus actos, com a
assinatura conjunta de um gerente.

3 � Os poderes de gerência não compreendem a prestação de
garantias, reais ou pessoais, a dívidas de outras entidades, salvo se
houver justificado interesse da sociedade.

4 � A sociedade pode, nos termos do n.º 5 do artigo 252.º do
Código das Sociedades Comerciais, constituir mandatários para a
prática de actos determinados.

Mais certifico que constam da escritura de alteração do pacto social
a renúncia à gerência de Joaquim Pereira da Costa, Manuel Gonçal-
ves de Oliveira e Hélder Fernando Pais Ribeiro de Bastos.

16 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004520710

HENRIQUE RIBEIRO, L.DA

Sede: Urbanização do Salgueiral, lote 101, Creixomil

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4479;
identificação de pessoa colectiva n.º 503171441; inscrição n.º 8; nú-
mero e data da apresentação: 4/20040115.

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

16 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004520655

SOCIEDADE TÊXTIL DA CUCA, S. A.

Sede: Fundevila, Moreira de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 786;
identificação de pessoa colectiva n.º 500262560; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 24; número e data da apresentação: 37/20040115.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo de cessação de funções de vogal do conselho de ad-
ministração, de José Francisco Santos Sousa Pinto, por renúncia.

Data da comunicação: 3 de Novembro de 2004.

16 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2004520884

COSTA FERNANDES & SALGADO, L.DA

Sede: Rua do Arqueólogo Mário Cardoso, 454, Fermentões

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2209;
identificação de pessoa colectiva n.º 501488766; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 15, 16 e 17/
20040115.

Certifico que foi depositada a fotocópia das actas onde consta a
designação dos gerentes José Manuel Ribeiro da Silva e Sérgio Paulo
Ribeiro de Silva.

Certifico ainda que foi depositada a carta onde consta a cessação
de funções do gerente José Manuel Ribeiro da Silva.

16 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004520663

RIBEIRO & CARLOS, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Maio, 211, Penselo

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3393;
identificação de pessoa colectiva n.º 502383542; inscrições n.os 5 e
7; números e data das apresentações: 65, 66 e 67/20040115.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo de alteração do pacto social quanto aos artigos 1.º,
n.º 1, e 3.º, os quais ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua com a firma de Ribeiro & Carlos, L.da,
com sede no Largo do Trovador, 20, da freguesia de São Sebastião,
do concelho de Guimarães.

2 � ............................................................................................
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
125 000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nomi-
nal de 100 000 euros, pertencente ao sócio José Manuel Carlos Ri-
beiro e outra do valor nominal de 25 000 euros, pertencente à pró-
pria sociedade Ribeiro & Carlos, L.da

Finalmente declararam os primeiro e segundo outorgantes que do
património social não fazem parte quaisquer bens imóveis.

Mais certifico que consta da escritura de alteração do pacto social
a autorização dada por José de Jesus da Costa Ribeiro para que a
firma social continue com a actual composição.

16 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004520930

AMBROSI � FÁBRICA DE CALÇADO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Travessa da Escola, 530, Rendufe

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9065;
identificação de pessoa colectiva n.º 506564290; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apresentações:
61 e 62/20040115.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo de alteração do pacto social quanto aos artigos 3.º e
4.º, os quais ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma só quota do valor nominal
de 5000 euros, pertencente ao seu único sócio António Alberto
Ribeiro da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um gerente,
sendo suficiente a sua assinatura para vincular a sociedade.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio António Alberto Ri-
beiro da Silva.

Mais certifico que consta da escritura de alteração do pacto social
a renúncia à gerência de Maria Ambrosina Pinto Baião.

16 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004520922

BRICOTAIP DROGARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Padre Silva Gonçalves, Caldelas

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8390;
identificação de pessoa colectiva n.º 506005151; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 60/20040115.

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

16 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004520914

SERMAGUIMA � SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Sede: lugar da Igreja, Barco

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8778;
identificação de pessoa colectiva n.º 506167097; averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040115.

Certifico que foi depositada a fotocópia da acta onde consta que
a referida sociedade mudou a sua sede para a Rua dos Bons Ares,
entrada F, freguesia de São Torcato.

16 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004520647

GERVÁSIO, FILHO & C.A, L.DA

Sede: Cães de Pedra, Creixomil

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1523;
identificação de pessoa colectiva n.º 500898693; inscrição n.º 9; nú-
mero e data da apresentação: 9/20040115.

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

16 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004520574

SODINER � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE INERTES, L.DA

Sede: Barreiro, Nespereira

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4298;
identificação de pessoa colectiva n.º 503048623; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 21/20040115.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital da sociedade em 40 000 euros em dinheiro, e alte-
rados os artigos 2.º e 3.º do pacto social, os quais ficam com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no transporte rodoviário de mercadorias:
comércio por grosso e a retalho de inertes; exploração e transfor-
mação de pedreiras e importação e exportação de máquinas e equi-
pamentos de países terceiros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e acha-se dividido em quatro quotas, sendo uma do
montante de 37 000 euros, pertencente ao sócio Francisco Oliveira
da Silva, uma do valor nominal de 6500 euros, pertencente ao sócio
Carlos Manuel Freitas da Silva e duas, sendo uma do valor nominal
de 2500 euros, e outra do valor nominal de 4000 euros, pertencen-
tes ao sócio Benito João Freitas da Silva.

Certifico ainda que foi depositado o texto completo e actualizado
do contrato da sociedade.

16 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004520671

COSTA & CONCEIÇÃO, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 125, Silvares, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6987;
identificação de pessoa colectiva n.º 505103648; averbamento n.º 3 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 57/20040115.

Certifico que foi efectuado o registo referente à alteração da sede
social, para a Rua da Lapa, 735, Selho (São Jorge), Guimarães.

16 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela.

2004520892

COSTA & CONCEIÇÃO, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 125, Silvares, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6987;
identificação de pessoa colectiva n.º 505103648; averbamentos
n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apre-
sentações: 52, 55 e 56/20040115.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo de alteração parcial do pacto social quanto aos seus
artigos 3.º e 4.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5040 euros e corresponde à soma de três quotas iguais
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de 1680 euros, pertencentes ao único sócio António Luís Terreiro
de Sousa.

2 � (Mantém-se.)

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a um ou mais gerentes,
ficando desde já nomeado o sócio António Luís Terreiro de Sousa.

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

Certifico ainda, que foi também efectuado, o registo de cessação
de funções ao cargo de gerentes de Maria da Conceição Pereira da
Costa Salgado e de Ana Lucínia Marinho Esteves, em 19 de Maio de
2003, por renúncia.

Certifico ainda que foi depositado o texto actualizado do contrato
da sociedade.

16 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2004520728

BORDARTE � EMPRESA INDUSTRIAL E TÉCNICA
DE BORDADOS, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Maio, 211, Pencelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2713;
identificação de pessoa colectiva n.º 501838287; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 13 e inscrição n.º 20; números e data das apresentações:
73 e 76/20040115.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo de alteração parcial do pacto social quanto aos seus
artigos 3.º, 6.º e 7.º que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 600 000 euros, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
do valor nominal de 300 000 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Dilermando de Oliveira da Silva Leite e José Pereira
Peixoto.

ARTIGO 6.º

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

2 � Porém, ficam desde já nomeados gerentes os sócios,
Dilermando de Oliveira da Silva Leite e José Pereira Peixoto.

ARTIGO 7.º

Para vincular a sociedade são necessárias as assinaturas conjuntas
de dois gerentes.

Certifico ainda, que foi também efectuado, o registo de cessação
de funções ao cargo de gerentes de José de Jesus da Costa Ribeiro, e
de Manuel Amável dos Santos Costa, em 31 de Outubro de 2003,
por renúncia.

Certifico ainda que foi depositado o texto actualizado do contra-
to da sociedade.

16 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2004520949

JOÃO LEITE & FILHOS, L.DA

Sede: Campinho, Candoso, (São Martinho), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 899;
identificação de pessoa colectiva n.º 500149836; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 25 e inscrição n.º 27; números e data das apresentações:
23 e 24/20040115.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo de alteração parcial do pacto social quanto ao seu
artigo 3.º e n.os 2 e 3 do artigo 6.º, que ficam com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
59 855 euros e 74 cêntimos, dividido em duas quotas iguais de

29 927 euros e 87 cêntimos, pertencendo ambas ao único sócio José
Ribeiro Leite.

ARTIGO 6.º

1 � ............................................................................................
2 � Fica desde já apenas nomeado gerente o sócio José Ribeiro

Leite.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,

incluindo a compra, venda troca e aluguer de veículos automóveis e
a compra e venda de bens móveis e imóveis, mesmo através de lea-
sing é suficiente a assinatura do gerente José Ribeiro Leite.

Certifico ainda, que foi também efectuado, o registo de cessação
de funções ao cargo de gerente de Manuel Farina Barros, em 30 de
Dezembro 2003, por renúncia.

Certifico ainda que foi depositado o texto actualizado do contrato
da sociedade.

16 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2004520680

GONÇALVES & GONÇALVES, L.DA

Sede: Campinho, Candoso (São Martinho), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1275;
identificação de pessoa colectiva n.º 500684502; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 26 e inscrição n.º 28; números e data das apresentações:
26 e 27/20040115.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo de alteração parcial do pacto social quanto aos seus
artigos 2.º e 3.º que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
29 927 euros e 87 cêntimos, dividido em três quotas, sendo duas de
3890 euros e 62 cêntimos cada uma, pertencentes ao sócio José
Ribeiro Leite e uma de 22 146 euros e 63 cêntimos, pertencente à
sócia João Leite & Filhos, L.da

ARTIGO 3.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, em juízo
e fora dele, activa e passivamente, compete ao sócio José Ribeiro
Leite, já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
incluindo a compra, venda, troca e aluguer de veículos automóveis e
a compra e venda de bens móveis e imóveis, mesmo através de le-
asing, é suficiente a assinatura do gerente José Ribeiro Leite.

3 � ............................................................................................

Certifico ainda, que foi também efectuado, o registo de cessação
de funções ao cargo de gerente de Manuel Farina Barros, em 30 de
Dezembro de 2003, por renúncia.

Certifico ainda que foi depositado o texto actualizado do contra-
to da sociedade.

16 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2004520698

MARIA CUSTÓDIA DA SILVA DUARTE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9342;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/20040114.

Constituição de sociedade unipessoal

No dia 9 de Janeiro do ano 2004, Maria Custódia da Silva Duarte,
número de identificação fiscal 132346850, portadora do bilhete de
identidade n.º 5913884, emitido em 14 de Março de 1995 pelos Ser-
viços de Identificação Civil de Lisboa, casada sob o regime da comu-
nhão de adquiridos com José Bernardino Alves Ferreira, residente na
Rua de Megide, freguesia de Moreira de Cónegos, concelho de Gui-
marães, pelo presente documento particular e não sendo sócia de
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qualquer outra, constituiu uma sociedade unipessoal nos termos cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maria Custódia da Silva Duarte,
Unipessoal, L.da, com o número de identificação de pessoa colectiva
506830241, e vai ter a sua sede na Rua de Megide, freguesia de
Moreira de Cónegos, concelho de Guimarães.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser trans-
ferida para qualquer outro local do concelho em que se situa, e seus
limítrofes, bem como estabelecer filiais, sucursais ou agências, sem
prévia autorização da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

1 � O seu objecto consiste em serviços prestados de confecção
têxtil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, por ela sócia única, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

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

2 � Porém, fica desde já nomeada gerente a sócia Maria Custó-
dia da Silva Duarte.

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

ARTIGO 5.º

1 � Ficam incluídos nos poderes da gerência, adquirir viaturas
automóveis, assinando os respectivos contratos de compra e venda,
celebrar e assinar contratos de locação financeira ou de aluguer de
longa duração.

ARTIGO 6.º

1 � Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados
quaisquer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, des-
de que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria
quando necessária.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004520582

MIGUEL MATOS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9339;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20040112.

Contrato de sociedade

No dia 6 de Janeiro de 2004, no 2.º Cartório Notarial de Guima-
rães, perante mim, Carlos Manuel Forte Ribeiro Tavares, respecti-
vo notário, compareceram os outorgantes:

1.º António Miguel Martins Matos da Silva, número de identifi-
cação fiscal 182714098, casado no regime da comunhão de adquiri-
dos com a segunda outorgante, residente na Rua do Dr. Carlos
Malheiro Dias, 175, freguesia de Guimarães (Oliveira do Castelo),
concelho de Guimarães, de onde é natural;

2.º Ana Paula Ferrão Lopes de Sousa Matos da Silva, número de
identificação fiscal 170583252, casada com o primeiro outorgante
no citado regime de bens, com ele residente e natural da freguesia de
Braga (São João do Souto), concelho de Braga.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente n.os 3984559, de 29 de De-
zembro de 1999, e 3985349, de 29 de Dezembro de 1999, emitidos
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E declararam os outorgantes que, entre si, constituem uma socie-
dade comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Miguel Matos & Silva, L.da, e tem a
sua sede na Rua do Sequito, Pavilhão A1, rés-do-chão, freguesia de
Brito, concelho de Guimarães.

§ único. A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para
outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a fabricação de embalagens de
plástico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma
do valor nominal de 40 000 euros, pertencente ao sócio António
Miguel Martins Matos da Silva e outra do valor nominal de
10 000 euros, pertencente à sócia Ana Paula Ferrão Lopes de Sousa
Matos da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a um ou mais gerentes.

2 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio António Miguel
Martins Matos da Silva.

ARTIGO 5.º

A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com a
assinatura de um só gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao montante global equivalente a cinco vezes o capital social, desde
que a deliberação seja tomada por unanimidade dos votos represen-
tativos da totalidade do capital social.

ARTIGO 7.º

É livre a cessão de quotas entre sócios. Porém, para estranhos
depende do consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios nos se-
guintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Sempre que qualquer quota seja arrestada, penhorada ou, em

geral, apreendida judicial ou administrativamente;
c) Quando, por decisão transitada em julgado, o respectivo titular

for declarado inabilitado, interdito, insolvente ou falido.
2 � A sociedade poderá deliberar que, verificadas as situações

previstas neste artigo, a quota seja antes comprada por um sócio ou
por terceiro, sendo a respectiva contrapartida de aquisição, salvo o
que for imperativamente prescrito na lei, calculada pelo técnico de
contas da sociedade e será paga em quatro prestações iguais, ven-
cendo-se a primeira nos 90 dias subsequentes à deliberação e as res-
tantes no último dia dos semestres imediatamente seguintes àquele
pagamento.

ARTIGO 9.º

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

Declararam ainda os outorgantes que a gerência poderá, desde já,
proceder ao levantamento da importância depositada, em nome da
sociedade, na agência de Guimarães/Castelo, do Banco Espírito San-
to, S. A., para ocorrer às despesas de constituição e registo e aquisi-
ção de bens de equipamento.

Está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2004520507

ANTÓNIO MESQUITA PINTO � CLÍNICA
OFTALMOLÓGICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9340;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20040112.

Contrato de sociedade

No dia 18 de Dezembro de 2003, na Rua de Fernão de Magalhães,
344-A, cidade de Barcelos e 1.º Cartório Notarial, perante mim, Jorge
Carlos Serro da Costa e Silva, notário deste Cartório, compareceu
como outorgante o Dr. António Joaquim de Mesquita Pinto, contri-
buinte n.º 193125595, natural da freguesia de Azurém e residente na
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Rua do Dr. Carlos Saraiva, n.º 312, rés-do-chão, esquerdo, freguesia
da Costa, ambas do concelho de Guimarães, casado sob o regime da
comunhão de adquiridos com Ana Paula Leite Abreu Mesquita Pin-
to, titular da cédula profissional n.º 31795/9574.

Verifiquei a identidade do outorgante por declaração dos abona-
dores adiante identificados.

Declarou o outorgante:
Que pela presente escritura e não sendo sócio de qualquer outra

constitui uma sociedade unipessoal por quotas que há-de regular-se
pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Mesquita Pinto � Clí-
nica Oftalmológica, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Dr. Carlos Saraiva, 312, rés-do-
-chão, esquerdo, freguesia da Costa, concelho de Guimarães.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: consulta oftalmológica, cirurgia,
cirurgia laser e contactologia.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração con-
forme sua deliberação.

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

ARTIGO 5.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição ou oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes ao objecto social, pela forma escrita
exigida por lei e de acordo com a deliberação do próprio, quando
necessária.

ARTIGO 6.º

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

Que ele, gerente fica desde já autorizado a proceder ao levanta-
mento do capital social, para fazer face às despesas da escritura,
registo e aquisição de bens de equipamento necessário às instalações
da sociedade.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004520515

HERVÉ PANDELLE � COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9335;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040107.

Contrato de sociedade

No dia 5 de Janeiro de 2004, no 4.º Cartório Notarial do Porto,
perante mim, o notário, licenciado José Mário Resse Lascasas dos
Santos, compareceram como outorgantes:

1.º Hervé André Lucien Pandelle;
2.º Cristiane Louise Suzanne Justafré Butor Blamont.
E disseram:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas, sob a firma Hervé Pandelle � Comércio de
Móveis, L.da, com sede no lugar da Chã da Portela, freguesia de Selho
(São Lourenço), concelho de Guimarães, tendo por objecto social a
importação, exportação e comércio em geral de móveis, artigos de
decoração e similares, com o capital social, integralmente realizado
em dinheiro, de 5000 euros;

Que a sociedade fica a reger-se pelas cláusulas constantes do do-
cumento complementar anexo por eles elaborado nos termos do

n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado, cujo conteúdo conhe-
cem perfeitamente pelo que se dispensa a sua leitura.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Hervé Pandelle � Comércio de
Móveis, L.da, tem a sua sede no lugar da Chã da Portela, freguesia de
Selho (São Lourenço), concelho de Guimarães.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe bem
como poderá criar sucursais, agências, delegações ou outras formas
de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na importação, exportação e comércio
em geral de móveis, artigos de decoração e similares.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e em agrupamentos europeus de interesse económico,
bem como adquirir livremente participações em sociedades de res-
ponsabilidade limitada, ainda que reguladas por leis especiais e qual-
quer que seja o respectivo objecto.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais, sendo cada uma no
valor nominal de 2500 euros, pertencentes, uma ao sócio Hervé
André Lucien Pandelle e a outra à sócia Christiane Louise Suzanne
Justafré Butor-Blamont.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos carece de autorização da socie-
dade, sendo concedido à sociedade, em primeiro lugar, e aos sócios
não cedentes, em segundo lugar, o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e a representação da sociedade ficam afec-
tas a um ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Hervé André Lucien
Pandelle, cuja assinatura vinculará a sociedade.

3 � Caso tenham sido designados dois ou mais gerentes, a socie-
dade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência, poderá:
a) Tomar de arrendamento, independentemente do prazo, quais-

quer locais para a sociedade;
b) Comprar e vender viaturas automóveis para e da sociedade,

assinando para o efeito todos os documentos necessários;
c) Confessar, desistir e acordar, em quaisquer termos, em juízo.
5 � Aos gerentes é proibido obrigarem a sociedade em negócios

que lhes sejam estranhos nomeadamente letras de favor.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, quando a lei não determinar prazos ou ou-
tras formalidades especiais, serão convocadas por cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 30 dias os quais
poderão fazer-se representar nas assembleias gerais por qualquer
pessoa.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004534141

JOFABO � CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Rua de Sumarães, 866, Sande
(São Clemente), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4260;
identificação de pessoa colectiva n.º 502990759; data da apresenta-
ção: 20030630.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na pasta
da respectiva sociedade, referentes à prestação de contas de 2002.

25 de Agosto de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001927797
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POLIBRAS � ABRASIVOS E POLIMENTO, S. A.

Sede: Romãos, Ronfe, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6436;
identificação de pessoa colectiva n.º 504899996; data da apresenta-
ção: 20030630.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na pasta
da respectiva sociedade, referentes à prestação de contas de 2002.

25 de Agosto de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001927606

TAPIARA � CERVEJARIA E SNACK-BAR, L.DA

Sede: Rua da Taipa de Além, 297, Caldelas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5069;
identificação de pessoa colectiva n.º 503596922; data da apresenta-
ção: 20040112.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na pasta
da respectiva sociedade, referentes à prestação de contas de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2004520558

A. OLIVEIRA & FERNANDO, L.DA

Sede: Arco, Conde, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2495;
identificação de pessoa colectiva n.º 501676902; data da apresenta-
ção: 20040112.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na pasta
da respectiva sociedade, referentes à prestação de contas de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2004520523

IMOBILIÁRIA GUICARMENDES, L.DA

Sede: Rua do Souto, Selho (São Jorge)

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6334;
identificação de pessoa colectiva n.º 504412850; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apresentações:
38 e 40/20040114.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital da sociedade em 35 000 euros em dinheiro, alterando
os artigos 1.º, 3.º, 5.º e 6.º do pacto social os quais ficam com a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a denominação Imobiliária
Guicarmendes, L.da, vai ter a sua sede no Loteamento do Covelo,
14, da freguesia de Ronfe, deste concelho.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social para
qualquer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
45 000 euros, pertencente ao sócio Guilherme Vieira Mendes e ou-
tra do valor nominal de 5000 euros, pertencente à sócia Luísa Ma-
ria Fernandes da Silva.

ARTIGO 5.º

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

2 � Porém continua designado gerente o sócio Guilherme Vieira
Mendes.

ARTIGO 6.º

A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contratos com
assinatura de um gerente.

Mais certifico que consta da escritura do aumento de capital e
alteração do pacto social a renúncia à gerência de Carlos Manuel
Vieira Mendes.

Certifico ainda que foi depositado o texto completo e actualizado
do contrato da sociedade.

15 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004520604

SERIFLEX � EMBALAGENS IMPRESSAS
E FLEXÍVEIS, L.DA

Sede: Rua dos Mártires, sem número, Azurém

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 933;
identificação de pessoa colectiva n.º 500245363; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 21/20040114.

Certifico que foi depositada a fotocópia da carta onde consta a
cessação de funções do gerente António Miguel Martins Matos da
Silva.

15 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004520590

SERRALHARIA GUILHERME & CARLOS, L.DA

Sede: Rua do Souto, Selho (São Jorge), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4893;
identificação de pessoa colectiva n.º 503464830; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrições n.os 9 e 11; números e data das apresen-
tações: of. 41 e 42, 43 e 45/20040114.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de alteração parcial do pacto social quanto aos seus
artigos 1.º, 3.º e 5.º que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a denominação Serralharia
Guilherme & Carlos, L.da, tem a sua sede na Rua do Paraíso, da fre-
guesia de Selho (São Jorge), deste concelho.

2 � ............................................................................................

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
135 000 euros, pertencente ao sócio Carlos Manuel Vieira Mendes
e outra do valor nominal de 15 000 euros, pertencente à sócia Mónica
Paula Freitas Morais.

ARTIGO 5.º

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

2 � Porém continua designado gerente o sócio Carlos Manuel
Vieira Mendes.

3 � A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contratos
com assinatura de um só gerente.

Certifico ainda que foi também efectuado o registo de cessação de
funções ao cargo de gerente de Guilherme Vieira Mendes, em 7 de
Janeiro de 2004, por renúncia, e a sua autorização para a manuten-
ção da firma social.

Certifico ainda que foi depositado o texto actualizado do contra-
to da sociedade.

15 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2004520612

2 M � GRANITOS, L.DA

Sede: Alto de Airão, Airão (São João), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5280;
identificação de pessoa colectiva n.º 503716618; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 53/20040113.
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Certifico que foi efectuado o registo da dissolução e encerramen-
to da liquidação, da referida sociedade, tendo sido aprovadas as con-
tas em 7 de Novembro de 2003.

14 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2003013393

IRMÃOS GONÇALVES � SERRALHARIA, L.DA

Sede: Monte da Carreira, pavilhão 1, cave, Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3075;
identificação de pessoa colectiva n.º 502087013; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 9 e inscrição n.º 10; números e data das apresentações:
7 e 8/20040113.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram efec-
tuados os registos de cessação de funções de gerência de João Fer-
reira Gonçalves, por renúncia, e a designação para o mesmo cargo
de João Alberto Abreu Correia Lopes.

Data da deliberação: 22 de Dezembro de 2003.

14 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2004520566

CABELEX � INDÚSTRIA DE TECTOS METÁLICOS, S. A.

Sede: Monte Largo, Aldão

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1573;
identificação de pessoa colectiva n.º 500946302; inscrição n.º 11; nú-
mero e data da apresentação: 16/20031219.

Certifico que foi depositada a fotocópia da acta onde consta a
designação dos órgãos sociais para o quadriénio 2003-2006:

Designação dos órgãos sociais para o quadriénio 2003-2006:
Conselho de administração: presidente, Josephus Wlhelmus

Morsink; administrador-delegado, Ulpiano Gomez Agudo; vogal, Jean
Pierre Floris.

Conselho fiscal: fiscal único, Carlos Teixeira, Noé Gomes & Asso-
ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
Manuel Rodrigues Leite de Assunção, revisor oficial de contas; fis-
cal único, suplente, Manuel Duarte Teixeira, revisor oficial de con-
tas.

14 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004523514

CONTA CONFERIDA � CONSULTORIA
PARA NEGÓCIOS E A GESTÃO, L.DA

Sede: Rua de Paulo VI, 188, 1.º, sala 2, Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6347;
identificação de pessoa colectiva n.º 504374206; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresentações:
3 e 4/20040112.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo de alteração parcial do pacto social quanto aos seus
artigos 2.º, 3.º e 4.º que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de contabilidade, auditorias
(com exclusão das de competência exclusiva dos revisores oficiais
de contas) e consultoria fiscal, consultoria para os negócios e a ges-
tão, arrendamento e exploração de espaços, aluguer de equipamen-
tos, bem como actividades de concepção, preparação e difusão de
meios publicitários utilizando todos os meios de comunicação, assim
como a publicidade directa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5486 euros e 78 cêntimos, dividido em duas quotas, uma de 3017 euros
e 73 cêntimos, e outra de 2469 euros e 5 cêntimos, ambas perten-
centes ao sócio José Augusto de Oliveira Freitas.

ARTIGO 4.º

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

2 � Porém, continua designado gerente o sócio José Augusto de
Oliveira Freitas.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura de um gerente.

Certifico ainda que foi também efectuado o registo de cessação de
funções ao cargo de gerente de Maria Eduarda de Barros Pereira, em
13 de Outubro de 2003, por renúncia.

Certifico ainda que foi depositado o texto actualizado do contra-
to da sociedade.

13 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2004520485

BORDADOS TRÊS MAÇAS, L.DA

Sede: Rua de Francisco Agra, 171, 1.º bloco,
Oliveira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5310;
identificação de pessoa colectiva n.º 503734675; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 6/20040112.

Certifico que foi efectuado o registo da dissolução e encerramen-
to da liquidação, da referida sociedade, tendo sido aprovadas as con-
tas em 30 de Novembro de 2003.

13 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2004520493

PÓVOA DE LANHOSO

ANTÓNIO JÚLIO PEREIRA MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 787/20040109; número e data da apresentação: 6/20040109.

Certifico que entre António Júlio Pereira Machado e mulher,
Carmesinda Ferreira Gomes Machado, casados na comunhão de ad-
quiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação António Júlio Pereira
Machado, L.da, e tem a sua sede no Bairro Novo, freguesia de
Lanhoso, concelho da Póvoa de Lanhoso.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de  supermercado,
com charcutaria, talho, fabrico e comercialização de pão e artigos
de pastelaria. Comércio de utilidades domésticas, loiças, cutelaria,
artigos de vestuário e de perfumaria.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia
geral, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não
qualquer remuneração, ficando desde já nomeados gerentes ambos os
sócios.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a intervenção de um gerente.

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

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
da totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despe-
sas de constituição, instalação da sede social e registo da sociedade.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2002782911

ALBANO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 786/20040109; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/20040109.

Certifico que entre Albano Jorge Ferreira de Oliveira, casado com
Fátima Maria Oliveira Pereira na comunhão geral; João Ferreira de
Oliveira, casado com Maria da Conceição Silva Alves Oliveira na
comunhão de adquiridos e Joaquim Andrade da Silva, casado com Rosa
Maria Ferreira de Oliveira na 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 Albano & Irmão, L.da, e tem a
sua sede na Rua dos Moinhos Novos, 326 e 330, freguesia da Póvoa
de Lanhoso (Nossa Senhora do Amparo), concelho da Póvoa de
Lanhoso.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio e importação de
tintas, vernizes e produtos similares, material de bricolage e equipa-
mento sanitário, ferragens e ainda materiais para a construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, subscrito em dinheiro, é de 75 000 euros,
dividido em três quotas iguais, do valor nominal de 25 000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Os sócios realizaram apenas 50 000 euros, devendo dar en-
trada na caixa social com os restantes 25 000 euros no prazo de um
ano a contar de hoje.

3 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 150 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Albano Jorge Ferreira de Oliveira, que desde já fica
nomeado gerente.

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) 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.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
da totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despe-
sas de constituição, instalação da sede social e registo da sociedade.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2002782920

ORVAZ � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 609/2001920; identificação de pessoa colectiva n.º 505624389;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/2004113.

Certifico que, pela inscrição n.º 2, foi registada a dissolução e
encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação de contas: 22 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2002782822

BRAGANÇA
VIMIOSO

A. PADRÃO E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vimioso. Matrícula n.º 108/
040108; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040108.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, António Maria Pinto Padrão, Lur-
des da Conceição Fernandes Afonso Padrão e Ricardo João Afonso
Padrão, constituíram a sociedade comercial em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. Padrão e Filhos, L.da, e tem
a sua sede na Rua de São Tiago, 44, freguesia de Campo de Víboras,
concelho de Vimioso.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação, onde e quando julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir as-
sociações em participação e consórcios.

2.º

A sociedade tem por objecto construção, compra e venda de imó-
veis e revenda dos adquiridos. Compra e venda de artigos em ouro e
prata. Compra e venda de artigos para o lar, atoalhados, colchas.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de três quotas, duas iguais, no
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valor nominal de 12 000 euros cada uma delas, pertencentes a cada
um dos sócios, António Maria Pinto Padrão e Lurdes da Conceição
Fernandes Afonso Padrão, e outra no valor nominal de 1000 euros,
pertencente ao sócio, Ricardo João Afonso Padrão.

4.º

1 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
acordar em assembleia geral.

2 � Poderão igualmente ser exigidas aos sócios prestações suple-
mentares de capital até ao montante de 15 000 euros.

5.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a um gerente, sócio ou
não, ficando desde já nomeado gerente o sócio António Maria Pin-
to Padrão.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente único.
3 � A sociedade e a gerência poderão nomear mandatários ou

procuradores, para a prática de determinados actos.
4 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de fa-

vor, fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes, estra-
nhos ao objecto social.

6.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios,
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando então os
sócios não cedentes, nas concessões onerosas, do direito de prefe-
rência.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota, ou parte dela, a ter-
ceiros, dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por es-
crito, dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário,
o preço e as condições de pagamento da mesma, a fim de obter o
consentimento da sociedade para aquela cessão e de proporcionar o
direito de preferência estatuído no número anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade, os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o seu direito de preferência.

7.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota nos casos seguin-
tes:

a) Por falência, insolvência, morte ou interdição do sócio titular;
b) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto na

cláusula 6.ª;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em ge-

ral, apreendida, judicial ou administrativamente;
d) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-

cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral.
2 � A contrapartida da amortização, no caso previsto na

alínea b) do número anterior, será a resultante do valor nominal da
quota amortizada.

3 � A quota amortizada, figurará no balanço como tal e, poste-
riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou
alguns sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

A Ajudante, (Assinatura ilegível.) 2001880898

CASTELO BRANCO
COVILHÃ

CARLOS ALÇADA BATISTA � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, E. I. R. L.

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 3/960430;
identificação de pessoa colectiva n.º 808891278; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 5/20031106.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 16 de Outubro de 2003.

Conferida. Está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria Pro-
ença Serra dos Santos. 2005146447

AMBISILVICOLA � MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS
VERDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2412/
990118; identificação de pessoa colectiva n.º 504345656; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 8/20031120.

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 3004,81 euros, subscrito

em numerário pelo sócio.
Artigo alterado: 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

3.º

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

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 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria Pro-
ença Serra dos Santos. 2005146498

RCC RÁDIO CLUBE DA COVILHÃ, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 14/
860820; identificação de pessoa colectiva n.º 501705872; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 1/20031117.

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

Designação dos membros da direcção.
Para o biénio 2003-2004.
Presidente: António Jorge Santos Silva; vice-presidente, Luís

Manuel Matos Proença; vogais: Mário José Monteiro dos Santos
Carriço, António José Arroz Cruz Pombo, Joaquim Dias Costa,
Romão Gonçalves Vieira e Joaquim António Matias; suplentes: Júlio
Pires de Sousa e Maria Filomena Cordeiro Pires Figueiredo Gomes,
todos casados.

Data da deliberação: 14 de Julho de 2003.

Conferida. Está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria Pro-
ença Serra dos Santos. 2005146480

JOSÉ DAMASCENO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2185/
960521; identificação de pessoa colectiva n.º 503645508; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 7/20031113.

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

Alteração parcial do pacto.
Artigos alterados: 1.º e 7.º, os quais ficaram com a seguinte redac-

ção:
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Damasceno, L.da, tem a sua sede
na Zona da Estação, lote 12, rés-do-chão, freguesia de Santa Maria,
concelho da Covilhã.

ARTIGO 7.º

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

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

Mais certifico que foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado na sua redacção actualizada.

Conferida. Está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria Pro-
ença Serra dos Santos. 2005146471
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SOUSA & MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2579/
20010109; identificação de pessoa colectiva n.º 505286130.

Certifico que, em 18 de Novembro de 2003, foram depositados
na pasta própria da sociedade em epígrafe, os documentos de pres-
tação de contas, relativos ao exercício de 2002.

Conferida. Está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria Pro-
ença Serra dos Santos. 2005145955

ANTÓNIO ANTUNES BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1993/
940608; identificação de pessoa colectiva n.º 503225061; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 3/20031106.

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 12,02 euros, 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 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, per-
tencentes a cada um dos sócios, António Antunes Batista e Maria
da Glória Lopes Duarte.

Mais certifico que foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado na sua redacção actualizada.

Conferida. Está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria Pro-
ença Serra dos Santos. 2005146455

SERTÃ

RESTAURANTE O CANTINHO DE CERNACHE, L.DA

Sede: Rua de Libânio Vaz Serra, 10, Cernache do Bonjardim,
Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 832/030220;
identificação de pessoa colectiva n.º 506440117; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 3/031202.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Outubro de 2003.

Conferi. Está conforme.

16 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Gina Maria Barata
dos Reis. 2003449329

JCFR � EXPLORAÇÃO FLORESTAL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de Gonçalo Caldeira, 39, 2.º, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 854/031230;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/031230.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, por José Carlos Farinha Ruivo, viúvo,
foi constituída a sociedade unipessoal por quotas, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma JCFR � Exploração Florestal, Uni-
pessoal, L.da, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Avenida de Gonçalo Rodrigues
Caldeira, 39, 2.º, freguesia e concelho da Sertã.

1 � Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para qualquer localidade dentro do mesmo concelho.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a exploração florestal, corte de
madeiras e limpeza de florestas.

Compra e venda de madeira e seus derivados.
Plantação e gestão de recursos florestais.
Comércio de lenhas, carvão, pinhas e acendalhas.
Terraplanagens e demolição de edificações.

ARTIGO 4.º

O capital, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
que corresponde a uma única quota do sócio José Carlos Farinha
Ruivo.

§ 1.º Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global do décuplo do capital social, reembolsáveis quan-
do julgadas dispensáveis sendo a data e a forma de restituição fixa-
das em assembleia geral que delibere e reembolso.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e gerência da sociedade e a sua representa-
ção em juízo e fora dele, activa e passivamente, será exercida pelo
sócio José Carlos Farinha Ruivo, desde já nomeado gerente, com ou
sem remuneração conforme vier a ser deliberado em assembleia ge-
ral.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é necessária a assinatura do gerente.

ARTIGO 6.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da as-
sembleia geral serão convocadas por meio de cartas registadas diri-
gidas ao sócio com 15 dias de antecedência, indicando nelas o assun-
to a deliberar.

ARTIGO 7.º

Nos termos do previsto no artigo 270.º, alínea f), do Código das
Sociedades Comerciais, fica desde já autorizada a celebração de quais-
quer negócios jurídicos entre o sócio e a sociedade desde que os
mesmos sirvam para a prossecução do objecto da mesma.

A gerência fica, desde já autorizada a levantar o capital social
depositado afim de fazer face às despesas de constituição e registo
da mesma e aquisição de bens e equipamentos.

Conferi. Está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Gina Maria Barata
dos Reis. 2003449345

TRANSPORTES SERTAGINENSES, L.DA

Sede: Aldeia Fundeira da Ribeira, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 580/971229;
identificação de pessoa colectiva n.º 504036750; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/031230.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, na sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Pela apresentação n.º 3/031230 � averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 1.

Cessação das funções de gerente, Armando Alves Farinha, por
renúncia, em 15 de Outubro de 2003.

Conferi. Está conforme.

16 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Gina Maria Barata
dos Reis. 2003449310
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FARINHA & AMARO � AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, L.DA

Sede: Rua do Padre António Lourenço Farinha, loteamento 2,
lote 4-A, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 855/031230;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/031230.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que entre Luís Miguel Lopes Farinha, soltei-
ro, maior, e Filipe Daniel Amaro Lopes, solteiro, maior, foi cons-
tituída a sociedade comercial por quotas, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Farinha & Amaro � Agência de
Publicidade, L.da, e tem a sua sede na Rua do Padre António Louren-
ço Farinha, loteamento 2, lote 4-A, na vila, freguesia e concelho da
Sertã.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, também podem ser criadas ou extintas, agênci-
as, delegações, sucursais, outras formas de representação da socie-
dade, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social agência de publicidade. Acti-
vidades conexas com a produção de bordados em têxteis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, cada uma no valor nomi-
nal de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis sendo a data e a forma
de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

§ 2.º Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me o que for deliberado em assembleia geral, ficará a cargo de am-
bos os sócios, que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é obrigatória a assinatura de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Conferi. Está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Gina Maria Barata
dos Reis. 2003449353

LIGORO � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote 17, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 851/031124;
identificação de pessoa colectiva n.º 505345692; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 10/031124.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe, fo-
ram efectuados os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do pacto social quanto aos artigos 1.º e 2.º, que
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação LIGORO � Construções,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial, lote 17, fre-
guesa e concelho da Sertã.

§ único .......................................................................................

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em arquitectura, construção, re-
construção, administração, compra para revenda de prédios urba-
nos ou rústicos, bem como a administração, criação e exploração
de estabelecimentos comerciais, industriais e hoteleiros. Obras pú-
blicas, elaboração de estudos e projectos de engenharia. Importa-
ção, exportação e comercialização de artigos em madeira e seus
derivados.

Conferi. Está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Gina Maria Barata
dos Reis. 2003449337

VILA DE REI

TRANSLISA � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila de Rei. Matrícula n.º 89/
050799; identificação de pessoa colectiva n.º 504548417; averba-
mentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 2; números e data das apresenta-
ções: 3 e 4/040109.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1.º Cessação das funções de gerente de Fernando José Formiga de
Gouveia, a partir de 16 de Setembro de 2003, por renúncia.

2.º Cessação das funções de gerente de Israel Filipe Rodrigues
Rafael de Jesus, a partir de 16 de Setembro de 2003, por renún-
cia.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2001825293

BRITALREI � BRITAS E BETÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila de Rei. Matrícula n.º 81/
981014; identificação de pessoa colectiva n.º 504247514; averba-
mentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 11; números e data das apresenta-
ções: 1 e 2/040109.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1.º Cessação das funções de gerente, de Fernando José Formiga de
Gouveia, a partir de 16 de Setembro de 2003, por renúncia.

2.º Cessação das funções de gerente, de Israel Filipe Rodrigues
Rafael de Jesus, a partir de 16 de Setembro de 2003, por renún-
cia.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2001825307
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COIMBRA
CANTANHEDE

CALISTO & COUCEIRO � ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1583/
040109; identificação de pessoa colectiva n.º P 506728722; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 11/040109.

Certifico que entre João Pedro Fernandes Couceiro e Bruno Ri-
cardo Pessoa dos Santos Calisto foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Calisto & Couceiro � Adminis-
tração e Gestão de Condomínios, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Padre Américo, 68, freguesia e
concelho de Cantanhede.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de admi-
nistração e gestão de condomínios, de limpeza, de jardinagem, de
manutenção e reparação de edifícios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 20 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou
não sócios, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

3 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a socie-
dade em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente abonações, letras de favor, avales, fianças e outras
obrigações.

4 � A sociedade poderá nomear mandatários, ou procuradores,
da mesma, para a prática de determinados actos ou categorias de
actos, atribuindo tais poderes através de procuração.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar
no prazo de 90 dias, contados do conhecimento do respectivo fac-
to, poderá amortizar qualquer quota, nos casos seguintes:

a) Por acordo dos sócios;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a

arrematação ou a adjudicação de qualquer quota;
c) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que

não foi adjudicado ao seu titular;
d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cedência da

sua quota, depois de os sócios ou de a sociedade terem declarado
preferir na cessão, de harmonia com o disposto do artigo 6.º deste
contrato.

2 � A contrapartida da amortização da quota, nos casos previs-
tos nas alíneas b), c) e d) do número anterior, se a lei não dispuser
de outro modo, será igual ao valor da quota segundo o último balan-
ço legalmente aprovado.

ARTIGO 8.º

No caso de morte de um dos sócios, a quota não poderá ser trans-
mitida por sucessão na hipótese de o sócio sobrevivo demonstrar
vontade de adquirir a quota.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Conceição Maria
Bessa da Silva Branco. 2002742545

FIGUEIREDO & CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1582/
040107; identificação de pessoa colectiva n.º P 506823334; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 11/040107.

Certifico que entre Maria Madalena da Cruz Póvoa Figueiredo e
Rui Manuel Campos Silva foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Figueiredo & Campos, L.da, e
tem a sua sede na Rua de Luís de Camões, 22, rés-do-chão, loja 6,
freguesia, concelho e cidade de Cantanhede.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração da actividade ho-
teleira, nomeadamente café e snack-bar.

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 uma dos só-
cios, Maria Madalena da Cruz Póvoa Figueiredo e Rui Manuel Cam-
pos Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo dos sócios ou não sócios que vie-
rem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
dos gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes, bastando para os
actos de mero expediente a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual ao triplo
do capital social.
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2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso, que forem
acordadas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

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

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Conceição Maria
Bessa da Silva Branco. 2002742537

J. BATISTA CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 407/
860708; identificação de pessoa colectiva n.º 501688382; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 13/031231.

Certifico que o capital social foi aumentado de 164 603,31 euros
para 252 000 euros e, em consequência, alterado parcialmente o
contrato, tendo o artigo 3.º, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens ou demais valores constantes da escrita social, é de 252 000 euros
e corresponde à soma de três quotas iguais dos valores nominais de
84 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Joaquim
Batista Carvalho, Alberto Manuel Ferreira Barreto e a restante quo-
ta a Joaquim Batista Carvalho, Maria Dulcínea Marques de Carvalho
Ferreira Barreto e Alberto Manuel Ferreira Barreto, na proporção
de metade para aquele primeiro e a restante metade para o casal de
Maria Dulcínea Marques de Carvalho Ferreira Barreto e marido,
Alberto Manuel Ferreira Barreto.

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

12 de Janeiro de 2004. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2001299796

COIMBRA

F. B. A. � FERRAND, BICKER E ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7344;
identificação de pessoa colectiva n.º 504365717.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003549668

ALFREDO VIEIRA DE SÁ � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9055;
identificação de pessoa colectiva n.º 505891980.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003445790

CLÍNICA DE MONTES CLAROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 854;
identificação de pessoa colectiva n.º 500460272.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003529110

REBOQUES E OFICINAS A. M. MONTEIRO
& FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9064;
identificação de pessoa colectiva n.º 505701375.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003442634

FÁBRICA DE MALHAS REDINIZES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 885;
identificação de pessoa colectiva n.º 500106690.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000081487

POST QUEM � ANÁLISE E CONSULTADORIA
ARQUEOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7828;
identificação de pessoa colectiva n.º 504614282.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000088295

PADARIA PASTELARIA O FORNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6535;
identificação de pessoa colectiva n.º 503762946.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003442596

BRINCA � INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5943;
identificação de pessoa colectiva n.º 503434400.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000087752

CACICENTRO � ARTIGOS DE CAÇA E PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8350;
identificação de pessoa colectiva n.º 504998021.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003483730

ROSÁRIO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2863;
identificação de pessoa colectiva n.º 501293787.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003442952
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CASUALIDADES � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5554;
identificação de pessoa colectiva n.º 503177652.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

25 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003442057

AÇUDEGÁS � PROJECTOS, INSTALAÇÕES
E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7435;
identificação de pessoa colectiva n.º 504300350.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

2 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000751415

CIDADE DOS CARROS � COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8045;
identificação de pessoa colectiva n.º 504790277.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

25 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003474684

F. PIMENTEL � AGENTE DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8920;
identificação de pessoa colectiva n.º 505688239.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003457763

CENTRALFOODSERVICES � SERVIÇO
DE CATERING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8337;
identificação de pessoa colectiva n.º 505128535.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

25 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003466320

NOVA LINEAR � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8464;
identificação de pessoa colectiva n.º 504817248.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

25 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003474730

ALCIDES & IRMÃO � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4373;
identificação de pessoa colectiva n.º 502498714.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000750249

JORGE CARVALHO SOFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3037;
identificação de pessoa colectiva n.º 501380868.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000217907

A. SOUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1329;
identificação de pessoa colectiva n.º 500460752.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003466410

V. FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9403;
identificação de pessoa colectiva n.º 506330095.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003444629

PINA AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2875;
identificação de pessoa colectiva n.º 501284990.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003456953

MOSTEIRO DE S. JORGE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6949;
identificação de pessoa colectiva n.º 504127128.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000209327

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
JOSÉ MANUEL CHAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5563;
identificação de pessoa colectiva n.º 500886881.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

4 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003529594

CORINA � CABELEIREIRA UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9226;
identificação de pessoa colectiva n.º 506150259.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000750184
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ELECTROCERNACHE � MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4443;
identificação de pessoa colectiva n.º 502498420.

Certifico com referência à sociedade que foram depositadas as
contas de exercício do ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003528873

CARPINTARIA ARMANDO SANTOS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9250.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003554700

CIVILINSP � INSPECÇÕES TÉCNICAS DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8903;
identificação de pessoa colectiva n.º 505616149.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000081436

ESCRISIL � ARTIGOS DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7693;
identificação de pessoa colectiva n.º 504454773.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003529535

MODAINTERACTIVA � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8630;
identificação de pessoa colectiva n.º 505373181.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003483969

SARAIVA & PADILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2250;
identificação de pessoa colectiva n.º 500773513.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000081584

MALTA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4050;
identificação de pessoa colectiva n.º 502194219.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000209017

FERNANDES & BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1542;
identificação de pessoa colectiva n.º 500350035.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000208444

MADEIRA & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3617;
identificação de pessoa colectiva n.º 501833862.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000213375

O TAIPAL � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8706;
identificação de pessoa colectiva n.º 505125250.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003483829

MÓVEIS E DECORAÇÕES ALMEDINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4392;
identificação de pessoa colectiva n.º 502484381.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003483837

SUBSTRATO � IMPERMEABILIZAÇÕES
E REPARAÇÃO DE BETÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7507;
identificação de pessoa colectiva n.º 504340530.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003529608

NOVEMPONTO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7962;
identificação de pessoa colectiva n.º 504698400.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003483748

ISIMAFI � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6598;
identificação de pessoa colectiva n.º 503790990.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003442642
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VEIGA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6612;
identificação de pessoa colectiva n.º 503834807.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003442995

COIMMARTINS � COMPONENTES
E ACESSÓRIOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8893;
identificação de pessoa colectiva n.º 505423324.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003529446

IMOLAMP � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9021.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000208878

ORGANIFROTA � LOCALIZAÇÃO E GESTÃO
DE FROTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8668;
identificação de pessoa colectiva n.º 505199416.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000081550

CLÍNICA CARDIOLÓGICA SECUNDINO
DE FREITAS & SARGENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8754;
identificação de pessoa colectiva n.º 505504545.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000081479

ALBERTINO BATISTA � COMÉRCIO DE MADEIRAS
E DERIVADOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8928;
identificação de pessoa colectiva n.º 505787644.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003529101

NUTRIS � RESTAURANTE E SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8860;
identificação de pessoa colectiva n.º 505191296.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003529616

DUARTE LUCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4833;
identificação de pessoa colectiva n.º 502712236.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

23 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000201890

BARREIROS & VILLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1501;
identificação de pessoa colectiva n.º 500041946.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

3 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000750060

VAZ SERRA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7954;
identificação de pessoa colectiva n.º 504789384.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003483020

FERNANDO R. M. SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8757;
data do depósito: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais da Cunha. 2003483136

AMACHUCADO � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5785;
identificação de pessoa colectiva n.º 503304611.

Certifico, com referência à sociedade, que foram depositadas as
contas de exercício do ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003528881

FREITAS E PENEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4118;
identificação de pessoa colectiva n.º 502249358.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

3 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000750079

JOAQUIM CRISÓSTOMO DA SILVA SANTOS,
SUCESSOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1235;
identificação de pessoa colectiva n.º 500151598.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003528857



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 55 � 5 de Março de 20045192-(60)

PEDRO MARTINS CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4861;
identificação de pessoa colectiva n.º 502734213.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003529551

PORTA DOURADA � IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7484;
identificação de pessoa colectiva n.º 504356720.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000750176

COIMBRALFA � COMÉRCIO E REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4159;
identificação de pessoa colectiva n.º 502254270.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000750168

PLANITESTE � CONSULTORIA PARA OS NEGÓCIOS
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5468;
identificação de pessoa colectiva n.º 503132420.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

7 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003528849

PADARIA PASTELARIA FLOR DA CONCHADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4842;
identificação de pessoa colectiva n.º 502714042.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003528750

DECORAÇÕES � B. C., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2725;
identificação de pessoa colectiva n.º 501210342.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003742735

MAJORCÓPIA � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6031;
identificação de pessoa colectiva n.º 503507849.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003483217

MONDEGOFOZ � EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7355;
identificação de pessoa colectiva n.º 504265385.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003529489

ALUMANI II � COMÉRCIO DE AUTOMATISMOS
E MATERIAL DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5467;
identificação de pessoa colectiva n.º 503133566.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

13 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000750192

CARLOS BARATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9415;
identificação de pessoa colectiva n.º 505840944.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

13 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003548645

CENTRAL COMERCIAL � COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE ASSISTÊNCIA AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4986;
identificação de pessoa colectiva n.º 502826207.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

13 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003529470

A. MONTEIRO & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7250;
identificação de pessoa colectiva n.º 504208454.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

10 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000207111

E4F2 � GABINETE GRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6134;
identificação de pessoa colectiva n.º 503513768.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003483934

A. LINCHO GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8356;
identificação de pessoa colectiva n.º 505150832.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003443398
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EUROGARDEN � JARDINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9386;
identificação de pessoa colectiva n.º 506312259.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003445803

F. S. � FANTASIA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4517;
identificação de pessoa colectiva n.º 502560975.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000756492

MACENTRO � COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DE MÁQUINAS PARA INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6467;
identificação de pessoa colectiva n.º 503729671.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003483578

ANTÓNIO GONÇALVES DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3237;
identificação de pessoa colectiva n.º 501496386; data do depósito:
030630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003474277

IDTEC � INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7221;
identificação de pessoa colectiva n.º 504207954.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003529209

DUPLISERVIÇOS � SERVIÇOS DE SAÚDE, HIGIENE
E SEGURANÇA NO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9164;
identificação de pessoa colectiva n.º 505751321.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003528997

CARLOS MENA & PEREIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3252;
identificação de pessoa colectiva n.º 501487301.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

29 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000084265

RESIDENCIAL DOMUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4199;
identificação de pessoa colectiva n.º 502289082.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

29 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000206379

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LIMA ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5966;
identificação de pessoa colectiva n.º 502692650.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

29 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000084273

ADÉRITO LAMAS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5332;
identificação de pessoa colectiva n.º 503055247.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

29 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003456465

ATENACONTA � ORGANIZAÇÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3742;
identificação de pessoa colectiva n.º 501925074.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

25 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000206565

GIRAPROJECTO � GABINETE, ENGENHARIA
E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6460;
identificação de pessoa colectiva n.º 503813591.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

27 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000759190

CLÍNICA DENTIFLOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6473;
identificação de pessoa colectiva n.º 503771325.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

23 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000759181

GOSTO DA ÉPOCA � COMÉRCIO DE ANTIGUIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9413;
identificação de pessoa colectiva n.º 506264882.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

24 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003456392

RAINHO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9358;
identificação de pessoa colectiva n.º 505896885.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

23 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003442367

USB � INFORMÁTICA PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8253;
identificação de pessoa colectiva n.º 503921602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

27 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003528113

EURO FIGA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7868;
identificação de pessoa colectiva n.º 504460102.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

23 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003442340

DIVERNET � COMÉRCIO DE SOLUÇÕES
INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6780;
identificação de pessoa colectiva n.º 503963143.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

23 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003528121

DECORATIVA FUMISTER DO MONDEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5877;
identificação de pessoa colectiva n.º 503366277.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

23 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003509313

PAULA & MANUELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7368;
identificação de pessoa colectiva n.º 504270486.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

23 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003548289

LUÍS GASPAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9069;
identificação de pessoa colectiva n.º 505931052.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

23 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000759173

MARTINS & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1480;
identificação de pessoa colectiva n.º 500383065.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

22 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003442375

INFORMÁQUINAS � EQUIPAMENTO
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3772;
identificação de pessoa colectiva n.º 501957022.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

22 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003509321

CONTRHU � CONTABILIDADE E RECURSOS
HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7258;
identificação de pessoa colectiva n.º 504216713.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

6 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003528199

A. M. ALVES � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7257;
identificação de pessoa colectiva n.º 504208519.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

6 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003528180

CRISTINO & MOTA, REPRESENTAÇÕES
E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6844;
identificação de pessoa colectiva n.º 503989487.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

29 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003444688

RAMOS MARTINS � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9219.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

29 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003528326
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CARVALHO & HENRIQUES � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6984;
identificação de pessoa colectiva n.º 504052241.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

30 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003474226

VIMOND � DERIVADOS DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8761.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

30 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2002218315

PLANO ELEVADO � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8861.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

30 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000084052

DESIGN ZONE � PUBLICIDADE GLOBAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9214.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

30 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003474269

SOUSA, SOBRINHO E FREIXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2207;
identificação de pessoa colectiva n.º 500625565.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

29 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003549072

CLIPGEST � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9108.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

29 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003554289

LUÍS SILVA PINTO � CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5471;
identificação de pessoa colectiva n.º 503133574.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

6 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000206980

DENTOCLÍNICA � CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4206;
identificação de pessoa colectiva n.º 502325399.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

6 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003468854

PADARIA PASTELARIA FLOR DE SÃO MARTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6424;
identificação de pessoa colectiva n.º 503690015.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

6 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003442960

EMA & NATÁLIA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6333;
identificação de pessoa colectiva n.º 503634794.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

6 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003442030

GONÇALVES MENDES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4529;
identificação de pessoa colectiva n.º 502562188.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

28 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003469664

JOSÉ DE SOUSA AMADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8336;
identificação de pessoa colectiva n.º 505170620.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

22 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000759106

REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2696;
identificação de pessoa colectiva n.º 501200398.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003509437

BETA VIAGENS  E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5017;
identificação de pessoa colectiva n.º 502832738.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003482970
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JOSÉ DE ALMEIDA GOMES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8701;
identificação de pessoa colectiva n.º 505483440.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2002218650

METALOMENA � CONSTRUÇÕES E MONTAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4508;
identificação de pessoa colectiva n.º 502559179.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003529624

RESTAURANTE NACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2146;
identificação de pessoa colectiva n.º 500381321.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000218709

VOLANTAUTO � SOCIEDADE DE REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2097;
identificação de pessoa colectiva n.º 500430519.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003529578

PASP � MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8465;
identificação de pessoa colectiva n.º 505067234.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

25 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000750052

COMER FÁCIL � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7829;
identificação de pessoa colectiva n.º 504621254.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

25 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000750354

JOSÉ RASTEIRO � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4822;
identificação de pessoa colectiva n.º 502706937.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000084656

JOAQUIM FERNANDO M. OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8930;
identificação de pessoa colectiva n.º 505173174.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

25 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000750265

ALTYARTE � JOALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7032;
identificação de pessoa colectiva n.º 504074431.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

25 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000750362

OLÍMPICA INTERNACIONAL CLÍNICAS
DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4680;
identificação de pessoa colectiva n.º 502627999.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000087876

E. MONTEIRO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8264;
identificação de pessoa colectiva n.º 505053780.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000207057

IMOBILIÁRIA IMOBELFO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5757;
identificação de pessoa colectiva n.º 503296910.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

25 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003474692

SINMETRO � SISTEMAS DE INOVAÇÃO
EM QUALIDADE E METROLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8999;
identificação de pessoa colectiva n.º 505980967.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

25 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003529918

QUINTA DO BOLÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4910;
identificação de pessoa colectiva n.º 502776722.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000084664
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ROLIGEL � GELATARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5702;
identificação de pessoa colectiva n.º 502451556.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000217770

A. SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 997;
identificação de pessoa colectiva n.º 500005176.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

13 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003475109

MARIA CÉLIA PATRÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7744;
identificação de pessoa colectiva n.º 504758187.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000083854

PREDADORES � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8945;
identificação de pessoa colectiva n.º 505741270.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003445811

PAIVA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2338;
identificação de pessoa colectiva n.º 500828121.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000213359

CARLI � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3374;
identificação de pessoa colectiva n.º 501626760.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003509372

MOSQUETÃO, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
DESPORTIVOS E ACTIVIDADES DE AVENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8878;
identificação de pessoa colectiva n.º 505466392.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003456406

CENTRIPNEUS � CENTRO DE MANUTENÇÃO AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6711;
identificação de pessoa colectiva n.º 503963470.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003529497

J. CARMO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3597;
identificação de pessoa colectiva n.º 501815325.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003528369

LITOGRAFIA COIMBRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 548;
identificação de pessoa colectiva n.º 500279258.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

13 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000089348

TERESA GOUVEIA & MARTA LARANJEIRA, ARTIGOS
DE DANÇA E GINÁSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8639;
data do depósito: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000081347

REIG MARTI (PORTUGAL) TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5154;
identificação de pessoa colectiva n.º 502984503.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

13 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003549749

ALBERTO SIMÕES � SOCIEDADE GESTORA DE BENS
FAMILIARES E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5869;
identificação de pessoa colectiva n.º 503366315.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

13 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003529462

A. OLAYO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4380;
identificação de pessoa colectiva n.º 502482664.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

13 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003475095
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PARAFUCENTRO � COMÉRCIO DE PARAFUSOS
DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2204;
identificação de pessoa colectiva n.º 500588597.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003483500

CLÍNICA DE PSIQUIATRA E SAÚDE OCUPACIONAL
ILDA VIEIRA MURTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9360.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000750150

EUROGLOBAL � EMPRESA DE CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4988;
identificação de pessoa colectiva n.º 502824158.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003529454

PRIMARTE � COMÉRCIO DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4742;
identificação de pessoa colectiva n.º 502667117.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003529527

HENRIQUE & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 812;
identificação de pessoa colectiva n.º 500460493.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000213391

SAPATARIA PROGRESSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2337;
identificação de pessoa colectiva n.º 500828130.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000213367

G. C. � GRÁFICA DE COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3642;
identificação de pessoa colectiva n.º 501848533.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003529845

SECO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1533;
identificação de pessoa colectiva n.º 500243646.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000213340

VAZ SERRA � CONSULTORIA, ASSESSORIA
DE GESTÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7914;
identificação de pessoa colectiva n.º 504694758.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003482997

CCOL � CENTRO DE CIRURGIA OCULAR POR LASER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5155;
identificação de pessoa colectiva n.º 503042013.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

7 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000213227

VARANDA DO MONDEGO � CAFÉ, RESTAURANTE
E CERVEJARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3367;
identificação de pessoa colectiva n.º 501609083.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003509500

EUGÉNIO FERNANDEZ & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1506;
identificação de pessoa colectiva n.º 500347441.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000213405

DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA
VERA ESCADA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9457;
identificação de pessoa colectiva n.º 506175413.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

10 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003466363

PAPELARIA LINHA MODERNA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9199.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

3 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003466312
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DIAS FERNANDES & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9156.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

3 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000207880

JOAQUIM CALDEIRA & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8968.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

3 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000207863

ÁLVARO TEIXEIRA SANTOS, SOCIEDADE DE FESTAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7712;
identificação de pessoa colectiva n.º 504501690.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

5 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003528806

EVA � ESTUDOS COM VIABILIDADE AMBIENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6470;
identificação de pessoa colectiva n.º 503730149.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

5 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003483616

LOGIDOC � EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO
E EDIÇÃO DE DOCUMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5511;
identificação de pessoa colectiva n.º 503154750.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

5 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003444785

EPICENTRO � DISTRIBUIDORES DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5263;
identificação de pessoa colectiva n.º 503004448.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

5 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000217885

3 C � COMÉRCIO DE COMPUTADORES
E COMPONENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5055;
identificação de pessoa colectiva n.º 502885769.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

5 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000217974

REIS PINTO � CONSTRUÇÕES CIVIS
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2544;
identificação de pessoa colectiva n.º 500994315.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

5 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000217826

AGOSTINHO ALMEIDA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3043;
identificação de pessoa colectiva n.º 501389032.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

5 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000217800

AUTO TRAVÕES DE COIMBRA � COMÉRCIO
DE ACESSÓRIOS DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5580;
identificação de pessoa colectiva n.º 503197122.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

5 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000217761

CRIMANO � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8686;
identificação de pessoa colectiva n.º 505483211.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003483004

COMPRATER � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7863;
identificação de pessoa colectiva n.º 504653920.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000750125

SANTOS SILVA & SOBRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7739;
identificação de pessoa colectiva n.º 504416286.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000750133

JOSÉ & ALICE FIGUEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9009;
identificação de pessoa colectiva n.º 505848643.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000211321
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PRAZERES DA CARNE � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8297;
identificação de pessoa colectiva n.º 505086298.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003445773

ILDA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 851;
identificação de pessoa colectiva n.º 500136505.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000207146

PROBAR � INDÚSTRIA ALIMENTAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1266;
identificação de pessoa colectiva n.º 500068208.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

5 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003549927

PIEDOIS � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9534;
identificação de pessoa colectiva n.º 506425070.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000083625

SANTOS & MATIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1324;
identificação de pessoa colectiva n.º 500513767.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

14 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003554998

IMOVALDI � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8578;
identificação de pessoa colectiva n.º 505244810.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000208860

QUADRILÁTERO � GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. G. P. S., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9446;
identificação de pessoa colectiva n.º 506311759.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003548548

ARNADO � EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2532;
identificação de pessoa colectiva n.º 501068570.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000081576

SANTOS PEDREIRO & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9194;
identificação de pessoa colectiva n.º 506081788.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003529810

CLÍNICA DE ACUPUNCTURA DO CENTRO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7864;
identificação de pessoa colectiva n.º 504586033.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003474242

A. M. D. V. L. � INDÚSTRIA METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9472;
identificação de pessoa colectiva n.º 506080650.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003549315

RICARDO TEIXEIRA � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6643;
identificação de pessoa colectiva n.º 503856096.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003529330

PAPÉIS RECICLÁVEIS, OFICINA DE AMBIENTE
E RECURSOS NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8872;
identificação de pessoa colectiva n.º 503235539.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003474285

CAFÉ CERVEJARIA A2, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5005;
identificação de pessoa colectiva n.º 502824050.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003443177
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A. MAGALHÃES, J. DIAS & J. HIGINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8371;
identificação de pessoa colectiva n.º 504980858.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000206239

RITOME � SERVIÇOS DE CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6311;
identificação de pessoa colectiva n.º 503619590.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000083633

JORINF � INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5683;
identificação de pessoa colectiva n.º 503262854.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2000081533

MARIA ISABEL CORREIA MESQUITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4338;
identificação de pessoa colectiva n.º 502448644.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003529160

LUDOTEMA � ANIMAÇÃO E PARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7943;
identificação de pessoa colectiva n.º 504678841.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 2003548513

FIGUEIRA DA FOZ

CURSIAGRO � COMÉRCIO DE TRACTORES
BOM-SUCESSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1746/940810; identificação de pessoa colectiva n.º 503254274;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números e data das apre-
sentações: 6 e 7/20031230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os registos de:

Cessação de funções do gerente Avelino Delgadinho Acúrcio, por
renúncia, em 11 de Dezembro de 2003.

Mudança de sede para: Rua da Ribeira, 2, lugar de Camarcão, fre-
guesia de Bom Sucesso, concelho da Figueira da Foz.

Conferida, está conforme.

15 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2003316280

CARLOS CAVALEIRO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula n.º 623/
800130; identificação de pessoa colectiva n.º 500945268; inscrição
n.º 13; número e data da apresentação: 33/20031229.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Elisa
Marques Oliveira Estanqueiro. 2003317058

FÓRMULA F � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2318/990503; identificação de pessoa colectiva n.º 502798840;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 26/20031229.

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

Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

31 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa
Marques Oliveira Estanqueiro. 2003317040

TRANSPORTES MARIANO (PORTO), L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2012/970107; identificação de pessoa colectiva n.º 500426074;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 21/20031229.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de designação de gerente de Manuel Ferreira Correia,
casado, residente na Rua das Traqueias, 1, Figueira da Foz.

Data da deliberação: 15 de Novembro de 2003.

Conferida, está conforme.

31 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa
Marques Oliveira Estanqueiro. 2003317031

JMNVM � SGPS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula

n.º 2580/010208; identificação de pessoa colectiva n.º 505223139;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 39/20031230.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital social
em 950 000 euros, passando de 50 000 euros para
1 000 000 de euros, realizado em dinheiro, mediante a emissão de
950 000 acções ao portador, do valor nominal de 1 euro cada, subs-
crito pelos accionistas, na proporção das acções de que são titulares,
e, em consequência, alterado o artigo 4.º, que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens ou demais valores constantes da escrita social, é de
1 000 000 de euros e está representado por 1 000 000 de acções, do
valor nominal de 1 euro cada uma.

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

Conferida, está conforme.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Elisa
Marques Oliveira Estanqueiro. 2003316213

JOSÉ M. NETO LOUREIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 3073/20031229; identificação de pessoa colectiva n.º 506721299;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/20031229.
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Certifico que José Manuel Neto Loureiro, casado com Maria de
Lurdes Carvalho da Silva na comunhão de adquiridos, constituiu a
sociedade em epígrafe, que ficou a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José M. Neto Loureiro, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Cabeço, 32, freguesia do Bom
Sucesso, concelho da Figueira da Foz.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, e criar agências, sucursais, filiais ou outras
formas locais de representação, em qualquer ponto do País e estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a 100 vezes o capital social.

2 � O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando esta
deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que por ele
sócio forem fixadas.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo dele sócio, José Manuel Neto Lou-
reiro, desde já nomeado gerente, ou a cargo de 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 participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou sociedades não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing e ALD, bem como tomar de arren-
damento 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.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2003316159

IVES, S. U. R. L. � SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 3069/20031216; identificação de pessoa colectiva n.º 980282322;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20031216.

Certifico que foi criada uma representação permanente com a
denominação acima referenciada da sociedade unipessoal de respon-
sabilidade limitada IVES, S. U. R. L., com sede em Blagoevgrad, Bairro
Alen Mak, 9, 7.º, apartamento 19, República da Bulgária, matricu-
lada no Registo Comercial da Câmara de Comércio e Indústria da
Bulgária sob o n.º 4032704700, número fiscal 1010192184; local

da representação da sucursal: Rua do Alto do Viso, 16, concelho da
Figueira da Foz; representante da sucursal: Ivan Leninov Shalev,
solteiro, maior, que se rege pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

Condições gerais

1 � A constituída IVES � Sociedade Unipessoal de Responsabi-
lidade Limitada, é representada por pessoa responsável juridicamen-
te, de acordo com as leis búlgaras.

2 � Esta acta é também o regulamento da sociedade.

CAPÍTULO II

Firma, sede, prazo do contrato e tipo de actividade

3 � A sociedade vai ser designada pelo nome de IVES � S. U. R. L.
4 � Assim é que será escrito em todos os documentos, designada-

mente cartas, carimbos, materiais de publicidade da sociedade, etc.
5 � A sede da gerência da actividade da sociedade é: cidade de

Blagoevgrad, Bairro Alen Mak, 9, 7.º, apartamento 19.
6 � A sociedade será constituída por um período ilimitado.
7 � A sociedade com responsabilidade limitada terá a seguinte

actividade: compra de mercadorias ou de outras coisas a fim de ven-
da e revenda no aspecto primário, transformado ou tratado, venda
de mercadorias de produção própria, representação comercial e
mediação, negócios de comissão, expedicionários e de transporte,
negócios de entreposto, negócios com a propriedade intelectual,
serviços hoteleiros, turísticos, publicitários, de informação, de pro-
grama ou serviços de empresário, todas as sortes de negócios e de
serviços no domínio da construção, edificação ou mobiliário dos bens
imóveis a fim de venda, a prestações (leasing).

CAPÍTULO III

Representação

8 � A sociedade pode abrir estabelecimentos, no território da
República da Bulgária e em outros países, dependendo das leis destes.

9 � A sociedade será representada e gerida por Ivan Leninov
Shalev, da cidade de Blagoevgrad, Bairro Alen Mak, 9, 7.º, aparta-
mento 19, portador do bilhete de identidade n.º 100756500, emiti-
do em 21 de Agosto de 2000 pelo Ministério do Interior �
Blagoevgrad, número de registo civil 7802210008.

Para se realizarem certas actividades poderá ser necessário pes-
soal autorizado e com licenças adequadas para as mesmas.

CAPÍTULO IV

Capital e acções
10 � O capital social será traduzido em moeda «leva», a socie-

dade terá um capital social de 5000 leva, distribuído em 100 quotas
de 50 leva, dos quais 3500 serão depositados.

O proprietário do capital é Ivan Leninov Shalev, residente na
cidade de Blagoevgrad, Bairro Alen Mak, 9, 7.º, apartamento 19,
portador do bilhete de identidade n.º 100756500, emitido em 21 de
Agosto de 2000 pelo Ministério do Interior � Blagoevgrad, número
de registo civil 7802210008.

CAPÍTULO V

Actividade económica e financeira
11 � A sociedade vai cumprir as suas actividades dentro das leis

estabelecidas no País.
12 � O ano comercial começa no dia 1 de Janeiro e acaba no dia

31 de Dezembro.
O primeiro ano comercial começa na data em que a sociedade foi

registada no registo comercial do Tribunal de Blagoevgrad.

CAPÍTULO VI

Aceitação dos sócios
13 � A sociedade pode aceitar novos sócios após ter elaborado

um contrato da própria sociedade respeitando as leis comerciais.
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CAPÍTULO VII

Extinção e liquidação

14 � Extinção da sociedade:
a) Pode ser efectuada por decisão do gerente;
b) Sem lucros significativos;
c) Por decisão do tribunal, nos casos em que a lei permite;
d) Desistir da sociedade actual para ingressar noutra mais rentá-

vel ou sociedade anónima;
e) No caso do capital social descer abaixo dos 5000 leva.
15 � No caso de liquidação o liquidatário da sociedade é esco-

lhido pelo gerente.

CAPÍTULO VIII

Decisão final

16 � Todas as decisões ou alterações à acta fazem-se pela forma
escrita com decisão do gerente.

17 � Esta acta tem validade após ser assinada pelo gerente.
18 � Todas as condições que não estiverem escritas nesta acta

serão regidas pelas leis comerciais e outra da República da Bulgária.

Conferida, está conforme.

31 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa
Marques Oliveira Estanqueiro. 2003317023

ZUME CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 3035/20030919; identificação de pessoa colectiva n.º 506699323;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/20031230.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de designação de gerentes de Patrícia Alexandra
Gonçalves Pucarinho e de Cátia Marisa Gonçalves Pucarinho, sol-
teiras, maiores, residentes em Alhadas de Cima, Alhadas, Figueira da
Foz.

Data da deliberação: 2 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Elisa
Marques Oliveira Estanqueiro. 2003317066

ESTALEIROS NAVAIS DO MONDEGO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula n.º 77/
441012; identificação de pessoa colectiva n.º 500100500; inscrição
n.º 21; número e data da apresentação: 15/20031107.

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

Redução de capital e alteração do contrato.
Montante após a redução: 750 000 euros, tendo, em consequên-

cia, alterado o artigo 6.º do respectivo contrato, o qual passou a ter
a seguinte redacção:

6.º

Capital: 750 000 euros, dividido em 750 000 acções do valor
nominal de 1 euro cada.

Data da deliberação: 30 de Junho de 2003.

Conferida, está conforme.

15 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa
Marques Oliveira Estanqueiro. 2003317074

LOUSÃ

SOCIGENE � SOCIEDADE DE PRODUTOS
DE HIGIENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 544/910129;
identificação de pessoa colectiva n.º 502493402; número e data da
prestação de contas: 82/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733388

TREVIPAPEL � TRANSFORMAÇÃO E CORTE
DE PAPEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 776/990715;
identificação de pessoa colectiva n.º 504530992; número e data da
prestação de contas: 83/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733396

JOSÉ AFONSO H. DE CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 575/920522;
identificação de pessoa colectiva n.º 502782730; número e data da
prestação de contas: 87/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733434

ADESENHAR � PROJECTOS DE ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 889/020322;
identificação de pessoa colectiva n.º 506037746; número e data da
prestação de contas: 86/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733426

ELIAS DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 312/820406;
identificação de pessoa colectiva n.º 501280430; número e data da
prestação de contas: 109/27062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733256

TÁXIS TOMÁS & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 116/681023;
identificação de pessoa colectiva n.º 500049980; número e data da
prestação de contas: 119/27062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003844279

LOUZANLIMA � COMÉRCIO DE AZEITES E ÓLEOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 835/010213;
identificação de pessoa colectiva n.º 505286114; número e data da
prestação de contas: 117/27062003.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733337

GARCIAÇO � COMBUSTÍVEIS, FERRO E AÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 520/900306;
identificação de pessoa colectiva n.º 502301929; número e data da
prestação de contas: 115/27062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733302

MULTICHAMAS � LAREIRAS DA LOUSÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 701/970926;
identificação de pessoa colectiva n.º 503965138; número e data da
prestação de contas: 88/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003844171

PASTELARIA LUZ VERDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 467/880704;
identificação de pessoa colectiva n.º 502009195; número e data da
prestação de contas: 100/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733493

ELISABETE & ELISABETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 757/990305;
identificação de pessoa colectiva n.º 504351958; número e data da
prestação de contas: 113/27062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733353

SERRALHARIA DE ALUMÍNIOS MARCO & CARLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 698/970908;
identificação de pessoa colectiva n.º 503949400; número e data da
prestação de contas: 90/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003844015

MARLOBO � PRODUTOS ALIMENTARES
CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 583/930210;
identificação de pessoa colectiva n.º 502950463; número e data da
prestação de contas: 89/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003844180

DIANORANA � SOCIEDADE COMERCIAL
DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 543/919116;
identificação de pessoa colectiva n.º 502480613; data da prestação
de contas: 26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003844260

BANDEIRAUTO � AUTOMÓVEIS DA LOUSÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 480/881228;
identificação de pessoa colectiva n.º 502083816; número e data da
prestação de contas: 105/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003844198

MIUDOS.NET � ENSINO DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 848/010605;
identificação de pessoa colectiva n.º 505452359; número e data da
prestação de contas: 104/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003844252

DASCAT INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 847/010605;
identificação de pessoa colectiva n.º 505452340; número e data da
prestação de contas: 103/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003844244

ALBERTO VASCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 911/020919;
identificação de pessoa colectiva n.º 500741140; número e data da
prestação de contas: 114/27062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733299

PAIVIFLOR � SILVICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 904/020910;
identificação de pessoa colectiva n.º 506291480; número e data da
prestação de contas: 112/27062003.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2000200176

MADEIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 431/870218;
identificação de pessoa colectiva n.º 501782419; número e data da
prestação de contas: 121/27062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003844287

SILVA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 580/921028;
identificação de pessoa colectiva n.º 502864745; número e data da
prestação de contas: 126/27062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733272

SINPROLAR � ELECTRODOMÉSTICOS
E CICLOMOTORES CARVALHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 558/911030;
identificação de pessoa colectiva n.º 502639199; número e data da
prestação de contas: 127/27062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733116

ANTÓNIO MANUEL M. S. DE CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 421/861031;
identificação de pessoa colectiva n.º 501741909; número e data da
prestação de contas: 129/27062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003844350

DUARTE & PEDROSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 772/990706;
identificação de pessoa colectiva n.º 504348507; número e data da
prestação de contas: 123/27062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003844317

MATOS & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 221/780928;
identificação de pessoa colectiva n.º 500798850; número e data da
prestação de contas: 122/27062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003844325

TOQUE DE CARINHO � ARTIGOS DE BAZAR
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 722/980430;
identificação de pessoa colectiva n.º 504156772; número e data da
prestação de contas: 125/27062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733280

CONSTRUÇÕES PIEDADE, SEQUEIRA & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 912/021003;
identificação de pessoa colectiva n.º 506266729; número e data da
prestação de contas: 128/27062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003844341

CARLOS SANTOS � ARQUITECTURA
E URBANISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 570/920330;
identificação de pessoa colectiva n.º 502767286; número e data da
prestação de contas: 99/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003844228

TALHO ALEMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 438/870521;
identificação de pessoa colectiva n.º 501830596; número e data da
prestação de contas: 98/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733485

ANTÓNIO FERREIRA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 856/010801;
identificação de pessoa colectiva n.º 505480271; número e data da
prestação de contas: 97/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003844210
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LOUSAMARMO � SOCIEDADE MARMORISTA
DA LOUSÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 217/780817;
identificação de pessoa colectiva n.º 500780005; número e data da
prestação de contas: 111/27062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2000200109

ARMINDO & JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 780/991007;
identificação de pessoa colectiva n.º 504665715; número e data da
prestação de contas: 110/27062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733264

LOUSAFLORA � SOCIEDADE SILVÍCOLA
DA LOUSÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 723/980518;
identificação de pessoa colectiva n.º 504156748; número e data da
prestação de contas: 85/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733418

IRMÃOS SECO � CONSTRUTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 560/911204;
identificação de pessoa colectiva n.º 502656000; número e data da
prestação de contas: 84/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733400

ARQUILOUSÃ � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 665/960716;
identificação de pessoa colectiva n.º 503706159; número e data da
prestação de contas: 81/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733370

GIGA7 � COMÉRCIO DE MATERIAL INFORMÁTICO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 919/021125;
identificação de pessoa colectiva n.º 506396940; número e data da
prestação de contas: 107/27062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733230

ARMANDO SEQUEIRA NEVES & GENROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 678/961125;
identificação de pessoa colectiva n.º 503765449; número e data da
prestação de contas: 108/27062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733248

SERPINCASAS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 706/971203;
identificação de pessoa colectiva n.º 504007556; número e data da
prestação de contas: 96/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733477

BAPMARQUES � COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 815/000912;
identificação de pessoa colectiva n.º 505135353; número e data da
prestação de contas: 92/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733442

MANUEL DO TALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 425/861112;
identificação de pessoa colectiva n.º 501741658; número e data da
prestação de contas: 93/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733450

CONSTRUÇÕES BALÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 718/980317;
identificação de pessoa colectiva n.º 504108867; número e data da
prestação de contas: 94/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003844201

CLÍNICA MÉDICA FRANCISCO ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 702/971008;
identificação de pessoa colectiva n.º 503973564; número e data da
prestação de contas: 95/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733469
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R. A. M. � COMÉRCIO EQUIPAMENTO ESCRITÓRIO,
REGISTADORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 441/870723;
identificação de pessoa colectiva n.º 501857745; número e data da
prestação de contas: 120/27062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003844309

MANUEL DE JESUS DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 515/900212;
identificação de pessoa colectiva n.º 502289848; número e data da
prestação de contas: 101/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733507

AROUCECONSTROI � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 827/001205;
identificação de pessoa colectiva n.º 505168952; número e data da
prestação de contas: 102/26062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003844236

JOSÉ GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 219/780922;
identificação de pessoa colectiva n.º 500779295; número e data da
prestação de contas: 116/27062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitantes ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003733329

OLIVEIRA DO HOSPITAL

COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA
DA BEIRA CENTRAL, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 7/860627; identificação de pessoa colectiva n.º 500075611; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 3/031119.

Certifico que, da inscrição n.º 3, foi extraído o seguinte:
Inscrição n.º 3 � Apresentação n.º 3/031119.
Facto: designação dos membros dos órgãos de direcção e conselho

fiscal.
Direcção: presidente, José Alves Serra, solteiro, maior, residente

em Nogueira do Cravo, Oliveira do Hospital; secretário, Tomás
Manuel Santos Pedro, casado, residente em Travanca de Lagos, Oli-
veira do Hospital; tesoureiro, Arménio Alberto Tavares da Silva,
casado, residente em Sobreda, Seixo da Beira, Oliveira do Hospital;
1.º vogal, Joaquim Manuel Grangeio Prata, casado, residente em Vale
de Ferreiro, Oliveira do Hospital; 2.º vogal, António Pires dos San-
tos Costa, casado, residente em Nogueira do Cravo, Oliveira do
Hospital.

Conselho fiscal: presidente, Luís Gonzaga Lobo Vaz Patto, casa-
do, residente em Galizes, Nogueira do Cravo, Oliveira do Hospital;

1.º vogal, Luís Miguel Costa e Silva Falcão de Brito, casado, residen-
te em Lagares, Oliveira do Hospital; 2.º vogal, José Rodrigues
Esculcas, casado, residente em Nogueira do Cravo, Oliveira do Hos-
pital; suplente, António Maria Maia Esteves, casado, residente em
Ervedal, Oliveira do Hospital.

Prazo: triénio de 2002 a 2004.
Data da deliberação: 19 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Na-
zaré da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2003867120

COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA
DA BEIRA CENTRAL, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 7/860627; identificação de pessoa colectiva n.º 500075611; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 2/031119.

Certifico que, relativamente à sociedade supra-referida, foi regis-
tada, pela inscrição n.º 2, alteração parcial do contrato e, por con-
sequência, alterados os artigos 1.º, 5.º, 6.º, 8.º, 9.º, 10.º, 15.º, 16.º,
21.º, 22.º, 26.º, 27.º, 31.º, 33.º, 35.º, 38.º, 50.º, 51.º, 52.º, 53.º, 57.º,
58.º, 60.º e 63.º, eliminados os 64.º e 65.º, passando este a ser o
64.º, passando os estatutos a ter a seguinte redacção:

Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado, que faz parte integrante da escritura de altera-
ção total dos estatutos da Cooperativa Agro-Pecuária da Beira Cen-
tral, C. R. L., lavrada em 17 de Outubro de 2003, a fl. 93 do livro de
notas n.º 147-E, do Cartório Notarial de Tábua.

CAPÍTULO I

Da constituição, denominação, sede, área social,
duração, objecto, fins e funcionamento

ARTIGO 1.º

Constituição

A Cooperativa denominada Cooperativa Agro-Pecuária da Beira
Central, C. R. L., constituída em 11 de Dezembro de 1964, por tí-
tulo lavrado no Cartório Notarial de Oliveira do Hospital e com es-
tatutos aprovados por alvará de 22 de Janeiro de 1965, cujo extrac-
to foi publicado no Diário do Governo, 3.ª série, n.º 30, de 5 de
Janeiro de 1965, e cujo registo foi efectuado por inscrição de 17 de
Março de 1965, sob o n.º 5, a fl. 49 do livro n.º G-1 da Conserva-
tória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital, mantém a de-
signação de Cooperativa Agro-Pecuária da Beira Central, C. R. L.,
será regida pelo Código Cooperativo, pela Lei n.º 51/96, de 7 de Se-
tembro, legislação complementar e pelos presentes estatutos.

ARTIGO 2.º

Ramo do sector cooperativo

A Cooperativa é do ramo agrícola e é polivalente.

ARTIGO 3.º

Sede e área social

1 � A Cooperativa tem a sua sede e principal estabelecimento
na cidade e concelho de Oliveira do Hospital e a sua área social cir-
cunscreve-se a todas as freguesias dos concelhos de Oliveira do
Hospital, Arganil, Seia e Tábua.

2 � A assembleia geral pode deliberar a abertura de filiais ou de
delegações em qualquer outra localidade.

ARTIGO 4.º

Duração

A duração da Cooperativa é por tempo indeterminado a partir da
data da sua constituição.

ARTIGO 5.º

Objecto

A Cooperativa tem por objecto a compra, a produção, transfor-
mação e venda de bens e produtos provenientes da exploração agro-
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-pecuária e florestal baseada em terrenos inscritos pelos associados.
Propõe-se, em especial:

1.º Explorar, em conjuntos de dimensões adequadas e convenien-
te organização do trabalho, o gado ovino ou bovino de carne que
corresponda ao possível efectivo total dos terrenos inscritos, dis-
pondo esses conjuntos em núcleos devidamente localizados;

2.º Promover a colocação nos mercados de consumo de todos os
produtos provenientes das explorações agro-pecuárias e florestais dos
associados, de modo a obter a sua máxima valorização e maior ren-
dimento económico;

3.º Adquirir ou facilitar a aquisição de sementes, plantas, animais
e produtos seleccionados, com garantia de origem e qualidade neces-
sárias às explorações agro-pecuárias e florestais dos seus associados;

4.º Adquirir, para alugar aos seus sócios, máquinas e alfaias agrí-
colas;

5.º Adquirir, para fornecer aos seus associados, adubos, insectici-
das, fungicidas e tudo o mais que, directa ou indirectamente, tenha
aplicação nas suas já citadas explorações;

6.º Estabelecer oficinas tecnológicas de transformação de quais-
quer produtos agrícolas, pecuários ou florestais;

7.º Requerer subvenções, empréstimos, auxílios e isenções e mais
benefícios que às cooperativas agrícolas sejam concedidas por dispo-
sições legais e todos aqueles que possam alcançar para o legítimo
fim para que foi instituída;

8.º Contribuir para o fomento técnico e económico da mesma
exploração e para a defesa dos interesses dos seus associados, desig-
nadamente pelos meios seguintes:

a) Promovendo, em colaboração com os organismos oficiais e
cooperativas de grau superior, a instrução adequada aos indivíduos
que exerçam a exploração agrícola, pecuária e florestal, estabele-
cendo bibliotecas, organizando conferências, promovendo formação
profissional, etc.;

b) Auxiliando, em íntima colaboração, os mesmos organismos a
proceder a ensaios sobre adaptação das diferentes culturas e raças
zootécnicas, métodos culturais e de tratamentos, alimentação de gado,
máquinas e instrumentos aperfeiçoados e quaisquer outros meios
tendentes a facilitar o trabalho, reduzir o preço de custo e aumentar
a produção;

c) Orientando os associados nas escolhas das culturas e do tipo de
exploração mais adequado às necessidades dos mercados de consu-
mo, promovendo a prática de protecção e produção integrada nas
culturas dos seus associados, nomeadamente vinha, olival e outras;

d) Utilizando as vantagens da instalação e organização da Coope-
rativa para vários serviços relacionados com as explorações agríco-
las, pecuárias e florestais dos seus associados, bem como para a com-
pra dos produtos e utensílios que interessem às mesmas ou aos seus
estabelecimentos tecnológicos;

e) Uniformizando, industrializando e classificando os produtos dos
associados, com o objectivo de aperfeiçoamento técnico da produ-
ção, especialização e valorização comercial dos produtos;

f) Mantendo, dentro das possibilidades, oficinas, armazéns e esta-
belecimentos na preparação, industrialização, acondicionamento,
selecção, classificação e venda dos produtos dos associados e prepa-
ração e reparação das suas próprias instalações, maquinismos e ma-
terial, com o fim de realizar o seu maior aproveitamento e valori-
zação;

g) Promovendo o transporte, em comum, dos produtos dos seus
associados, de forma a obter a maior economia, com a sua coloca-
ção em armazém ou nos mercados de consumo;

h) Celebrando contratos com entidades consumidoras para asse-
gurar a colocação de determinadas quantidades e qualidades dos di-
versos produtos dos seus associados;

i) Contraindo empréstimos, quer na banca particular quer nos
organismos oficiais de crédito, quer ainda nos organismos coopera-
tivos, para aplicar em obras de interesse colectivo e preenchimento
dos fins a que se refere esse artigo;

j) Concorrendo, por todos os meios ao seu alcance, e dentro das
respectivas atribuições estatutárias, para o progresso e aperfeiçoa-
mento da agricultura em geral e da exploração agro-pecuária e flo-
restal, em particular;

l) Criando serviços de contabilidade e gestão agrícola para os seus
associados;

9.º Quando ao desenvolvimento florestal poderá a Cooperativa
promover, em secção própria, a associação dos produtores flores-
tais, prestando-lhes o apoio técnico e criando serviços nessa área
desde a manutenção e gestão da floresta até à transformação e co-
mercialização de produtos florestais;

10.º A Cooperativa poderá igualmente efectuar, a título comple-
mentar, actividades próprias de outros ramos cooperativos, desde
que essas actividades se destinem à satisfação das necessidades dos
seus membros e seja aprovado em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Para a realização dos seus fins, pode a Cooperativa:
1.º Adquirir, construir, apropriar ou arrendar os edifícios e outras

dependências necessárias para a sua sede, instalações pecuárias,
tecnológicas, oficinas, armazéns, etc.;

2.º Adquirir para arrendar os terrenos necessários para viveiros,
experiências demonstrativas de actividades agro-pecuárias e flores-
tais;

3.º Adquirir animais, plantas, máquinas, veículos, material, aces-
sórios e sobressalentes que lhe sejam necessários;

4.º Instalar agências, sucursais ou delegações nos locais que consi-
dere vantajosos para o desempenho das suas funções, competindo à
assembleia geral definir as suas atribuições;

5.º Agrupar-se ou filiar-se em cooperativas de grau superior;
6.º Inscrever-se como sócio da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo,

existente ou a criar no concelho da sua sede;
7.º Associar-se com outras pessoas colectivas de natureza coope-

rativa ou não cooperativa, desde que daí não resulte perda da sua
autonomia.

ARTIGO 7.º

Funcionamento

1 � A Cooperativa funciona por secções.
2 � As secções serão distintas, sem prejuízo da unidade da pessoa

jurídica, com regulamentos e organização contabilística próprios, por
forma a evidenciar as actividades e resultados de cada uma.

3 � Nas secções haverá assembleias sectoriais que terão de pro-
nunciar-se acerca das suas actividades, contas e rentabilidade e to-
marão conhecimento do relatório e contas a apresentar à assem-
bleia geral.

ARTIGO 8.º

Estão desde já criadas as seguintes secções:
1) Secção de exploração agrícola;
2) Secção de exploração pecuária;
3) Secção de compra e venda e prestações de serviços;
4) Secção de gestão e contabilidade agrícola;
5) Secção de protecção e produção integrada;
6) Secção florestal.

CAPÍTULO II

Do capital social

ARTIGO 9.º

Capital da Cooperativa

1 � O capital social da Cooperativa é variável e ilimitado com o
montante mínimo inicial de 5000 euros.

2 � O capital é representado por títulos de 5 euros cada um.
3 � Os títulos são nominativos e conterão as seguintes menções:
a) A denominação da Cooperativa;
b) O número e registo da Cooperativa;
c) O valor;
d) A data de emissão;
e) O número em série contínua;
f) As assinaturas de dois membros da direcção;
g) A assinatura do cooperador titular.
4 � Independentemente do funcionamento por secções o capital

social responde em conjunto e solidariamente pelas obrigações assu-
midas.

ARTIGO 10.º

Entradas mínimas de capital

A entrada mínima de cada membro, em cada secção, é de 20 títu-
los de capital, com um valor mínimo de 100 euros.

ARTIGO 11.º

Realização do capital

1 � Cada título subscrito deverá ser realizado em dinheiro em,
pelo menos, 10 % do seu valor.

2 � A parte resultante do capital poderá ser realizada em dinhei-
ro em prestações semestrais iguais, devendo estar integralmente reali-
zado no prazo de dois anos a contar da subscrição de cada título.
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ARTIGO 12.º

Transmissão de títulos

1 � Os títulos de capital só são transmissíveis, por acto inter vivos
ou mortis causa, mediante autorização da assembleia geral ou da
direcção, sob condição de o adquirente ou o sucessível já ser coope-
rador ou reunir as condições de admissão exigidas.

2 � A transmissão inter vivos opera-se por endosso do título a
transmitir assinado pelo vendedor e averbamento no livro de regis-
to assinado por dois membros da direcção e pelo adquirente.

3 � A transmissão mortis causa opera-se pela apresentação de
documento comprovativo de qualidade de herdeiro ou de legatário,
em função do qual será averbada em nome do seu titular, no respec-
tivo livro de registo, que deverá ser assinado por dois membros da
direcção e pelo herdeiro ou legatário.

4 � Será ainda lavrada no respectivo título nota do averbamento
assinada por dois directores com o nome do adquirente.

5 � Não podendo operar-se a transmissão mortis causa os
sucessíveis têm direito a receber o montante dos títulos do autor da
sucessão, segundo o valor nominal corrigido em função da quota-
-parte dos excedentes ou prejuízos e das reservas não obrigatórias.

ARTIGO 13.º

Títulos de investimento

A direcção da Cooperativa pode emitir títulos de investimento
desde que a assembleia geral o autorize, fixando esta a taxa de juro
e demais condições de emissão.

CAPÍTULO III

Dos cooperadores

ARTIGO 14.º

Admissão

1 � Podem ser membros da Cooperativa todas a pessoas singula-
res ou colectivas que:

a) Na área social, exerçam actividades agrícolas, agro-pecuárias,
florestais ou com elas directamente relacionadas;

b) Sejam solventes;
c) Tenham subscrito e realizado, no acto de admissão, o capital

mínimo estatutariamente definido.
2 � A admissão como membro da Cooperativa efectua-se me-

diante a apresentação à direcção de uma proposta subscrita por dois
cooperadores e pelo candidato.

3 � A deliberação sobre a admissão ou recusa será tomada no
prazo máximo de 60 dias.

4 � Tal deliberação é recorrível para a primeira assembleia geral
seguinte, podendo recorrer o interessado ou em conjunto de, pelo
menos, três cooperadores.

5 � O candidato que obtiver deliberação favorável à sua admis-
são será desde logo inscrito, ficando sujeito dos direitos e deveres da
condição de cooperador.

ARTIGO 15.º

Número mínimo

O número de membros da Cooperativa é variável e ilimitado, não
podendo ser inferior a cinco.

ARTIGO 16.º

Direitos dos cooperadores

Os cooperadores têm direito a:
a) Tomar parte na assembleia geral, apresentando propostas e

discutindo e votando os pontos constantes da ordem de trabalhos;
b) Eleger e ser eleitos para os órgãos da Cooperativa;
c) Requerer aos órgãos competentes da Cooperativa as informa-

ções que desejarem e examinar a escrita e as contas da Cooperativa
nos períodos e nas condições que forem fixadas pela assembleia ge-
ral ou pela direcção;

d) Requerer a convocação da assembleia geral nos termos defini-
dos no artigo 31.º dos estatutos;

e) Solicitar a sua demissão;
f) Gozar das vantagens e benefícios que a Cooperativa possa al-

cançar pelo legítimo exercício das suas atribuições e poderes;

g) Reclamar perante a direcção e assembleia geral contra as in-
fracções das disposições legais e estatutárias que sejam cometidas pelos
corpos gerentes, quer pelos empregados quer por algum ou alguns
cooperadores;

h) Haverem parte nos excedentes, com observância do que vier a
ser deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 17.º

Deveres dos cooperadores

Os membros da Cooperativa devem:
a) Observar os princípios cooperativos e respeitar a lei e os esta-

tutos;
b) Tomar parte nas assembleias gerais;
c) Aceitar e exercer os cargos sociais para que venham a ser elei-

tos, salvo motivo justificado de recusa;
d) Participar, em geral, nas actividades da Cooperativa e prestar

o trabalho ou serviços que lhe competir;
e) Efectuar os pagamentos previstos na lei e nos estatutos;
f) Desempenhar gratuitamente os cargos para que forem eleitos,

salvo quando a assembleia geral resolver que sejam remunerados;
g) Prestar com fidelidade, verbalmente ou por escrito, todos os

esclarecimentos pedidos pela direcção para cumprimento dos deve-
res sociais;

h) Concorrer, por todas as formas ao seu alcance, para o bom
nome e para o máximo de efeitos úteis da Cooperativa, fazendo a
propaganda das suas vantagens e benefícios.

ARTIGO 18.º

Responsabilidade dos cooperadores

A responsabilidade de cada membro da Cooperativa é limitado ao
montante do capital que tenha subscrito.

ARTIGO 19.º

Perda de qualidade de membro

A qualidade de membro da Cooperativa perde-se por demissão,
exclusão ou falecimento.

ARTIGO 20.º

Demissão

1 � Os membros da Cooperativa podem solicitar a sua demissão,
no fim de um exercício social, por meio de carga registada enviada
à direcção com a antecedência de, pelo menos, 30 dias.

2 � O pedido de demissão não isenta da responsabilidade das suas
obrigações como membro da Cooperativa.

3 � Ao cooperador que se demitir será restituído, no prazo má-
ximo de um ano, o valor dos títulos de capital realizados, assim como
os excedentes e os juros a que tiver direito relativamente ao último
exercício social, até ao momento de demissão.

ARTIGO 21.º

Exclusão

1 � É motivo da exclusão de membro da Cooperativa a violação
grave e culposa do disposto no Código Cooperativo, legislação com-
plementar aplicável ou nos estatutos.

2 � Poderão ser excluídos os cooperadores que, designadamente:
a) Deixarem de, directa e efectivamente, exercer a exploração

agrícola, agro-pecuária ou florestal, na área de acção da Cooperati-
va, por prazo superior a dois anos;

b) Passarem a explorar ou negociar, de forma concorrencial, com
a Cooperativa, quer em nome próprio quer através de interposta pes-
soa ou empresa;

c) Negociarem produtos, matérias-primas, máquinas ou outras
quaisquer mercadorias ou equipamentos que hajam adquirido por in-
termédio da Cooperativa;

d) Transferirem para outros os benefícios que só aos membros é
lícito obter;

e) Tiverem sido declarados em estado de falência fraudulenta ou
de insolvência ou tiverem sido demandados pela Cooperativa, ha-
vendo sido condenados por decisão transitada em julgado;

f) Tiverem cometido crime que implique a suspensão de direitos
civis.

3 � A deliberação de exclusão será precedida de processo escrito,
do qual conste a indicação da falta, a sua qualificação, a prova pro-
duzida, a defesa do arguido e a proposta de aplicação da medida de
exclusão.
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4 � O processo previsto no número anterior não se aplica quan-
do a causa de exclusão consista no atraso de pagamento de encar-
gos, tal como estiver fixado nos estatutos, sendo, porém, obrigató-
rio o aviso prévio, a enviar para o domicílio do faltoso, com a
indicação do período em que poderá regularizar a sua situação.

5 � É insuprível a nulidade resultante:
a) Da falta de audiência do arguido;
b) Da insuficiente individualização das infracções imputadas ao

arguido;
c) Da falta de referência aos preceitos legais ou estatutários vio-

lados;
d) Da omissão de quaisquer diligências essenciais para descoberta

da verdade.
6 � A proposta de exclusão a exarar no processo será fundamen-

tada e notificada por escrito ao arguido, com uma antecedência de,
pelo menos, sete dias, em relação à data da assembleia geral que sobre
ela deliberará.

7 � Da deliberação da assembleia geral que decidir a exclusão cabe
sempre recurso para os tribunais.

8 � Ao membro da cooperativa excluído aplica-se o disposto no
n.º 2 e na parte final do n.º 3 do artigo anterior.

ARTIGO 22.º

Sanções disciplinares

1 � As infracções cometidas pelos membros que não importem
exclusão poderão ser punidas, consoante a sua gravidade, pela direc-
ção, com penas de censura, multa ou suspensão de direitos e benefí-
cios por determinado período, sem prejuízo do recurso que delas cabe
para a assembleia geral, nos termos da alínea l) do artigo 49.º do
Código Cooperativo.

2 � O recurso a que se refere o número anterior deverá ser inter-
posto no prazo de oito dias, a contar da data em que o membro
receber comunicação da penalidade imposta.

CAPÍTULO IV

Dos órgãos sociais � princípios gerais

ARTIGO 23.º

Órgãos sociais

1 � Os órgãos sociais da Cooperativa são:
a) Assembleia geral;
b) Direcção;
c) Conselho fiscal.
2 � Poderão ser criadas pela assembleia geral, na dependência da

direcção, comissões especiais de carácter consultivo, sendo a sua
composição, funcionamento e direcção da responsabilidade daquela.

ARTIGO 24.º

Duração dos mandatos

A duração dos mandatos dos titulares dos órgãos sociais é de três
anos, sendo permitida a reeleição.

ARTIGO 25.º

Eleições

1 � Os membros titulares dos órgãos sociais são eleitos por maio-
ria simples dos votos, entre os cooperadores no pleno gozo dos seus
direitos, em escrutínio secreto, de entre as listas que satisfaçam os
seguintes requisitos:

a) Sejam remetidas ao presidente da mesa da assembleia geral com
a antecedência mínima de oito dias em relação à data da assembleia
geral;

b) Sejam subscritas por um mínimo de 10 membros no pleno gozo
dos seus direitos.

2 � As lista poderão indicar a distribuição de cargos dos candida-
tos.

ARTIGO 26.º

Condições de elegibilidade

1 � Só são elegíveis para titulares dos órgãos sociais os membros
que:

a) Se encontrarem no pleno uso dos seus direitos civis e de coope-
radores;

b) Não estejam sujeitos ao regime de liberdade condicional, nem
à aplicação de medidas de segurança privativas da liberdade indivi-
dual;

c) Sejam membros da Cooperativa há pelo menos três meses;
d) Exercerem, directa e efectivamente, actividade agrícola, agro-

-pecuária e florestal na área de acção da Cooperativa.
2 � Os eleitos que venham a estar abrangidos pelas causas de

inelegibilidade previstas na alínea d) do número anterior perdem o
mandato.

3 � Os eleitos que venham a estar abrangidos pelas causas de
inelegibilidade previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 são suspensos do
seu mandato, enquanto as mesmas durarem.

ARTIGO 27.º

Incompatibilidade

1 � Nenhum cooperador pode pertencer simultaneamente à mesa
da assembleia geral, à direcção ou ao conselho fiscal.

2 � Não podem ser eleitos para o mesmo órgão social da Coope-
rativa ou ser simultaneamente titulares da direcção e do conselho
fiscal os cônjuges, as pessoas que vivam em união de facto, os pa-
rentes ou afins em linha recta.

ARTIGO 28.º

Remunerações

Os titulares dos órgãos sociais da Cooperativa podem receber as
remunerações que lhe forem fixadas pela assembleia geral.

ARTIGO 29.º

Funcionamento dos órgãos

1 � Nenhum órgão social, à excepção da assembleia geral, pode
funcionar sem que estejam preenchidos, pelo menos, metade dos seus
lugares, devendo proceder-se, no caso contrário e no prazo máximo
de um mês, ao preenchimento das vagas verificadas, sem prejuízo de
estas serem ocupadas por membros suplentes.

2 � As deliberações dos órgãos sociais são tomadas por maioria
simples.

3 � Será sempre lavrada acta das reuniões de qualquer órgão so-
cial, a qual é obrigatoriamente assinada pelos respectivos presidente
e secretário.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 30.º

Definição e composição

1 � A assembleia geral é o órgão supremo da Cooperativa e as
suas deliberações, tomadas nos termos legais e estatutárias, são obri-
gatórias para os restantes órgãos sociais da Cooperativa e para to-
dos os membros desta.

2 � Constituem a assembleia geral todos os membros no pleno
gozo dos seus direitos.

3 � Em cada secção funcionará uma assembleia sectorial na qual
participam todos os cooperadores inscritos nessa secção e que será
dirigida por uma mesa composta por três membros com mandato
cuja duração será igual à prevista para os órgãos sociais da Coopera-
tiva.

4 � À assembleia sectorial de cada secção compete:
a) Pronunciar-se acerca das actividades, contas e rentabilidade de

cada secção a apresentar à assembleia geral da Cooperativa;
b) Tomar conhecimento do relatório e contas a apresentar à as-

sembleia geral da Cooperativa.

ARTIGO 31.º

Convocação

1 � A assembleia geral reúne em sessões ordinárias e extraordi-
nárias.

2 � A assembleia geral ordinária reunirá obrigatoriamente duas
vezes em cada ano, uma até 31 de Março, para apreciação e vota-
ção do relatório, do balanço e contas da direcção, com o parecer do
conselho fiscal, outra até 31 de Dezembro, para apreciação e vota-
ção do orçamento e do plano de actividades, para o exercício se-
guinte e eleições dos corpos sociais, quando seja caso disso.

3 � A assembleia geral extraordinária reunirá quando convocada
pelo presidente da assembleia, por sua iniciativa, ou a pedido da di-
recção ou do conselho fiscal ou a requerimento de, pelo menos, 10 %
dos cooperadores.
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ARTIGO 32.º

Constituição da mesa da assembleia geral

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

2 � Ao presidente incumbe convocar a assembleia geral, presidir
à mesma e dirigir os trabalhos, sendo substituído, nas suas faltas e
impedimentos, pelo vice-presidente.

3 � Ao secretário compete coadjuvar o presidente na orientação
dos trabalhos e elaborar as actas das reuniões.

4 � Na falta de qualquer membro da mesa da assembleia geral,
competirá a esta eleger os respectivos substitutos, de entre os coope-
radores presentes, os quais cessarão as suas funções no termo da
reunião.

ARTIGO 33.º

Convocatória da assembleia geral

1 � A assembleia geral é convocada com, pelo menos, 15 dias de
antecedência, pelo presidente da mesa.

2 � A convocatória que deverá conter a ordem de trabalhos da
assembleia, bem como do dia, hora e local da reunião, será publicada
num jornal do distrito que tenha uma periodicidade máxima quinze-
nal.

3 � A convocatória será sempre afixada nos locais em que a
Cooperativa tenha a sua sede ou outras formas de representação
social.

4 � A convocatória da assembleia geral extraordinária deve ser
feita no prazo de 15 dias após o pedido de requerimento previstos
no n.º 3 do artigo 31.º, devendo a reunião realizar-se no prazo de
30 dias, contados da data da recepção do pedido ou requerimento.

ARTIGO 34.º

Funcionamento

1 � A assembleia geral reunirá à hora marcada na convocatória,
se estiver presente mais de metade dos cooperadores com o direito
de voto, ou seus representantes devidamente credenciados.

2 � Se à hora marcada para a reunião não se verificar o número
de presenças previsto no número anterior, a assembleia reunirá, com
qualquer número de cooperadores, uma hora depois.

3 � No caso da convocação da assembleia ser feita em sessão
extraordinária e a requerimento dos cooperadores, a reunião só se
efectuará se nela estiverem presentes, pelo menos, três quartos dos
requerentes.

4 � Será lavrada acta de cada reunião da assembleia geral assina-
da pelos cooperadores que constituem a mesa.

ARTIGO 35.º

Competência exclusiva da assembleia geral

1 � É da competência exclusiva da assembleia geral:
a) Eleger e destituir os membros dos órgãos sociais;
b) Apreciar e votar anualmente o relatório, balanço e as contas

da direcção, bem como o parecer do conselho fiscal;
c) Apreciar e votar o plano de actividades e o orçamento para o

exercício seguinte;
d) Fixar as taxas de juro a pagar aos detentores de títulos emiti-

dos pela Cooperativa;
e) Aprovar a forma de distribuição dos excedentes;
f) Alterar os estatutos e aprovar os regulamentos internos;
g) Aprovar a fusão, a incorporação e cisão da Cooperativa;
h) Aprovar a dissolução da Cooperativa;
i) Aprovar a filiação da Cooperativa em uniões, federações e

confederações;
j) Decidir a admissão, sempre que prevista estatutariamente, e a

exclusão de cooperadores e funcionar como instância de recurso em
relação às sanções aplicadas pela direcção, sem prejuízo de recurso a
tribunais;

l) Fixar a remuneração dos membros dos órgãos sociais da Coope-
rativa e da mesa da assembleia geral;

m) Decidir do exercício do direito de acção civil ou penal, contra
directores, gerentes e outros mandatários e membros do conselho
fiscal;

n) Apreciar e votar matérias especialmente previstas no Código
Cooperativo, na Lei n.º 51/96, de 7 de Setembro, legislação com-
plementar e pelos presentes estatutos;

o) Criar e extinguir secções sob proposta da direcção.
2 � Para além dos actos referidos no número anterior é matéria

da competência da assembleia geral sancionar os actos previstos no
n.º 5 do artigo 6.º destes estatutos.

ARTIGO 36.º

Votação

1 � Na assembleia geral da Cooperativa, cada cooperador dispõe
de um voto, qualquer que seja a sua parte no capital social.

2 � É exigida maioria qualificada de, pelo menos, dois terços dos
votos expressos na aprovação das matérias constantes das alíneas f),
g), h), i), j) e m) do n.º 1 do artigo 35.º

3 � No caso da aprovação da dissolução da Cooperativa ela não
terá lugar se pelo menos o número mínimo de membros referidos
no artigo 15.º destes estatutos se declarar disposto a assegurar a
permanência da Cooperativa, qualquer que seja o número de votos
contra.

ARTIGO 37.º

Voto por correspondência

É admitido o voto por correspondência sob condição de o seu
sentido ser expressamente indicado em relação ao ponto ou pontos
da ordem de trabalhos e de a assinatura do cooperador ser reconhe-
cida nos termos legais.

ARTIGO 38.º

Voto por representação

1 � É admitido o voto por representação, devendo o mandato,
atribuído a outro cooperador ou a familiar maior do mandante que
com ele coabite, constar de documento escrito e dirigido ao presi-
dente da mesa da assembleia geral e da assinatura do mandante ser
reconhecida por este.

2 � Cada cooperador não poderá representar mais do que três
membros da Cooperativa.

SECÇÃO II

Da direcção

ARTIGO 39.º

Composição

1 � A direcção é composta por três ou cinco membros efectivos
e dois suplentes.

2 � A distribuição dos cargos será feita na primeira reunião quan-
do o não for na assembleia geral.

ARTIGO 40.º

Reuniões da direcção

1 � As reuniões ordinárias da direcção terão, pelo menos, perio-
dicidade mensal.

2 � A direcção reunirá extraordinariamente sempre que o presiden-
te a convoque, ou a pedido da maioria dos seus membros efectivos.

3 � A direcção só poderá tomar deliberações com a presença de
mais de metade dos seus membros efectivos.

4 � Os membros suplentes poderão assistir e participar nas reu-
niões da direcção, sem direito de voto.

ARTIGO 41.º

Competência

A direcção é o órgão de administração e representação da Coope-
rativa e compete-lhe, designadamente:

a) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do conselho fiscal
e à apreciação e aprovação da assembleia geral o relatório, balanço
e contas do exercício, bem como o plano de actividades e o orça-
mento para o ano seguinte;

b) Promover e fazer cumprir o plano de actividades anual;
c) Atender às solicitações do conselho fiscal nas matérias da com-

petência deste;
d) Deliberar sobre a admissão de novos cooperadores e sobre a

aplicação de sanções previstas na lei e nestes estatutos, dentro dos
limites da sua competência;

e) Requerer, de acordo com o disposto no Código Cooperativo, a
convocação da reunião extraordinária da assembleia geral;

f) Zelar pelo respeito da lei, destes estatutos e das deliberações da
assembleia geral;

g) Contratar e gerir o pessoal necessário às actividades da Coope-
rativa;

h) Representar a Cooperativa, em juízo e fora dele;
i) Assegurar a escrituração dos livros, nos termos legais;
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j) Praticar todos e quaisquer actos na defesa dos interesses da
Cooperativa e dos cooperadores e na salvaguarda dos princípios
cooperativos;

l) Arrendar propriedades necessárias à instalação da sua sede, ar-
mazéns e depósitos, adquirir máquinas, ferramentas, meios de trans-
porte, livros, móveis e tudo quando se tome necessário ao funciona-
mento da Cooperativa e, ainda, vender bens que não convenham ou
se tornem dispensáveis, obtido o parecer favorável do conselho fis-
cal;

m) Adquirir, construir e alienar imóveis quando autorizada pela
assembleia geral.

ARTIGO 42.º

Poderes de representação

A direcção pode delegar no presidente ou em outro dos seus mem-
bros os poderes colectivos de representação previstos na alínea h)
do artigo anterior.

ARTIGO 43.º

Assinaturas

1 � Para obrigar a Cooperativa são bastantes duas assinaturas de
quaisquer dos membros da direcção.

2 � Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
um dos membros da direcção.

ARTIGO 44.º

Gerentes e outros mandatários

A direcção pode designar um ou mais gerentes ou outros manda-
tários, delegando-lhes poderes específicos previstos nestes estatutos
ou aprovados pela assembleia geral e revogar os respectivos manda-
tos.

SECÇÃO III

Do conselho fiscal

ARTIGO 45.º

Composição

1 � O conselho fiscal é composto por três membros efectivos e
um suplente.

2 � A distribuição dos cargos do conselho fiscal será feita na
primeira reunião quando o não for pela assembleia geral.

ARTIGO 46.º

Competência

O conselho fiscal é o órgão de controlo e fiscalização da Coope-
rativa, competindo-lhe, designadamente:

a) Examinar a escrita sempre que julgue conveniente e toda a
documentação da Cooperativa;

b) Verificar, quando julgue necessário, o saldo da caixa e a exis-
tência de títulos e valores de qualquer espécie, o que fará constar das
respectivas actas;

c) Emitir parecer sobre o relatório, balanço e as contas do exer-
cício, o plano de actividades e o orçamento para o ano seguinte;

d) Requerer a convocação extraordinária da assembleia geral;
e) Verificar o cumprimento dos estatutos e da lei.

ARTIGO 47.º

Reuniões

1 � O conselho fiscal escolherá, de entre os seus membros, o
respectivo presidente, a quem compete convocar as reuniões do
conselho sempre que o entender conveniente.

2 � As reuniões ordinárias do conselho fiscal terão pelo menos
periodicidade trimestral.

3 � Os membros do conselho fiscal podem assistir, por direito
próprio, às reuniões da direcção.

4 � Os membros suplentes do conselho fiscal podem assistir e
participar na reuniões do mesmo, sem direito de voto.

5 � O conselho fiscal reunirá extraordinariamente sempre que o
presidente o convoque ou a pedido da maioria dos seus membros
efectivos.

ARTIGO 48.º

Quórum

O conselho fiscal só poderá tomar deliberações com a presença
de mais de metade dos seus membros efectivos.

SECÇÃO IV

Da responsabilidade dos órgãos sociais

ARTIGO 49.º

Os directores, os gerentes e outros mandatários e os membros do
conselho fiscal não podem negociar por conta própria, directamen-
te ou por interposta pessoa, com a Cooperativa, nem exercer pes-
soalmente actividade económica idêntica ou similar à desta, salvo,
no último caso, mediante autorização da assembleia geral.

ARTIGO 50.º

Os membros efectivos da direcção, seus gerentes e outros manda-
tários e os membros efectivos do conselho fiscal são responsáveis,
cível e criminalmente, perante a Cooperativa e terceiros, nos ter-
mos do artigo 65.º do Código Cooperativo.

ARTIGO 51.º

Os membros efectivos do conselho fiscal são responsáveis peran-
te a Cooperativa sempre que se não tenham oposto oportunamente
aos actos da direcção, seus gerentes e mandatários, nos termos do
artigo 66.º do Código Cooperativo.

ARTIGO 52.º

Os membros efectivos da direcção, seus gerentes e mandatários e
os membros efectivos do conselho fiscal estão isentos de responsabi-
lidade nas situações previstas no artigo 67.º do Código Cooperativo.

ARTIGO 53.º

O exercício em nome da Cooperativa do direito de acção civil e
penal contra os membros da direcção, gerentes e mandatários e
membros do conselho fiscal carece de aprovação da assembleia ge-
ral, nos termos do artigo 68.º do Código Cooperativo.

CAPÍTULO V

Do exercício social, das receitas, reservas
e distribuição de excedentes

ARTIGO 54.º

Do exercício social

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 55.º

Receitas

São receitas da Cooperativa:
a) Resultados da sua actividade;
b) Rendimentos dos seus bens;
c) Donativos e subsídios não reembolsáveis;
d) Quaisquer outras não impedidas por lei nem contrárias aos

presentes estatutos.

ARTIGO 56.º

Reservas

1 � São criadas as seguintes reservas obrigatórias:
a) Reserva legal destinada a cobrir eventuais perdas de exercício

e integradas por meios líquidos e disponíveis;
b) Reserva para educação e formação cooperativa destinada a

cobrir as despesas com a educação cooperativa e com a formação
técnica e profissional dos seus membros.

2 � Poderão ser criadas pela assembleia geral outras reservas
facultativas.

ARTIGO 57.º

Reserva legal

Revertem para a reserva legal o mínimo de 10 % dos excedentes
anuais líquidos, observando-se o disposto no n.º 3 do artigo 69.º do
Código Cooperativo.
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ARTIGO 58.º

Reserva de educação e formação cooperativa

1 � Revertem para a reserva para a educação e formação coope-
rativa:

a) A percentagem dos excedentes anuais líquidos estabelecidos pela
assembleia geral, numa percentagem não inferior a 1 %;

b) Os donativos e subsídios que forem especialmente destinados
às finalidades da reserva.

2 � As formas de aplicação desta reserva serão determinadas pela
assembleia geral.

ARTIGO 59.º

Aplicação dos excedentes

Os excedentes terão a seguinte aplicação:
a) Para constituição da reserva legal reverterão 10 %, até com-

pletar montante igual ao do capital social da Cooperativa;
b) Para a constituição da reserva de educação e formação coope-

rativa a percentagem que a assembleia geral determinar;
c) As percentagens que a assembleia geral fixar para as reservas

facultativas;
d) Uma percentagem que a assembleia geral poderá fixar, nunca

superior a 10 %, depois de deduzidas as reservas atrás referidas, para
remuneração de títulos de capital;

e) O remanescente poderá ser rateado pelas secções na proporção
em que para ele contribuírem com posterior retorno aos cooperado-
res na proporção do valor das operações realizadas por cada um ou
cada uma das secções.

CAPÍTULO VI

Da dissolução e liquidação

ARTIGO 60.º

Dissolução e liquidação

A dissolução e liquidação da Cooperativa obedecerá ao preceituado
nos artigos 77.º, 78.º e 79.º do Código Cooperativo.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 61.º

Demissão de órgãos sociais

Em caso de demissão dos órgãos sociais eleitos, o presidente da
mesa da assembleia geral convocará de imediato uma reunião extra-
ordinária da assembleia geral para deliberar em conformidade.

ARTIGO 62.º

Livro de registo de membros da Cooperativa

A inscrição dos cooperadores far-se-á em livro especial, sempre
patente na sede da Cooperativa, donde constará, com referência a
cada membro além da proposta de candidatura:

a) Nome, idade, estado civil, profissão e domicílio para os mem-
bros singulares e denominação, sede e circunscrição dos membros
colectivos;

b) Data da admissão e datas e motivos de penalidades, demissão
ou exclusão;

c) Relação dos títulos de capital subscritos;
d) Declaração expressa de que tem pleno conhecimento dos esta-

tutos e que dá inteira anuência às suas disposições, as quais se obriga
a cumprir e acatar rigorosamente;

e) Quaisquer outros elementos que venham a ser deliberados em
assembleia geral.

ARTIGO 63.º

Adaptação das entradas mínimas

1 � Os membros cujo capital subscrito e realizado seja inferior
ao determinado nos presentes estatutos deverão subscrever e reali-
zar as partes em falta até àquele montante, podendo fazê-lo em
prestações semestrais, no período de dois anos.

2 � Aos membros que não realizem a parte de capital em falta,
nos termos do número anterior, aplica-se o disposto no artigo 37.º,
n.º 4, do Código Cooperativo.

ARTIGO 64.º

Casos omissos

Os casos omissos nos presentes estatutos são regulados pelo Có-
digo Cooperativo e demais legislação aplicável.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Na-
zaré da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2003867058

PENACOVA

PENAMÉDICA � CENTRO MÉDICO E CIRÚRGICO
DE PENACOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 337/
000825; identificação de pessoa colectiva n.º 505041260; inscrição
n.º 10 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 4/160104.

Certifico que, por escritura de 12 de Dezembro de 2003, a fls. 86 e
seguintes do livro n.º 262-D, do Cartório Notarial de Penacova, foi
alterado parcialmente o pacto social quanto aos artigos 3.º e 4.º, cuja
redacção passou a ser a seguinte:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: duas no valor
nominal de 13 500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Manuel da Costa Gomes Pereira e Fernando Manuel Ferreira
Coelho, e duas no valor nominal de 1500 euros cada, pertencentes
uma a cada uma das sócias Alice Maria Batista Rodrigues e Graça
Maria de Oliveira Marques.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, ficará a cargo de sócios ou
não sócios que vierem a ser designados em assembleia geral, man-
tendo-se nomeados gerentes os sócios Manuel da Costa Gomes Pe-
reira e Fernando Manuel Ferreira Coelho.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, nos seus actos e contratos,
é necessária a intervenção de dois gerentes.

O texto completo do pacto social da mesma sociedade, na sua
redacção actualizada, foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 2003743960

C. O. P. � CENTRO ÓPTICO DE PENACOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 552/
130104; identificação de pessoa colectiva n.º P-506823113; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/130104.

Certifico que, por escritura lavrada em 13 de Janeiro de 2004, a
fls. 66 e seguintes do livro n.º 264-A, no Cartório Notarial do Cen-
tro de Formalidades das Empresas de Coimbra, por Armando Agos-
tinho Gonçalves da Rocha, casado com Vanea Zita Cunhal Vaz Sa-
raiva na comunhão de adquiridos, Raquel Alexandra Saraiva da Rocha
e Paulo Sérgio Quaresma de Oliveira, ambos solteiros, maiores, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma C. O. P. � Centro Óptico de
Penacova, L.da, e tem a sua sede na Rua do Conselheiro Alípio Lei-
tão, 1, Centro Comercial Casino, rés-do-chão, vila, freguesia e con-
celho de Penacova.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de material óptico e
afins e prestação de serviços relacionados com a actividade.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: uma de 2500 euros, pertencente ao sócio
Armando Agostinho Gonçalves da Rocha, e duas iguais de 1250 eu-
ros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Raquel Alexandra
Saraiva da Rocha e Paulo Sérgio Quaresma de Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem
a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes todos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, nos seus actos e contratos,
é necessária a intervenção conjunta de dois gerentes, sendo sempre
obrigatória a assinatura do gerente Armando Agostinho Gonçalves
da Rocha.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes, 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 ce-
dida 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, desde que
deliberado por unanimidade dos votos correspondentes ao 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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 2003743952

BENTO, MARTINS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 358/
010222; identificação de pessoa colectiva n.º 505327155; inscrição
n.º 10 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apre-
sentações: 5 a 8 e 9/140104.

Certifico que, por escritura de 15 de Maio de 2002, a fls. 106 e
seguintes do livro n.º 715-B, do 2.º Cartório Notarial de Coimbra,
Dinis Jorge Carvalho Bento da Cunha cessou as funções de gerente,
em 15 de Maio de 2002, por renúncia, e ainda foi alterado parcial-
mente o pacto social quanto aos artigos 1.º, 3.º e 4.º, cuja redacção
passou a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade passa a ter a sua sede na Rua do Padre Delfim
Ferreira, no mesmo lugar de Miro, freguesia de Friúmes, concelho
de Penacova.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 5100 euros e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 1700 euros, outra
de 850 euros e ainda outra de 1275 euros, pertencentes ao sócio
Jaime Manuel Cunha da Silva, e três iguais de 425 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Marco Paulo Pinheiro Cruz, Pedro
Miguel Sacramento da Costa e Ricardo Jorge Martins Bicho.

ARTIGO 4.º

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

O texto completo do pacto social da mesma sociedade, na sua
redacção actualizada, foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 2003743944

TÁBUA

MINI MERCADO ARCO ÍRIS, L.DA

Sede: Midões, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 323/970121;
identificação de pessoa colectiva n.º 503815845.

Certifico que, pela inscrição n.º 8, apresentação n.º 5/040108, em
relação à sociedade em epígrafe, foi registada a dissolução e o encer-
ramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 22 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Marinha da Concei-
ção dos Reis Fevereiro. 2004909110

VILA NOVA DE POIARES

FRANCELINA FERNANDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 439; identificação de pessoa colectiva n.º P-506754685; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20040112.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade por quotas em
epígrafe, sendo sócia Maria Francelina Ferreira Marques Fernandes,
casada com Júlio Ferreira Fernandes na comunhão de adquiridos, que
se rege pelos artigos a seguir indicados:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Francelina Fernandes, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua dos Bombeiros Voluntários, da vila e con-
celho de Vila Nova de Poiares, freguesia de Poiares (Santo André).

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social
ser transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como podem ser criadas ou extintas sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas de representação da so-
ciedade, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de roupas e
artigos de vestuário, calçado, marroquinaria, bijutaria, artigos de
viagem, têxteis e outros artigos para o lar, produtos cosméticos e
higiene.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado e subscrito em di-
nheiro, é de 5000 euros e encontra-se representado por uma quota
única de igual valor nominal, pertencente à sócia única, Maria Fran-
celina Ferreira Marques Fernandes.

2 � À sócia poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, conforme deliberado em assembleia geral, até 10 vezes o valor
do capital social da sociedade.

3 � Depende da deliberação da sócia a celebração de contratos
de suprimentos.
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ARTIGO 4.º

A gerência, dispensada de caução e com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence exclusiva-
mente à única sócia, Maria Francelina Ferreira Marques Fernandes,
que desde já fica nomeada gerente, sendo necessária e suficiente a
sua assinatura para obrigar validamente a sociedade, activa e passi-
vamente, em juízo ou fora dele, em quaisquer actos e contratos.

ARTIGO 5.º

Não é permitido à gerente, por si ou por procuração, obrigar a
sociedade em fianças, letras de favor e outros actos ou contratos
estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 6.º

Fica desde já a sócia única autorizada a celebrar com a própria
sociedade os negócios que se mostrem necessários à prossecução do
fim social.

ARTIGO 7.º

De acordo com a lei e na ausência de cláusula contratual aplicá-
vel, esta sociedade reger-se-á pelas normas aplicáveis às sociedades
por quotas, em tudo quando não pressuponha a pluralidade de só-
cios.

ARTIGO 8.º

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do desde já a gerência autorizada a, nos termos da alínea b) do n.º 4 do
artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, efectuar levanta-
mentos da conta de depósitos em nome da sociedade, até ao mon-
tante global do capital, a fim de fazer face ao pagamento da escri-
tura de constituição, seus registos e publicações e despesas de
instalações, aquisição de equipamentos e início de actividade.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Graça Margarida da Sil-
va Brandão Laranjeira. 2000234763

JOMABITA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 438; identificação de pessoa colectiva n.º P-506754685; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20040112.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade por quotas em
epígrafe, sendo sócios José Maria Ferreira Precatado, casado com
Cristina Manuela dos Santos Pereira na comunhão de adquiridos, e
Cristina Manuela dos Santos Pereira, já referida, que se rege pelos
artigos a seguir indicados:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma JOMABITA � Construções, L.da, e
tem a sua sede no lugar de Santa Maria, freguesia de Arrifana, con-
celho de Vila Nova de Poiares.

2 �  Mediante simples deliberação da gerência a sociedade pode
alterar a sede, dentro do mesmo concelho de Vila Nova de Poiares,
estabelecer filiais, sucursais, agências, delegações ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de bens imobiliá-
rios e construção e reparação de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, já realiza-
do, é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, José Maria Ferreira
Precatado e Cristina Manuela dos Santos Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
ce a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade, activa e passivamen-
te, em juízo e fora dele, em quaisquer actos e contratos, são neces-

sárias as assinaturas de ambos os sócios gerentes, não lhes sendo
permitido, por si ou por procuração, obrigar a sociedade em fianças,
letras de favor e outros actos ou contratos estranhos aos negócios
sociais.

ARTIGO 5.º

Nos casos de falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, a
sociedade continuará com o sócio ou sócios sobrevivos e os herdei-
ros ou representante legal do sócio falecido ou interdito, devendo
aqueles nomear um, de entre si, que a todos represente na sociedade,
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 6.º

A divisão e cessão de quotas a terceiros depende do consentimento
da sociedade, à qual é conferido o direito de preferência, em primei-
ro lugar, e em segundo aos sócios individualmente considerados.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, quando a lei não estabelecer outras forma-
lidades e prazos, serão convocadas por meio de cartas registadas aos
sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

Disposição transitória

Nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das
Sociedades Comerciais, ficam desde já autorizados os gerentes a efec-
tuar levantamentos da conta de depósito em nome da sociedade até
ao montante global do capital, a fim de fazer face às despesas com
esta escritura, seus registos e publicações e despesas de instalação,
aquisição de equipamentos, bens móveis, imóveis ou direitos e início
de actividade, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Graça Margarida da Sil-
va Brandão Laranjeira. 2000234755

VIVEIROS VAL DAS PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 234; identificação de pessoa colectiva n.º 503757896; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 4/20031230.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Aumento de capital.
O capital foi reforçado com 24,04 euros e foi subscrito em di-

nheiro por ambos os sócios, na proporção das suas quotas, passa a
10 000 euros, e alteração dos artigos 2.º, 3.º e 4.º do contrato de
sociedade, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a produção e comércio de ár-
vores e plantas.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens ou demais valores constantes da escrita social, é de 10 000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais
de 5000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Fer-
nando Simões Dias Videira e Luís Manuel Simões Dias Videira.

ARTIGO 4.º

Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos só-
cios prestações suplementares até ao montante global igual a 20 ve-
zes o capital social.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Graça Margarida da Sil-
va Brandão Laranjeira. 2000237975
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ÉVORA
ESTREMOZ

HABIMOZ � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Casa Rainha Santa, Estrada Nacional n.º 18,
Santa Maria, Estremoz

Capital social: 100 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 760/
120104; identificação de pessoa colectiva n.º 506561933; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 6/120104.

Certifico que Maria Alexandrina Pereira Marrafinha Pardana,
viúva, residente na Rua de Vasco da Gama, 8, Oeiras, Maria José
Marrafinha Pardana Constâncio, casada com Vítor Manuel Ribeiro
Constâncio na comunhão de adquiridos, residente na Rua de Vasco
da Gama, 8, Oeiras, e Manuel Domingos Pardana, casado com Gra-
cinda dos Santos Jesus Pardana na comunhão de adquiridos, residente
na Rua de Alexandre Herculano, Vila Nova, lote 12, Albufeira, cons-
tituíram a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato do
teor seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação HABIMOZ � Sociedade Imo-
biliária, L.da, e tem a sua sede na Casa Rainha Santa, Estrada Nacio-
nal n.º 18, ao Gil, freguesia de Santa Maria, concelho de Estremoz.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a administração e construção de
edifícios, compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode participar noutras sociedades constituídas ou a
constituir, com objecto igual ou diferente do seu, e associar-se a
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 100 000 euros e corresponde à soma de
três quotas: uma de 72 000 euros, pertencente à sócia Maria Ale-
xandrina Pereira Marrafinha Pardana, uma de 20 000 euros, perten-
cente à sócia Maria José Marrafinha Pardana Constâncio, e uma de
8000 euros, pertencente ao sócio Manuel Domingos Pardana.

2 � A entrada da sócia Maria José Marrafinha Pardana Constâncio
foi realizada nesta data em dinheiro na importância correspondente
a metade do seu valor, devendo o remanescente ser realizado, tam-
bém em dinheiro, no prazo de dois anos a contar da data da presen-
te escritura.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão e divisão de quotas entre sócios é livremente per-
mitida.

2 � A cessão de quotas a terceiros, seja a que título for, fica,
porém, dependente do consentimento da sociedade, tendo esta, em
primeiro lugar, e os demais sócios, em segundo lugar, direito de pre-
ferência.

3 � Para efeitos do número anterior, o sócio cedente deverá
comunicar à sociedade e aos restantes sócios o preço e demais con-
dições da cessão com a antecedência mínima de 60 dias.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar as quotas de qualquer sócio nos
casos seguintes:

a) Acordo com o sócio titular;
b) Morte, interdição, insolvência ou falência do sócio titular;
c) Arresto, arrolamento, penhora, venda ou adjudicação judicial

de quota;
d) A quota não tenha sido adjudicada ao sócio em partilha reali-

zada em consequência de divórcio ou separação judicial;
e) Incumprimento do disposto no artigo 5.º
2 � Salvo nos casos em que a lei determine outra forma de de-

terminação da contrapartida da amortização da quota, esta far-se-á
pelo respectivo valor nominal.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar, nos termos gerais, a correspondente re-
dução do capital ou o aumento do valor das restantes quotas, ou,
ainda, a criação de uma ou mais quotas para alienação a terceiros.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de todos os sócios, des-
de já nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de duas as-
sinaturas, sendo sempre necessária a assinatura da gerente Maria José
Marrafinha Pardana Constâncio.

3 � Não é permitido aos gerentes, por si ou por procurador,
obrigar a sociedade em fianças, letras de favor e outros actos ou
contratos estranhos aos negócios da sociedade.

ARTIGO 8.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos, as assem-
bleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Fernanda
Banha Charcas Prates. 2002749396

A. S. FERREIRA, L.DA

Sede: Avenida de Santo António, 1, Santa Maria, Estremoz

Capital social: 74 819,68 euros

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 33/
220678; identificação de pessoa colectiva n.º 500770115; número
de inscrição: PC/2002; data do depósito: 080104.

Certifico que se encontram depositados os documentos da presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe e referentes ao exercício de
2002.

Conferida, está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Fernanda
Banha Charcas Prates. 2002749361

ÉVORA

JOÃO AFONSO DE ALMEIDA, L.DA

Sede: Praceta de Santa Catarina, 92, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1617/
930512; identificação de pessoa colectiva n.º 502990295.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006172697

SOMAPA � COMPRA, VENDA E MEDIAÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Herdade de Pêro Peão, São Braz do Regedouro,
Nossa Senhora da Tourega, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 3149/
20040113; identificação de pessoa colectiva n.º 502696376; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 38/20030113.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato quanto aos artigos 1.º e 2.º, que passa-
ram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma SOMAPA � Compra,
Venda e Mediação de Imóveis, L.da, e tem a sua sede na Herdade de
Pêro Peão, São Braz do Regedouro, freguesia de Nossa Senhora da
Tourega, concelho de Évora.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis,
respectiva administração e gestão de empreendimentos; produção
agrícola, sua industrialização e comercialização; importação e ex-
portação de produtos agrícolas.

Ficou depositado, na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006151371

FERREIRA & DÓRDIO, L.DA

Sede: Quinta da Bela Vista, 4, Bairro dos Canaviais,
7000 Évora

Capital social: 17 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2663/
20010622; identificação de pessoa colectiva n.º 505332400; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 41/20040113.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
designação das funções de gerência de também António Rosalino
Dórdio Ferreira, por deliberação de 20 de Novembro de 2003.

15 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006151380

AUTO TÁXIS LUDOVINO MACHADO, L.DA

Sede: Rua do Professor Reinaldo dos Santos, 13,
Bairro do Bacelo, Bacelo, 7000 Évora

Capital social: 50 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2416/
991215; identificação de pessoa colectiva n.º 504737333; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 23/20000109.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 5000 euros para 50 000 euros, tendo sido alterado par-
cialmente o contrato em relação ao artigo 3.º do pacto, que passou
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 40 000 euros, pertencente ao sócio Ludovino António
Isaías Machado, e a outra no valor nominal de 10 000 euros, per-
tencente à sócia Maria Delfina Ramitos Félix Faustino Machado.

Ficou depositado, na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006151339

ACADEMUS, CONSULTADORIA, FORMAÇÃO
E INVESTIGAÇÃO, L.DA

Sede: Rua da Barba Rala, 1, Parque Industrial e Tecnológico
de Évora, 7000 Évora

Capital social: 25 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1715/
940524; identificação de pessoa colectiva n.º 503197890; inscrição
n.º 16; número e data da apresentação: 3/20040109.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato quanto aos artigos 2.º, 3.º e 7.º, que
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de consulta-
doria, formação profissional, elaboração e gestão de projectos de

investigação e desenvolvimento, desenvolvimento e comercializa-
ção de produtos informáticos e de multimédia, realização de inqué-
ritos, sondagens, estudos de opinião e estudos de mercado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 25 000 euros e corresponde à soma das quotas seguintes:

1) Uma quota com o valor nominal de 19 750 euros, do sócio
Eduardo Álvaro do Carmo Figueira;

2) Uma quota com o valor nominal de 2500 euros, da sócia Ana
Gabriela Fernandes Figueira de Landerset Simões;

3) Uma quota com o valor nominal de 2500 euros, do sócio Joa-
quim Carlos Fernandes Figueira;

4) Duas quotas, uma com o valor nominal de 100 euros e
1 cêntimo e outra no valor de 149 euros e 99 cêntimos, do sócio
Rui Filipe Trindade Valente.

ARTIGO 7.º

A administração, bem como a representação da sociedade, em juízo
ou fora dele, activa ou passivamente, dispensada de caução e com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral,
é exercida por dois gerentes.

§ 1.º Os gerentes são eleitos em assembleia geral, especialmente
convocada para o efeito um mês antes do fim do mandato anterior.

(Os restantes parágrafos deste artigo mantêm a sua redacção.)

Ficou depositado, na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006151398

CASA TURÍSTICA � ALVES & ROSADO, L.DA

Sede: Estrada dos Canaviais, Quinta do Pintor, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1961/
960619; identificação de pessoa colectiva n.º 503674591; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 15/20011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado parcial-
mente o contrato em relação ao artigo 3.º do pacto, 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 iguais no valor
nominal de 2500 euros, uma de cada sócio.

Ficou depositado, na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006151401

FORINFOR � CONSULTORES DE INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua dos Mercadores, 50-A, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 870/840406;
identificação de pessoa colectiva n.º 501458751.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006172689
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SOCIBISCUIT � PASTELARIA SNACK BAR, L.DA

Sede: Rua da Corredoura, 14-A, Sé, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1293/
900521; identificação de pessoa colectiva n.º 502376104.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano de 2002.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006172727

CONTRIMAGEM � EMPRESA DE COMUNICAÇÃO
DO SUL, L.DA

Sede: Zona de Urbanização, 3, lote 1, Sé, 7000 Évora

Capital social: 5 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1672/
931220; identificação de pessoa colectiva n.º 503105236; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 7/20031230

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 29 de Dezembro de 2003.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006151320

UNCAPRODE � UNIÃO DAS COOPERATIVAS AGRÍCOLAS
DE PRODUÇÃO DO DISTRITO DE ÉVORA, U. C. R. L.

Sede: Rua de 5 de Outubro, 75, Sé, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 116/910822;
identificação de pessoa colectiva n.º 502615729; inscrição n.º 8; nú-
mero e data da apresentação: 7/20040107.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
designação dos órgãos sociais, por deliberação de 30 de Dezembro
de 2003.

Período: triénio de 2004-2006.
Direcção: presidente, Jerónimo António Coelho Mendes; secretá-

rio, António Joaquim de Oliveira Pinto; tesoureiro, Francisco Au-
gusto Caramujo Fortio; suplente, Francisco Cascabulho Crispim,
casado, residente na Rua de Diogo Dias, 25, Évora.

Conselho fiscal: presidente, João Manuel da Horta Rodrigues;
vogais: Martinho Manuel Fadista Lebre, casado, residente na Rua de
São Geraldo, 28, Alcáçovas, e Manuel António Bruno.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006151312

SOUSA & MATOS, L.DA

Sede: Rua da Dr.ª Isabel Castro, 5, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 3082/
20030717; identificação de pessoa colectiva n.º 506613623; aver-
bamento Of. n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/20040112.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerência de Joaquim Gomes de Sousa, por
renúncia de 26 de Novembro de 2003.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006151363

AO SUL � CONGRESSOS E EVENTOS, L.DA

Sede: Travessa de Santo André, 8, Santo Antão, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2768/
20020104; identificação de pessoa colectiva n.º 505813947; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 27/20040109.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º, que passa-
ram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas, uma no valor no-
minal de 2500 euros, pertencente a Maria Isabel da Conceição
Tirapicos Fernandes, e duas outras no valor nominal de 1250 euros
cada, pertencentes uma a Tiago Filipe Dias Fernandes e outra a Hugo
Miguel Tirapicos Dias Fernandes.

ARTIGO 5.º

A gerência e administração da sociedade, dispensadas de caução e
com ou sem remuneração, conforme deliberação em assembleia ge-
ral, ficam a cargo dos três sócios, que desde já são nomeados geren-
tes. A sociedade fica vinculada mediante a assinatura de qualquer dos
sócios-gerentes.

Ficou depositado, na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006151347

REGUENGOS DE MONSARAZ

JOSÉ DIAS � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz. Matrí-
cula n.º 235/950411; identificação de pessoa colectiva n.º 503392219;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 5 e 6/31122003.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que, por escri-
tura lavrada no Cartório Notarial deste concelho, de fl. 40 a fl. 41 v.º
do livro n.º 121-D, em 13 de Janeiro de 2003, Maria Manuela Godi-
nho Rosado renunciou à gerência, em 13 de Janeiro de 2003, e fo-
ram alterados os artigos 1.º, 3.º e 6.º do pacto social, que passaram
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Dias � Comércio e Indústria de
Automóveis, L.da, e tem a sua sede à Zona Industrial, lote 8, Estrada
das Perolivas, freguesia e concelho de Reguengos de Monsaraz.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas no valor nominal
de 2500 euros cada uma, ambas pertencentes a ele, José António
Caldeira Dias.

ARTIGO 6.º

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

Foi depositado o texto actualizado do pacto social.

31 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Fer-
nando Rosa Valente Pereira. 2003731849
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VILA VIÇOSA

SOMARBEN � MÁRMORES DA LAGOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 83/
771212; identificação de pessoa colectiva n.º 500705984; inscrição
n.º 15 e averbamento n.º 1; números e data das apresentações: 10 e
11/040105.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, com relação à sociedade em epí-
grafe, foram efectuados os seguintes actos de registo:

1.º Nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Ana Maria Gonçalves Fraústo.
Data: 12 de Fevereiro de 1999.

2.º Renúncia à gerência de Ana Maria Gonçalves Fraústo.
Causa: renúncia.
Data: 21 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Me-
nino de Ouro Azeitona Martins. 2006118366

TONS SUAVES � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 560/
040108; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040108.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foi registada a sociedade em epígrafe
por Avelina de Fátima Sousa Rosado, casada com João Morais de
Castro na comunhão de adquiridos, residente na Rua de 5 de Outu-
bro, 16-A, Vila Viçosa, e Maria Helena Compõete dos Anjos Cordes,
casada com Luís Manuel Guerreiro Aguiar Cordes na comunhão de
adquiridos, residente na Rua das Mós, 4, Borba, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Tons Suaves � Decorações, L.da, e
tem a sua sede na Rua de 25 de Abril, 5, rés-do-chão, na freguesia de
Conceição, do concelho de Vila Viçosa, podendo esta ser transferida
para qualquer outro local do concelho ou concelhos limítrofes, por
simples deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de decoração e decora-
ções.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 20 000 euros, correspondente à soma de duas
quotas com o valor nominal de 10 000 euros, pertencentes uma a
cada uma das sócias, estando realizada em dinheiro metade do valor
de cada quota, devendo a parte restante ser realizada no prazo de
180 dias a contar de hoje.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deli-
beração da assembleia geral, fica a cargo do gerente ou gerentes
nomeados por deliberação dos sócios, ficando desde já designadas
gerentes ambas as sócias.

2 � A sociedade obriga-se com as assinaturas de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

As cessões e divisões de quotas entre sócios são livres; porém,
quando a favor de estranhos, ficam dependentes do consentimento
da sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades, ain-
da que tenham objecto diferente ou sejam reguladas por leis espe-
ciais, e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

Por deliberação dos sócios poderão ser amortizadas quotas nos
casos seguintes:

a) Insolvência ou falência do sócio titular;

b) Arresto, arrolamento, penhora ou outra apreensão judicial da
quota;

c) Cessão a estranhos sem o consentimento da sociedade;
d) Acordo do titular.

ARTIGO 8.º

Os lucros de cada exercício, depois de deduzidas as reservas obri-
gatórias, terão o destino fixado por deliberação dos sócios.

ARTIGO 9.º

Por deliberação aprovada pelos sócios representativos de  95 %
do capital social, poderão ser exigidas aos sócios prestações suple-
mentares de capital até ao montante de 100 000 euros.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Me-
nino de Ouro Azeitona Martins. 2006118390

VIÇOCONSTRÓI � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 490/
011123; identificação de pessoa colectiva n.º 505105233; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 4/040109.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, com relação à sociedade em epí-
grafe, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Aumento de capital e alteração parcial do contrato quanto aos
artigos 1.º e 3.º

Montante do aumento e como foi subscrito: 90 000 euros, subs-
crito em dinheiro, quanto a 84 900 euros por Domingos Francisco
Saruga Matuto, e quanto a 5100 euros por Teotónio Joaquim Alface
Carraquico.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VIÇOCONSTRÓI � Sociedade de
Construções, L.da, e tem a sua sede no Parque Industrial, lote 20, na
freguesia de Conceição, do concelho de Vila Viçosa, podendo esta
ser transferida para qualquer outro local do concelho ou concelhos
limítrofes, por simples deliberação da gerência.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma com o valor
nominal de 90 000 euros, pertencente ao sócio Domingos Francis-
co Saruga Matuto, e outra com o valor nominal de 10 000 euros, do
sócio Teotónio Joaquim Alface Carraquico.

Está conforme o original.

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

16 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Me-
nino de Ouro Azeitona Martins. 2006118412

RAMON MAGEM, PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 487/
011105; identificação de pessoa colectiva n.º 505841886; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 1 e 2/040106.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, com relação à sociedade em epí-
grafe, foram efectuados os seguintes actos de registo:

1.º Renúncia à gerência de Ramon Magem Carrera.
Causa: renúncia.
Data: 31 de Outubro de 2003.

2.º Nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Lluísa Magem Alsina.
Data: 31 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Me-
nino de Ouro Azeitona Martins. 2006118382
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ROCEX � ESCULTURAS E CANTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 559/
040105; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/040105.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foi registada a sociedade em epígrafe
por João Miguel Maltez Leitão, solteiro, residente na Rua de Antó-
nio Matos Costa, 25, São Romão, Vila Viçosa, e António José Lo-
pes Cordeiro, casado com Elsa Maria Pestana Ramos Cordeiro na
comunhão de adquiridos, residente no Bairro de Santo António, Rua
G, lote 84, São Romão, Vila Viçosa, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ROCEX � Esculturas e Cantarias, L.da,
e tem a sua sede na Rua de António Matos Costa, 25, na freguesia
de Ciladas, do concelho de Vila Viçosa, podendo esta ser transferida
para qualquer outro local do concelho ou concelhos limítrofes, por
simples deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico de cantarias, esculturas,
pavimentos, comércio de mármore e outras rochas ornamentais e a
fabricação de todos os artigos de mármore e rochas ornamentais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas com o valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deli-
beração da assembleia geral, fica a cargo do gerente ou gerentes
nomeados por deliberação dos sócios, ficando desde já designados
gerentes ambos os sócios.

2 � A sociedade obriga-se com as assinaturas de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

As cessões e divisões de quotas entre sócios são livres; porém,
quando a favor de estranhos, ficam dependentes do consentimento
da sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades, ain-
da que tenham objecto diferente ou sejam reguladas por leis espe-
ciais, e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

1 � Por deliberação dos sócios poderão ser amortizadas quotas
nos casos seguintes:

a) Insolvência ou falência do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou outra apreensão judicial da

quota;
c) Cessão a estranhos sem o consentimento da sociedade;
d) Divórcio, separação de bens ou de pessoas e bens do sócio ti-

tular se a quota não lhe ficar a pertencer;
e) Acordo do titular.
2 � Salvo acordo ou disposição legal em contrário, o valor da

quota amortizada será o valor nominal ou o que resultar do último
balanço aprovado, se for inferior.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Me-
nino de Ouro Azeitona Martins. 2006118374

FARO
ALBUFEIRA

POLICHÃO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2996/
20031231; identificação de pessoa colectiva n.º 505381117; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 12/20031231.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva fotocó-
pia da escritura lavrada em 17 de Outubro de 2003, a fl. 25 do livro

n.º 139-A, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Em-
presas de Loulé, pela qual foi alterado o contrato da sociedade em
epígrafe, tendo, em consequência, os artigos 1.º e 2.º ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A sociedade tem a sua sede no Aldeamento Vila Nova, lote

9, loja E, sítio de Areias de São João, freguesia e concelho de Albu-
feira.

3 � (Mantém-se.)

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas. Compra e venda de imóveis, revenda dos adquiridos para esse
fim. Exploração e administração de apartamentos, empreendimen-
tos turísticos, restaurantes, snack-bar, pastelarias e outros simila-
res.

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

15 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003765999

J. SOUSA PEIXOTO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2493/
20011011; identificação de pessoa colectiva n.º 504255088; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 27 e 28/20031230.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva fotocó-
pia da escritura lavrada em 11 de Dezembro de 2003, a fl. 49 do livro
n.º 318-F, do 23.º Cartório Notarial de Lisboa, pela qual:

Paulo Jorge de Carvalho Almeida renunciou ao cargo de gerente,
a partir de 11 de Dezembro de 2003;

Foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe, tendo, em con-
sequência, os artigos 3.º, n.º 1, e 4.º, n.os 2 e 4, ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 15 000 euros, dividido em três quotas: uma do valor
nominal de 7500 euros (bem comum) e outra do valor nominal de
4500 euros (bem próprio), ambas pertencentes ao sócio José de Sousa
Peixoto da Silva, e outra do valor nominal de 3000 euros, perten-
cente ao sócio Paulo Fernandes Faria Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um

gerente.
3 � (Mantém-se.)
4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José de Sousa Peixoto

da Silva.

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

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2000272053

DANTRATA � CLÍNICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2592/
20020319; identificação de pessoa colectiva n.º 505884119; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 20/20031231.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva fotocó-
pia da acta n.º 6, elaborada em 2 de Dezembro de 2003, pela qual
foi nomeada gerente da referida sociedade Maria Cristina Oliveira
Cunha.

Data da deliberação: 2 de Dezembro de 2003.

15 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003764860
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CASINVESTE � ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 880/
900412; identificação de pessoa colectiva n.º 502342854; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 18 e 19/20031231.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva fotocó-
pia da acta n.º 20, lavrada em 22 de Dezembro de 2003, pela qual:

Alex Korach e Hans Umrich Homberger foram destituídos das
funções de gerente, a partir de 22 de Dezembro de 2003;

Mário João Pereira Caldeiras, Eric Ferdinand Estauber e Rolf
Hanser, foram nomeados para o cargo de gerente.

Data: 22 de Dezembro de 2003.

15 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003764852

ALCODEM � ALBUFEIRA CLÍNICA DE ODONTOLOGIA
E MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1707/
970110; identificação de pessoa colectiva n.º 503790966; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 15 e 17/20031231.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva fotocó-
pia da escritura lavrada em 29 de Dezembro de 2003, a fl. 124 do
livro n.º 155-E, do Cartório Notarial de Albufeira, pela qual:

Frank Cyrel Emma de Clerck renunciou às funções de gerente, a
partir de 29 de Dezembro de 2003;

João Pedro Marques de Bellegarde Machado foi nomeado para o
cargo de gerente.

Data: 29 de Dezembro de 2003.

15 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003766006

ROTOP � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2993/
20031230; identificação de pessoa colectiva n.º 506767914; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20031230.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva fotocó-
pia da escritura lavrada em 29 de Dezembro de 2003, a fl. 19 do livro
n.º 145-A, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Em-
presas de Loulé, pela qual foi constituída a sociedade em epígrafe e
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ROTOP � Restauração, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Almeida Garrett, 18,
Areias de São João, freguesia e concelho de Albufeira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de restaurantes,
bares, snack-bars, cafetaria, pastelaria e serviços conexos.

ARTIGO 3.º

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

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003765956

MALPIQUE IMOBILIÁRIA � GESTÃO E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1893/
980819; identificação de pessoa colectiva n.º 504209469; data:
25112003.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes às prestações de contas dos anos de 2001 e
2002.

31 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Mada-
lena Avó. 2003765735

PISCINA DO CERRO � EXPLORAÇÃO DE BARES
E PISCINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2620/
20020305; identificação de pessoa colectiva n.º 505116987; data:
30062003.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

31 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Mada-
lena Avó. 2003765808
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NUNESMÁTICA � FORMAÇÃO EM INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1771/
970924; identificação de pessoa colectiva n.º 503989746; data:
27112003.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

31 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Mada-
lena Avó. 2003084517

AUTO RENT V � GESTÃO, ALUGUER, COMPRA
E VENDA DE VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2995/
20040109; identificação de pessoa colectiva n.º 504933876; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 21/20040109.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva fotocó-
pia da escritura lavrada em 27 de Maio de 2003, a fl. 105 do livro
n.º 161-G do Cartório Notarial de Portimão, na qual foi alterado o
contrato da sociedade em epígrafe, passando os artigos 1.º, n.º 2, e
3.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Praia do Castelo, Torre Ve-
lha, Sesmarias, freguesia e concelho de Albufeira.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se totalmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas: duas
iguais no valor de 17 500 euros cada, pertencendo uma a cada um
dos sócios António José de Sousa Pontes Valagão e La-Salette do
Rosário dos Santos Ferreira Valagão, e outra no valor de 15 000 eu-
ros, pertencente ao sócio Pedro Manuel Lopes Alves Costa.

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

12 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003765972

JUNTÓCONTA, CONTABILIDADE E ASSISTÊNCIA
FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1931/
981222; identificação de pessoa colectiva n.º 504301209; inscrições
n.os 9 e 10; números e data das apresentações: 9 e 10/20031230.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da socie-
dade em epígrefe fotocópia da acta n.º 10, elaborada em 29 de De-
zembro de 2003, pela qual foi nomeado para:

Secretário: Raul Manuel Soares Ferreira, divorciado, Rua de Gil
Vicente, lote 3, rés-do-chão, esquerdo, Cerro da Alagoa, Albufeira;

Secretário suplente: Sónia Cristina Martins dos Reis, solteira,
maior, Rua de Gil Vicente, lote 3, rés-do-chão, esquerdo, Cerro da
Alagoa, Albufeira;

E a acta n.º 11, elaborada em 29 de Dezembro de 2003, pela qual
foi feita a dissolução e encerramento da liquidação da sociedade em
epígrafe, não havendo activo nem passivo.

12 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003765964

INFORMARCA ALGARVE � SISTEMAS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1839/
980331; identificação de pessoa colectiva n.º 504098985; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 23/20031230.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva fotocó-
pia da acta n.º 5, lavrada em 20 de Dezembro de 2001, pela qual foi

alterado o contrato da sociedade em epígrafe, tendo, em consequên-
cia, o artigo 4.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma de 4750 euros, pertencen-
te ao sócio João Manuel Guerreiro Matoso, e outra de 250 euros,
pertencente à sócia Maria Ilda Fernandes Pereira Janeiro Guerreiro
Matoso.

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

12 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003765980

ELECTRO OURA � COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS E ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 853/
900226; identificação de pessoa colectiva n.º 502350032; data:
12122003.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

31 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Mada-
lena Avó. 2003765786

PRODUÇÕES BENZI � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2684/
20020603; identificação de pessoa colectiva n.º 506105008; data:
11112003.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

31 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Mada-
lena Avó. 2003765743

NOTÍCIAS DO MUNDO � PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2733/
20021120; identificação de pessoa colectiva n.º 506353761; data:
21102003.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

31 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Mada-
lena Avó. 2003765719

LUNAINVEST � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2242/
20001024; identificação de pessoa colectiva n.º 505109077; data:
18082003.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

31 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Mada-
lena Avó. 2003765794

C. M. CORDEIRO � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2566/
20020129; identificação de pessoa colectiva n.º 505974053; data:
18112003.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

31 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Mada-
lena Avó. 2003765751
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ALTO DA COLINA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2458/
20010906; identificação de pessoa colectiva n.º 505454181; data:
18112003.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

31 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Mada-
lena Avó. 2003765778

VISTA DA ÁGUIA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 421/
870529; identificação de pessoa colectiva n.º 501833919; inscrição
n.º 11 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; números e data das apre-
sentações: 5, 10 e 11/20040102.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva fotocó-
pia da escritura lavrada em 16 de Dezembro de 2003, a fl. 41 do livro
n.º 144-A, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Em-
presas de Loulé, na qual foi alterado o contrato da sociedade em
epígrafe, passando os artigos 1.º e 3.º a terem a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Vista da Águia � Imobiliária, L.da, e
tem a sua sede no sítio do Cerro da Águia, freguesia e concelho de
Albufeira.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado, e
encontra-se dividido em quatro quotas: uma no valor nominal de
3125 euros, pertencente à sócia SOL � Leisure Investments Limited,
e três no valor nominal de 625 euros cada, pertencendo cada uma
delas a cada um dos sócios Richard Anthony Tierney, Roy Edwin
Dovey e Dermot Merry.

Certifico, ainda, que se encontra depositada na pasta respectiva
fotocópia da acta n.º 12, lavrada em 19 de Dezembro de 2003, pela
qual Nigel Ruthven Philipson Birch e Athol Robson Plaistowe Birch
foram destituídos das funções de gerente, a partir de 19 de Dezem-
bro de 2003.

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

16 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003593896

BRETANHA GOLD � ACTIVIDADES HOTELEIRAS
E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2998/
20040105; identificação de pessoa colectiva n.º 506816346; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 20/20040105.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva fotocó-
pia da escritura lavrada em 26 de Dezembro de 2003, a fl. 16 do livro
n.º 145-A, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Em-
presas de Loulé, pela qual foi constituída a sociedade em epígrafe e
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Bretanha Gold � Actividades
Hoteleiras e Similares, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Aldeia Turística das Areias de
São João, loja B, sítio das Areias de São João, freguesia e concelho
de Albufeira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de restaurantes,
bares, snack-bars, pastelaria e serviços conexos. Actividades hote-
leiras.

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 sócia.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até duas 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
contratos é suficiente a intervenção de um gerente.

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

4 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Georgina Ann Maria
Simcock.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003644377

ALTO DA COLINA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2458/
20010906; identificação de pessoa colectiva n.º 505454181; data:
18112003.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

31 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Mada-
lena Avó. 2003765760

PRÓ-M.P.P. � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2134/
20000316; identificação de pessoa colectiva n.º 504897446; data:
03112003.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

31 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Mada-
lena Avó. 2003765727
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MYSKO � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2994/
20031230; identificação de pessoa colectiva n.º 506803198; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 22/20031230.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva fotocó-
pia da escritura lavrada em 23 de Dezembro de 2003, a fl. 5 do livro
n.º 145-A, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Em-
presas de Loulé, pela qual foi constituída a sociedade em epígrafe e
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MYSKO � Construções, Uni-
pessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Alto dos Caliços, lote E-9,
fracção B, na cidade, freguesia e concelho de Albufeira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil. Compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim. Promoção imo-
biliária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente à sócia única.

2 � A sócia poderá efectuar prestações suplementares de capital
até duas vezes o valor do capital social.

3 � Depende de deliberação da sócia a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia
única ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquela
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia única.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003644334

CASTRO MARIM

REBECAMAR � COMÉRCIO POR GROSSO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Azeda, Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula n.º 236/
040109; identificação de pessoa colectiva n.º 505386860; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/040109.

Certifico que, por escritura lavrada no dia 18 de Dezembro de
2003, de fl. 76 a fl. 78 v.º, do livro n.º 144-A, do Cartório Notarial

do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé, foi constituída a
sociedade comercial por quotas em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato que se reproduz em anexo, conforme original que se en-
contra arquivado, cujos sócios são José Figueiredo de Pinho Rebeca
Domingos e Judite Rodrigues Domingos Rebeca.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma REBECAMAR � Comércio por
Grosso de Materiais de Construção, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio da Azeda, freguesia e
concelho de Castro Marim.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e ex-
portação de materiais de construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 2550 euros, pertencente ao sócio José Figueiredo
de Pinho Rebeca Domingos, e outra no valor nominal de 2450 eu-
ros, pertencente à sócia Judite Rodrigues Domingos Rebeca.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de duas vezes o valor do capital so-
cial.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Figueiredo de
Pinho Rebeca Domingos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.
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ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

O Segundo-Ajudante, José António Gonçalves da Conceição.
2004240270

COOPENORDESTE � COOPERATIVA AGRÍCOLA
DE REGA DE ALMADA DE OURO, C. R. L.

Sede: Almada de Ouro, Azinhal, Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula
n.º 3/900803; identificação de pessoa colectiva n.º 502028050;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 1/040106.

Certifico que, em relação à cooperativa em epígrafe, foi efectua-
da a alteração parcial dos estatutos, tendo sido alterado o artigo 7.º,
o qual passa a ter a seguinte redacção, que se reproduz conforme
original, cujo pacto social actualizado se encontra arquivado.

ARTIGO 7.º

Entradas mínimas de cada membro

As entradas de cada membro não podem ser inferiores a 20 títu-
los de capital.

O Segundo-Ajudante, José António Gonçalves da Conceição.
2004240261

LAGOA

MANGA PLUS � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Sede: Rua de Fonseca de Almeida, 27, 2.º, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1810/051103; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
051103.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios Anatoliy Koval, casado com Anzhela Koval na comunhão de
adquiridos, com 2500 euros, e Anzhela Koval, casada com o ante-
rior, com 2500 euros, e rege-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MANGA PLUS � Comércio
Internacional, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fonseca de Almeida, 7,
2.º, na cidade, freguesia e concelho de Lagoa (Algarve).

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação e representação de grande variedade de mercadorias, nomea-
damente, bebidas, vestuário e artigos para o lar; restauração; gestão,
administração e arrendamento de imóveis e vilas; reparação e ma-
nutenção de imóveis; posto de abastecimento de combustíveis.

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 50 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002975167

F. CÂNDIDO & F. MARTINS, L.DA

Sede: Rua de Sidónio Pais, rés-do-chão,
sem número de polícia, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 128/260670; identificação de pessoa colectiva n.º 500525722.

Certifico o seguinte:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 17/101103.
Cessação de funções do gerente Fernando Barão Miguel, por ter

renunciado, com efeitos a partir de 3 de Novembro de 2003.

Inscrição n.º 7 � Apresentação n.º 21/101103.
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 1.º, 3.º e 6.º; nova redacção do 5.º
Sede: Rua de Afonso Costa, 9, freguesia e concelho de Lagoa.
Objecto: comércio de materiais de construção, drogaria, ferragens,

electrodomésticos, produtos e utensílios de jardinagem, concepção,
construção e manutenção de jardins e piscinas.

Gerência: compete a sócios ou não sócios, sendo desde já nome-
ados gerentes os dois sócios.

Forma de obrigar: com a intervenção de um gerente.

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

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002975175
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COZILAGOA � CARPINTARIAS E EQUIPAMENTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua das Cercas, Edifício Lagoa Residence, A-1, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1811/111103; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
15/111103.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócio único Nelson Filipe Ataíde das Neves, solteiro, maior, com a
única quota de 5000 euros, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COZILAGOA � Carpintarias e
Equipamentos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Cercas, Edifício La-
goa Residence, A-1, na cidade, freguesia e concelho de Lagoa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de cozinhas,
roupeiros e equipamentos. Electrodomésticos, madeiras e derivados
para construção civil. Prestação de serviços de carpintaria.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Declarou ainda o outorgante que não é sócio de qualquer outra
sociedade unipessoal.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2003592997

M. L. CLARKE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada do Farol, Apartamentos D. João, loja 5,
rés-do-chão, Carvoeiro, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1114/961001; identificação de pessoa colectiva n.º 503736880.

Certifico o seguinte:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 10/

101103.
Cessação de funções do gerente Michael Lindsay Clarke, a partir

de 5 de Outubro de 2003.

Inscrição n.º 6 � Apresentação n.º 11/101103.
Nomeação de gerente.
Gerente: Saudade Maria Abreu de Sousa, solteira, maior, residente

na Rua do Castelo, 25, Silves.

Foi depositado documento legal.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002975051

DRAGON CORPORATION LIMITED

Sede: Rua dos Pescadores, 12, Praia do Carvoeiro, Carvoeiro,
Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 971/140994; identificação de pessoa colectiva n.º 980098440.

Certifico o seguinte:
Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 12/

101103.
Cessação de funções da gerente Lucinda das Mercês Pereira Ca-

macho, por ter renunciado, com efeitos a partir de 1 de Novembro
de 2001.

Foi depositado documento legal.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002975060

LOULÉ

C & C � CONSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO, S. A.

Sede: Aldeia do Golfe, Vilamoura, Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1916,
fl. 173 v.º, C-5; identificação de pessoa colectiva n.º 502056231; ins-
crição n.º 5155, fl. 134, E-8, averbamento n.º 2; número e data da
apresentação: 25/20021029.

Certifico que João José Gallego Moura renunciou ao cargo de ad-
ministrador do conselho de administração.

Data: 30 de Novembro de 2002.

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003661875

EDUARDO JOSÉ MENDES DELGADO PINTO, E. I. R. L.

Sede: Avenida de 25 de Abril, 2, São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6/951130;
identificação de pessoa colectiva n.º 803220065; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 28/20031229.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 24 de Dezembro de 2003.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2003661387

HLG � HISPANO LUSA DE GOLF LTDA � SUCURSAL
EM PORTUGAL DA HIPER GOLF S. L.

Sede: Nueva Andalucia, Aloha Garden, Marbella, Málaga

Local de representação: Zona Industrial de Vilamoura, Rua de
Tondeiros, nave C, lote 61.32, Vilamoura, Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 30/
20031029; identificação de pessoa colectiva n.º 980279860; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 11/20031029.
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Certifico que foi efectuado o registo da representação permanen-
te (sucursal) da sociedade em epígrafe, conforme segue:

Representação permanente (sucursal) da sociedade HLG � Hispano
Lusa de Golf Ltda � Sucursal em Portugal da Hiper Golf S. L.

Sede: Nueva Andalucia, Aloha Garden, Marbella, Málaga.
Nacionalidade: espanhola.
Objecto:
a) Compra, posse, gozo, exploração, alienação de todo o tipo de

terrenos rústicos e urbanos, qualquer que seja a sua natureza;
b) Promoção, construção, reabilitação, reparação por conta pró-

pria ou doutrem de todo o tipo de obras, urbanizações, edifícios e
construções, tanto públicas como privadas;

c) Administração, assessoria, gestão de intervenções urbanísticas
e prestação de serviços de todo o tipo, com relação a bens imóveis,
segundo convenha ao seu aproveitamento, agrícola, florestal, urba-
no ou industrial ou de qualquer natureza;

d) Assistência, gestão, direcção, administração, promoção, inter-
venção, participação em empresas na sua criação, constituição e
desenvolvimento;

e) Promoção, estudo e desenvolvimento de produtos e activida-
des industriais, comerciais e de distribuição em empresas próprias ou
participadas e exploração ou cessão de direitos ou royalties e direi-
tos de propriedade industrial;

f) Serviços de mediação, gestão, representação e comércio inte-
rior e exterior, armazenamento, arrendamento e, em geral, comer-
cialização e distribuição de toda a classe de produtos;

g) Compra, posse, gozo, administração, alienação de toda a clas-
se de títulos como valores mobiliários, activos financeiros, direitos,
valores, quotas ou participações em empresas individuais ou sociais
por conta própria e com excepção da intermediação, não se incluindo
em nenhum caso as actividades objecto da legislação de instituições
de inversão colectiva e de mercado de valores.

Capital: 696 559 euros.
Local de representação: Zona Industrial de Vilamoura, Rua de

Tondeiros, nave C, lote 61.32, Vilamoura, freguesia de Quarteira.
Capital afecto: 3006 euros.
Representante: António Luís Horta e Costa.
Poderes: representar a sucursal perante as companhias de electri-

cidade EDP, água EPAL e telefones Portugal Telecom; registo co-
mercial, registo de propriedade automóvel de tracção mecânica; qual-
quer organismo de administração laboral e de segurança social em
Portugal, Fazenda Pública portuguesa, repartições de finanças;
actuar perante qualquer administração local, como juntas de fregue-
sia e câmaras municipais ou suas delegações.

Está conforme o original.

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003699503

IMPERVILLA � SOCIEDADE NACIONAL
DE INVESTIMENTOS URBANOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: bloco B-9, recepção, Parque Impervilla, Vilamoura,
Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1351/
850527; identificação de pessoa colectiva n.º 500982023; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20031124.

Certifico que Valentim José Mendonça Costa renunciou ao cargo
de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 1 de Janeiro de 2000.

4 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003698957

TRUE HOME � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de João Meireles, Edifício Atrium, bloco A,
escritório 3, Vilamoura, Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5358/
20020311; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/
20031226.

Certifico que Ana Isabel Garrochinho Figueira foi nomeada para
o cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 15 de Dezembro de 2003.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2003661476

CAVACO DIAS & FERNANDEZ, L.DA

Sede: Rua de Vasco da Gama, Edifício Cortes Reais, loja 9,
Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3952/
971127; identificação de pessoa colectiva n.º 504040936; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 13/20031229.

Certifico que Liliana Maria Cavaco Dias Rodriguez foi nomeada
para o cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 26 de Novembro de 2003.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2003661379

STEPHEN & STUART, L.DA

Sede: Páteo da Marina, loja 8, Vilamoura, Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6001/
20031226; identificação de pessoa colectiva n.º 506682870; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/20031226.

Certifico que entre Stephen Hindle, divorciado, e Edward Stuart
Rosbottom, casado com Lyune Rosbottom em separação de bens,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Stephen & Stuart, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Páteo da Marina, loja 8,
Vilamoura, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de bares, snack-
-bars, restaurantes, pizarias, gelatarias, cafetarias, cafés; estabeleci-
mentos de diversão nocturna e entretenimento; administração e
arrendamento de apartamentos e exploração hoteleira; compra e
venda de propriedades e prédios, revenda dos adquiridos para esse
fim; minimercado.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 3750 euros, pertencente ao sócio Stephen Hindle, e outra
no valor nominal de 1250 euros, pertencente ao sócio Edward Stuart
Rosbottom.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Stephen
Hindle, desde já nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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 é livre entre os sócios; a não sócios, depende
do consentimento da sociedade, que terá sempre o direito de prefe-
rência, o qual, de seguida, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2003644270
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CAVMAR � AGÊNCIA E SERVIÇOS
DE TRANSPORTES, L.DA

Sede: Maritenda, Boliqueime, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2045/
890602; identificação de pessoa colectiva n.º 502169460; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 27/20031223.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º e 2.º do contrato da
sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de CAVMAR � Transportes
e Materiais de Construção, L.da, com sede no sítio de Maritenda,
freguesia de Boliqueime, concelho de Loulé, e poderá transferir a
sua sede e criar ou suprimir agências, representações, filiais, estabe-
lecimentos ou outras dependências em qualquer local do mesmo con-
celho ou dos concelhos limítrofes, desde que a sua assembleia geral
o determine, sob proposta da gerência.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de transpor-
tes de carga locais ou de longa distância, compra e venda de mate-
riais de construção e outras actividades acessórias.

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

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2003661468

DECIDIR � CONSULTORES, L.DA

Sede: Rua de Manuel Guerreiro Pereira, Urbanização Joaquim
M. N. Silva, bloco 5-A, 1.º, esquerdo, São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3178/
940614; identificação de pessoa colectiva n.º 503219150; inscrição
n.º 10, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 11; núme-
ros e datas das apresentações: 6-7/20030724 e 11/20030801.

Certifico que Orlandino José Gonçalves Rosa foi nomeado para o
cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 23 de Julho de 2003.

Mais certifico que foi efectuada a destituição de Carla Cristina
Ventura Nascimento Mendonça do cargo de gerente da sociedade em
epígrafe.

Data: 23 de Julho de 2003.

Certifico, ainda, que foi reforçado o capital de 32 920,67 euros
para 50 000 euros, e alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Orlandino José
Gonçalves Rosa e Dina Maria de Brito Fernandes.

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

7 de Agosto de 2003. � O Ajudante Principal, João Carlos Vie-
gas Quintino. 2003675744

COQUIARTE � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Barrocal, Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2587/
911113; identificação de pessoa colectiva n.º 502645997; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 20/20031223.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 31 de Agosto de 1996.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2003661450

OLHÃO

SALVADOR & CÂNDIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2225/
20031124; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20031124.

Certifico que entre Joaquim Salvador Caetano Mendes e mulher,
Maria Cândida Santana Mendes, casados na comunhão geral, e Joa-
quim Salvador Santana Caetano Mendes, casado com Florbela Daria
Amaro da Luz Mendes na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

1.º

A sociedade adopta a firma de Salvador & Cândida, L.da

2.º

A sede da sociedade é no sítio de Alfandanga, Posto Shell, fregue-
sia de Moncarapacho, concelho de Olhão, podendo ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para qualquer concelho limítrofe, por
simples deliberação da gerência.

3.º

O objecto social é a revenda de combustíveis e lubrificantes, ou-
tros artigos relacionados com lojas de conveniência.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 15 000 euros e está dividido em três quotas iguais no valor
nominal de 5000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios.

5.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, activa e
passiva, em juízo e fora dele, serão exercidas por todos os sócios,
desde já nomeados gerentes.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Laureta de Sousa
Neto Viegas. 2006057880

CRUZEIROS NATURABEACH � ANIMAÇÃO
TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2227/
20031126; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
20031126.

Certifico que entre Ricardo Bruno Parente Pedroso Bernardes,
solteiro, maior; Sandra Isabel Rodrigues Viegas e marido, José Luís
Lopes, casados na comunhão de adquiridos, e Rui Manuel Sares Ro-
drigues, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CRUZEIROS
NATURABEACH � Animação Turística, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Pinheiros de
Marim, lote I-13, freguesia de Quelfes, concelho de Olhão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em turismo de natureza. Activi-
dades marítimo-turísticas. Animação turística. Fornecimento de re-
feições e bebidas a bordo. Serviços de catering. Promoção e organi-
zação de eventos. Prestação de serviços de publicidade e marketing.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 12 500 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de quatro quotas iguais,
uma de cada sócio.
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§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao montante equivalente a 20 vezes o valor do
capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos sócios, sem remunera-
ção.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de três gerentes.

3 � 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 empre-
sas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Laureta de Sousa
Neto Viegas. 2003593381

VIGIEXPERT � PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA
PRIVADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2232/
20040106; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20040106.

Certifico que por Henrique António Assis de Macedo Vieira, ca-
sado com Virgínia Celeste Biló Veiguinha Pascoal Vieira na comu-
nhão de adquiridos; Sara Cristina Correia Sequeira Caldeira, casada
com José Manuel Pereira Caldeira na comunhão de adquiridos, e
Maria José Azinheira Caleça, solteira, maior, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VIGIEXPERT � Prevenção e
Vigilância Privada, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Estêvão, 78, na
cidade, freguesia e concelho de Olhão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na vigilância de bens móveis e
imóveis e controlo de entrada, saída e presença de pessoas, bem como
prevenção de entrada de armas, substâncias, engenhos e objectos de
uso e porte legalmente proibidos em edifícios e recintos de acesso
vedado ou condicionado ao público.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 125 001 euros, encontra-se integralmente
realizado 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.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Henrique Antó-
nio Assis de Macedo Vieira e Sara Cristina Correia Sequeira Caldeira.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu mas com ele compatível,
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.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Laureta de Sousa
Neto Viegas. 2006057740

VALOLHÃO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2221/
20031113; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20031113.

Certifico que entre Manuel da Conceição dos Santos, casado com
Fernanda de Sousa Francisco na comunhão de adquiridos; Albino da
Silva Valeiro, casado com Maria das Neves Rodrigues na comunhão
de adquiridos; Adelino da Silva Valeiro, casado com Idalina Domin-
gos Francisco na comunhão geral, e Sebastião Guerreiro Costa, casa-
do com Lídia Maria Leote Gonçalves Costa na comunhão de adqui-
ridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VALOLHÃO � Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de João Augusto Saias,
Edifício Trigueiros, garagem 6, freguesia de Quelfes, concelho de
Olhão, com endereço postal no Apartado n.º 361.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil. Compra e
venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 100 000 euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro, e corresponde à soma de quatro quo-
tas iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 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 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
contratos é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

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 empre-
sas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Laureta de Sousa
Neto Viegas. 2003593098

LEO � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 497/720209;
identificação de pessoa colectiva n.º 500160295; inscrição n.º 18; nú-
mero e data da apresentação: 3/20031114.

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

Apresentação n.º 3/20031114.
Alteração parcial do contrato.
Aditamento de um novo artigo � o artigo 9.º

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

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Laureta de Sousa
Neto Viegas. 2003593136

PIZZARIA SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2220/
20031107; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20031107.

Certifico que entre José Carlos Figueiredo Martinho, casado com
Carla Rita Martins Rios na comunhão de adquiridos, e Mário Manu-
el Martins Lopes Guerreiro, casado com Cidália Maria Rodrigues Guer-
reiro 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 Pizzaria Sul, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da República, 46,
rés-do-chão, freguesia e concelho de Olhão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em pizzaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 20 000 euros, encontrando-se integral-
mente realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 10 000 euros cada, pertencentes aos só-
cios José Carlos Figueiredo Martinho e Mário Manuel Martins Lo-
pes Guerreiro.

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 a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios José Carlos Fi-
gueiredo Martinho e Mário Manuel Martins Lopes Guerreiro.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Laureta de Sousa
Neto Viegas. 2006057570

EXELCOM � TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1724/
981127; identificação de pessoa colectiva n.º 504302523; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 13 e 14/20030910.
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Certifico que foram extraídos daquele averbamento e inscrição os
textos seguintes:

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 13/20030910.
Cessação de funções.
Gerente: Excelsa Maria Coelho Ribeiro.
Data: 20 de Agosto de 2003.
Causa: renúncia.

Apresentação n.º 14/20030910.
Designação de gerente.
Gerente: Cheila Ribeiro Cardoso Machado.
Data da deliberação: 20 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Laureta de Sousa
Neto Viegas. 2006057162

URMARIM � URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1588/
961216; identificação de pessoa colectiva n.º 503785792; data do
depósito: 24072003.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2000.

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Laureta de
Sousa Neto Viegas. 2006058169

PUGA & AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1234/
900416; identificação de pessoa colectiva n.º 502335610; data do
depósito: 04112003.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Laureta de
Sousa Neto Viegas. 2006057642

A. S. ROSÁRIO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1810/
000126; identificação de pessoa colectiva n.º 504755951; data do
depósito: 04112003.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Laureta de
Sousa Neto Viegas. 2006057804

ROBRIFLOR CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1480/
941213; identificação de pessoa colectiva n.º 503324680; data do
depósito: 04112003.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Laureta de
Sousa Neto Viegas. 2006057626

HIDROCULTURAS � ASSISTÊNCIA TÉCNICA
À AGRICULTURA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2097/
20020731; identificação de pessoa colectiva n.º 506252710; data do
depósito: 22102003.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2002.

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Laureta de
Sousa Neto Viegas. 2006057634

OCEANO PACÍFICO � VEÍCULOS MOTORIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1639/
910219; identificação de pessoa colectiva n.º 502510226; data do
depósito: 23092003.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2002.

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Laureta de
Sousa Neto Viegas. 2006057774

MANUEL FRANCISCO & CRUZ � CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2094/
20020729; identificação de pessoa colectiva n.º 506234142; data do
depósito: 04092003.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2002.

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Laureta de
Sousa Neto Viegas. 2006057758

H. D. MOTORES DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1442/
940505; identificação de pessoa colectiva n.º 503050482; data do
depósito: 23092003.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2002.

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Laureta de
Sousa Neto Viegas. 2006057766

CUBIFARO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2043/
20020222; identificação de pessoa colectiva n.º 506024016; data do
depósito: 15102003.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2002.

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Laureta de
Sousa Neto Viegas. 2006057782

SILVES

RESTXELB � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1956/
20040109; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
20040109.

Certifico que, por escritura lavrada em 9 de Janeiro de 2004, a
fl. 113 do livro n.º 145-A, do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Loulé, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, cujos sócios são Arlindo Jorge Lucas Ribeiro e Silvino Fer-
nandes Nunes, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RESTXELB � Restauração, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Piscinas Municipais,
Estrada Nacional n.º 124, sem número, na cidade, freguesia e conce-
lho de Silves.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restauração e catering.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 55 � 5 de Março de 20045192-(100)

ARTIGO 3.º

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

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Car-
doso Guerreiro. 2000045260

ZIVAR � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1957/
20040112; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
20040112.

Certifico que, por escritura lavrada em 5 de Dezembro de 2003, a
fl. 46 do livro n.º 524-I, do 12.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ZIVAR � Investimentos Imobiliá-
rios, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede no Monte das Amendoeiras, Paço e
Corgo, freguesia de Tunes, concelho de Silves.

ARTIGO 3.º

Por decisão do administrador único, pode a sede social ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou extintas, em território nacional ou no es-
trangeiro, agências, filiais ou quaisquer outras formas locais de re-
presentação.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto a promoção imobiliária; compra de
prédios e revenda dos adquiridos para esse fim; construção civil e
urbanizações.

ARTIGO 5.º

Na prossecução do seu objecto social, a sociedade pode participar
no capital social de outras sociedades constituídas ou a constituir,
seja qual for o respectivo objecto social, e mesmo que regidas por
leis especiais, bem como associar-se, sob qualquer forma, com quais-
quer entidades singulares ou colectivas, privadas ou públicas, nacio-
nais ou estrangeiras, nomeadamente, para formar agrupamentos
complementares de empresas, consórcios e associações em partici-
pação ou outro tipo de actividade económica.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, está integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro, e é representado por 50 000 acções
com o valor nominal de 1 euro cada uma.

2 � As acções são ao portador ou nominativas, podendo ser ti-
tuladas ou escriturais.

3 � Sendo tituladas, os títulos representam 1, 5, 10, 100,
1000 ou múltiplos de 1000 acções, podendo o administrador único
emitir certificados provisórios ou definitivos representativos de qual-
quer número de acções.

4 � Fica desde já autorizada a emissão ou conversão de acções
ou outros valores mobiliários em forma meramente escritural, desde
que haja prévia deliberação favorável da assembleia geral.

5 � As despesas de conversão ou desdobramento dos títulos se-
rão da responsabilidade dos accionistas que o requererem.

6 � Nos termos da lei, poderão vir a ser emitidas acções prefe-
renciais sem voto ou de outra categoria especial.

7 � As acções ao portador são livremente transmissíveis.
8 � As transmissões de acções nominativas da sociedade estão

sujeitas ao direito de preferência dos outros accionistas, a exercer
nos termos dos números seguintes.

9 � Nas transmissões entre accionistas, observar-se-á o seguinte:
a) O accionista que pretenda transmitir as acções, deverá comu-

nicar ao administrador único e aos restantes accionistas, com uma
antecedência de, pelo menos, 15 dias úteis, a sua intenção, especifi-
cando o número de acções, respectivo preço, condições de pagamen-
to e identificando o accionista comprador;

b) No prazo de 10 dias úteis a contar da comunicação referida na
alínea anterior, os accionistas que desejem exercer a sua preferência
deverão informar o administrador único e o comprador dessa inten-
ção;

c) Os preferentes terão direito a adquirir conjuntamente com o
accionista comprador original e nas condições constantes da comu-
nicação referida na alínea a), um número de acções proporcional à
respectiva participação no capital social.

10 � Na transmissão a favor de terceiros, aplicar-se-ão as se-
guintes regras:

a) O accionista que pretenda transmitir as acções, deverá comu-
nicar ao administrador único e aos restantes accionistas, com uma
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antecedência de, pelo menos, 15 dias úteis, a sua intenção, especifi-
cando o número de acções, respectivo preço e condições de paga-
mento e identificando o comprador;

b) No prazo de 10 dias úteis após ter recebido a comunicação
referida na alínea precedente, o administrador único informará os
restantes accionistas do respectivo conteúdo, para que estes possam
exercer a sua preferência;

c) Até 10 dias úteis a contar da data da recepção da comunicação
referida na alínea anterior, cada um dos restantes accionistas poderá
indicar pretender exercer a respectiva preferência, rateando-se as
acções entre os preferentes na proporção da respectiva participa-
ção no capital social;

d) Se, no prazo supra-referido, nenhum accionista declarar pre-
tender exercer a sua preferência, poderá o alienante proceder à ven-
da das acções nas condições inicialmente propostas.

11 � A assembleia geral pode deliberar que as acções transmiti-
das em contravenção com o disposto na lei ou nos presentes esta-
tutos sejam sujeitas a amortização, fixando para o efeito as regras e
os valores por que a amortização se deverá pautar.

ARTIGO 7.º

Por simples decisão do administrador único, a sociedade poderá
adquirir acções e obrigações próprias ou quaisquer outros valores
mobiliários por ela emitidos.

ARTIGO 8.º

Mediante deliberação da assembleia geral, e depois de obtidas as
autorizações que se mostrem legalmente necessárias, a sociedade
poderá emitir obrigações, convertíveis ou não, bem como outros
títulos legais de dívida e realizar sobre eles as operações que entenda
convenientes.

ARTIGO 9.º

1 � São órgãos sociais a assembleia geral, o administrador único
e o fiscal único.

2 � Os membros dos órgãos sociais são eleitos por três anos,
sendo permitida a sua reeleição por uma ou mais vezes.

3 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados
logo que tenham sido eleitos e permanecem no exercício das suas
funções até que sejam substituídos, estando dispensados de prestar
caução, os administradores, relativamente ao desempenho dos seus
cargos.

4 � Os membros da mesa da assembleia geral e os administrado-
res não são remunerados.

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral é composta pelos accionistas com direito
a voto e apenas estes nela podem estar presentes.

2 � Para efeitos do presente artigo, consideram-se como perten-
cendo ao mesmo accionista as acções que seriam contadas como dele
para efeito de oferta pública de aquisição, nos termos do Código do
Mercado de Valores Mobiliários.

3 � No caso de contitularidade de acções, só o representante
comum, ou um representante deste, poderá participar nas reuniões
da assembleia geral.

4 � Ao usufrutuário e ao credor pignoratício de acções são apli-
cáveis as limitações decorrentes dos números anteriores.

5 � Os accionistas podem fazer-se representar pelo administra-
dor único, cônjuge, ascendente ou descendente ou por outro accio-
nista, sendo suficiente, como instrumento de representação, uma
carta, uma assinatura, dirigida ao presidente da mesa da assembleia
geral.

6 � Caso se queiram fazer representar por pessoa não prevista
no número anterior será necessário, como instrumento de represen-
tação, uma procuração notarialmente reconhecida.

7 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas far-se-ão repre-
sentar por pessoa singular que para o efeito seja indicada, pelo res-
pectivo órgão de administração ou direcção, mediante carta dirigida
ao presidente da mesa da assembleia geral.

8 � As cartas de representação dos accionistas a que se refere o
n.º 7, bem como as cartas dos accionistas que sejam pessoas colec-
tivas comunicando o nome de quem as representará e os instrumen-
tos de agrupamento de accionistas, deverão ser dirigidas ao presi-
dente da mesa da assembleia geral, solicitando que sejam remetidas
com essa indicação para a sede social até ao antepenúltimo dia útil
anterior ao fixado para a reunião da assembleia geral.

9 � Nenhum accionista se poderá fazer representar por mais de
uma pessoa na mesma sessão da assembleia geral.

10 � Sendo as acções tituladas, os seus titulares que pretendam
participar na assembleia geral, devem comprovar mediante declara-

ção, até 15 dias antes da data marcada para a reunião, o depósito
das suas acções em intermediário financeiro legalmente autorizado
para o efeito ou na sociedade.

11 � Sendo as acções escriturais, os accionistas que pretendam
participar na assembleia geral, devem comprovar, até 15 dias antes
da respectiva reunião, a inscrição das suas acções em conta de valo-
res mobiliários escriturais.

12 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e um secretário, que podem ser ou não accionistas.

ARTIGO 11.º

A administração da sociedade compete a um administrador único.

ARTIGO 12.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do administrador único;
b) Pela assinatura de um mandatário ou procurador da sociedade,

nos termos dos respectivos poderes.

ARTIGO 13.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
será sempre um revisor oficial de contas ou uma sociedade de revi-
sores oficiais de contas.

2 � A assembleia geral que eleger o fiscal único designará simul-
taneamente o seu suplente, que será sempre, também, um revisor
oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 14.º

1 � O ano social é o ano civil.
2 � Os resultados positivos de cada exercício, devidamente apro-

vados, terão a seguinte ordem de aplicação:
a) Um mínimo de 10 % para constituição ou reintegração da re-

serva legal, até atingir o montante legalmente exigível;
b) Outras aplicações impostas por lei;
c) Pagamento do dividendo prioritário às acções preferenciais sem

voto, caso a sociedade as tenha emitido;
d) Do remanescente será distribuído pelos accionistas, a título de

dividendo, a percentagem que vier a ser fixada, a qual, salvo voto
favorável de três quartos dos votos dos accionistas presentes ou
representados, não poderá ser inferior à percentagem prevista no
n.º 1 do artigo 294.º do Código das Sociedades Comerciais;

e) O restante, conforme for deliberado, por maioria simples, pela
assembleia geral.

ARTIGO 15.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e segundo os termos pre-
vistos na lei, por meio de deliberação tomada em assembleia geral
expressamente convocada para o efeito.

2 � Dissolvida a sociedade, será a sua liquidação efectuada extra-
judicialmente pelo administrador único em exercício, se a assem-
bleia não deliberar de outro modo.

3 � Pago todo o passivo e solvido os demais encargos da socie-
dade, far-se-á a partilha do remanescente pelos accionistas na pro-
porção das acções que ao tempo possuírem.

ARTIGO 16.º

1 � Nos termos da lei e dos estatutos, os corpos sociais terão a
seguinte composição para o primeiro mandato após a constituição
da sociedade:

a) Assembleia geral:
Presidente: João Filipe da Silva Folque Gouveia, divorciado, com

domicílio profissional na Rua Castilho, 90, 5.º, direito, em Lisboa;
Secretária: Ana Monteiro Souta, solteira, maior, com domicílio

profissional na Rua Castilho, 90, 5.º, direito, em Lisboa;
b) Administrador único: José Manuel Morbey de Almeida Mesqui-

ta, casado, com domicílio profissional na Rua Castilho, 90, 5.º, di-
reito, em Lisboa;

c) Fiscal único:
Efectivo: Pedro Roque & Crisóstemo Real, Sociedade de Reviso-

res Oficiais de Contas n.º 125, com sede na Avenida do Visconde
Valmor, 69, 4.º, em Lisboa, titular da identificação de pessoa colec-
tiva n.º 503253316, representada por Pedro Nuno Ramos Roque,
revisor oficial de contas n.º 828, casado, com domicílio profissional
na Avenida do Visconde Valmor, 69, 4.º, em Lisboa;

Suplente: Jaime Matos, Castanheira Guilherme e Martins da Sil-
va, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 167, com sede na
Avenida do Brasil, 1, 3.º, em Lisboa, titular da identificação de pes-
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soa colectiva n.º 504766112, representada por Jaime Abrantes da
Silva Matos, revisor oficial de contas n.º 556, com domicílio profis-
sional na Avenida do Brasil, 1, 3.º, em Lisboa.

2 � O administrador único ora eleito fica dispensado da presta-
ção de caução e fica desde já autorizado, independentemente do re-
gisto definitivo da constituição da sociedade, a efectuar o levanta-
mento do montante das entradas efectuadas para realização do capital
social, depositado em conta aberta em nome da sociedade no banco
BBVA, agência da Avenida de Álvares Cabral, em Lisboa, no dia 2 de
Dezembro de 2003, bem como a utilizá-lo no pagamento das despe-
sas necessárias para a constituição da sociedade e para o início e
desenvolvimento da sua actividade social.

3 � Sem prejuízo do disposto no artigo 16.º do Código das Socie-
dades Comerciais (CSC), consideram-se adquiridos pela sociedade os
direitos e por esta assumidas as obrigações decorrentes de negócios
jurídicos que sejam celebrados em seu nome nos termos do artigo 19.º
do Código das Sociedades Comerciais, a partir da data da sua escritu-
ra de constituição e antes de efectuado o seu registo definitivo na
conservatória do registo comercial, ficando para tanto conferida a
necessária autorização.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Car-
doso Guerreiro. 2000045278

ESCOLA DE CONDUÇÃO SILVENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 575/
19840127; identificação de pessoa colectiva n.º 501475672; inscri-
ção n.º 4; números e data das apresentações: 7 e 8/20040109.

Certifico que, por escritura lavrada em 2 de Dezembro de 2003, a
fl. 38 do livro n.º 207-F do Cartório Notarial de Silves, foi alterado
o contrato da sociedade em epígrafe, tendo, em consequência, o ar-
tigo 3.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 10 000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 2493 euros e 99 cêntimos e outra do valor nominal de
2506 euros e 1 cêntimo, da sócia Odília Maria Cabrita Correia
Mourinho, e outra quota do valor nominal de 5000 euros, do sócio
Eduardo José Neto Mourinho.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Car-
doso Guerreiro. 2000045251

SILUNO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 894/891206;
identificação de pessoa colectiva n.º 502258403; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 2/20040112.

Certifico que, por escrituras lavradas em 16 de Abril de 2003, a
fl. 113 do livro n.º 186-F, e em 8 de Janeiro de 2004, a fl. 148-v.º
do livro  n.º 210-F, ambas do Cartório Notarial de Silves, foi altera-
do o contrato da sociedade em epígrafe, tendo, em consequência, os
artigos 3.º e 4.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a importação e exportação de auto-
móveis, tractores, acessórios auto e seus derivados, compra e venda
de veículos novos e usados, manutenção e reparação de veículos au-
tomóveis, comércio de produtos de tunning automóvel, aluguer de
automóveis, motociclos com ou sem motor ou de outros veículos,
exploração de parques temáticos de diversões, exploração animal e
ou agrícola, compra e revenda de imóveis, construção civil, compra
e revenda de imóveis, prestação de serviços ligados à construção civil,
fabricação de produtos de metal, madeira, betão ou outros materiais
compósitos para a construção civil e outras indústrias, fabricação de
produtos de pluiuretano expandido ou outros similares, prestação de
serviços de pintura, impermeabilização e revestimentos diversos,
prestação de serviços de segurança, prestação de serviços de segu-
rança contra incêndios, comércio por grosso ou a retalho de bebidas

alcoólicas, espirituosas, licorosas, tradicionais ou outras, actividades
de comissionista, representações de marcas de produtos diversos, ex-
ploração de postos de combustíveis gasosos líquidos ou sólidos, co-
mércio de produtos combustíveis, promoção de eventos e espectá-
culos, processamento de dados, actividades de bancos de dados,
actividades conexas à informática, internet, multimédia, on-line, co-
mércio por grosso e a retalho de material informático e conexo,
comércio on-line, exploração de restaurantes, bares, cafés, clubes e
outros estabelecimentos hoteleiros, de bebidas com e sem espectá-
culo, comércio a retalho de discos, cassetes e produtos magnéticos,
comércio a retalho de livros, comércio a retalho por correspondên-
cia, comércio a retalho por outros métodos não efectuado em esta-
belecimentos, edição e produção publicitária, alugueres diversos, alu-
guer e venda de equipamentos, exploração e comércio de cortiça e
produtos derivados da floresta, fabricação e comércio de móveis e
outros derivados da madeira, fabricação de contraplacados e deriva-
dos da madeira, transportes de mercadorias nacionais e internacio-
nais, mudanças, comércio por grosso e a retalho de equipamento de
som e imagem e outros electrodomésticos, exploração de supermer-
cados, estabelecimentos de produtos alimentares e de produtos no-
vos, bazares, artesanato, produtos tradicionais portugueses e de ou-
tros países.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 37 500 euros, do sócio Luís Manuel Sequeira Correia, e
outra do valor nominal de 12 500 euros, da sócia Alda Maria Ramos
Sequeira Correia.

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

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Car-
doso Guerreiro. 2000045235

TAVIRA

SILVÉRIO & FAUSTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 957/
20010705; identificação de pessoa colectiva n.º 505575531.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Frei-
tas Braz. 2001918950

A PRINCESA DE TAVIRA � PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 289/
880704; identificação de pessoa colectiva n.º 502014504.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Frei-
tas Braz. 2002230692

NOVA TECTAL � REVESTIMENTOS DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 950/
20010620; identificação de pessoa colectiva n.º 505542803.

Certifico que foram depositados os documentos relativos às pres-
tações de contas dos anos de 2001 e 2002.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Frei-
tas Braz. 2002230714

C. MATIAS � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1013/
20011227; identificação de pessoa colectiva n.º 505790076.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Frei-
tas Braz. 2001918100
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TÁXIJUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 990/
20011019; identificação de pessoa colectiva n.º 505738538.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Frei-
tas Braz. 2001918216

ELECTROMONTAGEM AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 411/
901226; identificação de pessoa colectiva n.º 502487844.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Frei-
tas Braz. 2001918020

RELEGO & VIEGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 746/
980319; identificação de pessoa colectiva n.º 504111191.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Frei-
tas Braz. 2001918135

CONSTRUÇÕES ABÍLIO ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 382/
900417; identificação de pessoa colectiva n.º 502362022.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Frei-
tas Braz. 2002231400

CARLOS ENCARNAÇÃO � COMÉRCIO DE PEIXE
FRESCO E MARISCO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1023/
20020117; identificação de pessoa colectiva n.º 505692244.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Frei-
tas Braz. 2002230722

ANTÓNIO PEDRO PELEJA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 994/
20011031; identificação de pessoa colectiva n.º 505691930.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Frei-
tas Braz. 2002231435

V. T. � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1005/
20011203; identificação de pessoa colectiva n.º 505876760.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Frei-
tas Braz. 2001918984

SOTLEA � COMÉRCIO E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 785/
990331; identificação de pessoa colectiva n.º 504382063.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Frei-
tas Braz. 2002230161

BELLES MILCONTAS � GABINETE DE GESTÃO,
CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 626/
950307; identificação de pessoa colectiva n.º 503389501.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Frei-
tas Braz. 2002230153

CRISIL � SOCIEDADE DE ESCAVAÇÕES
E TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 434/
910315; identificação de pessoa colectiva n.º 502523700.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Frei-
tas Braz. 2002230730

LIBÂNIA ALEXANDRINO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 888/
20000831; identificação de pessoa colectiva n.º 505128772.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Frei-
tas Braz. 2002230145

ANJOCONSTRÓI � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 474/
920102; identificação de pessoa colectiva n.º 502678470.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Frei-
tas Braz. 2002230021

CONSTRUÇÕES VALENTE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 539/
930114; identificação de pessoa colectiva n.º 502916591.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Frei-
tas Braz. 2002230706

MARTINS & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 305/
881220; identificação de pessoa colectiva n.º 502082003.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Frei-
tas Braz. 2002230102
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CASAL DE S. JOÃO � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 437/
910401; identificação de pessoa colectiva n.º 502536373.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Frei-
tas Braz. 2002230129

PASTELARIA PRINCESINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 753/
980422; identificação de pessoa colectiva n.º 504134590.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Frei-
tas Braz. 2002230110

FERNANDO PINTO � AGRICULTURA E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1017/
20020206; identificação de pessoa colectiva n.º 505960460.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Frei-
tas Braz. 2002230773

VIVALDO A. VIEGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 728/
971010; identificação de pessoa colectiva n.º 503987514.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

14 de Janeiro de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2002230080

QUINTA DA FONTE DO BISPO � TURISMO RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 756/
980428; identificação de pessoa colectiva n.º 504134582.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

14 de Janeiro de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2001918968

ÁLVARO & AUGUSTO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 754/
980424; identificação de pessoa colectiva n.º 504216082.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Frei-
tas Braz. 2002230749

TALHO CARNES D�OURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 673/
960530; identificação de pessoa colectiva n.º 503668400.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Frei-
tas Braz. 2002230803

HIPERMAD � MADEIRAS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 724/
970820; identificação de pessoa colectiva n.º 503974170; averba-
mentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 4 e 6/031209.

Certifico que na sociedade em epígrafe cessou funções de gerente
João Paulino Horta Arrais, por renúncia, em 8 de Novembro de 1999.

Mais certifico que o capital da referida sociedade já se encontra
integralmente realizado.

14 de Janeiro de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2002231192

ALMENDA � ARTESANATO E QUIOSQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 362/
900215; identificação de pessoa colectiva n.º 502331895.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Frei-
tas Braz. 2002230757

GABINETE BELLES � CONTABILIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 927/
20010406; identificação de pessoa colectiva n.º 505389584.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Frei-
tas Braz. 2002230064

CONSTRUÇÕES ELDRICO SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 723/
970811; identificação de pessoa colectiva n.º 503936030.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Frei-
tas Braz. 2002231427

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

CONDIANA � CONSTRUTORA DO GUADIANA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 562/900215; identificação de pessoa colectiva
n.º 502290366; inscrições n.os 18 e 19; números e datas das apresen-
tações: 16/040105 e 1/040108.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato com aumento de capital.
Artigo alterado: 4.º
Montante do aumento e como foi subscrito: 500 000 euros, subs-

crito e realizado em dinheiro, representado pela emissão de
100 000 novas acções de 5 euros cada uma, atribuídas aos accionis-
tas da seguinte maneira: 20 000 ao accionista Vítor Félix Aquino;
25 000 a cada um dos seguintes accionistas Carlos Eduardo Videira
de Barros, Francisco Miguel Moreira Calejo Pires e José Carreira
Pereira, e 5000 ao accionista Abílio Pedro Faria Aquino.

Capital: 1 000 000 de euros, representado por 200 000 acções, no
valor nominal de 5 euros cada uma.

Nomeação dos órgãos sociais para o triénio de 2004-2006, por
deliberação de 29 de Dezembro de 2003.

Conselho de administração; presidente, Vítor Félix Aquino, casa-
do; vogais: Carlos Eduardo Videira de Barros, casado; José Carreira
Pereira, casado; Francisco Miguel Moreira Calejo Pires, casado, e
Abílio Pedro Faria Aquino, casado.
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Fiscal único: Lampreia & Viçoso, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, representada por José Alberto Campos Dias; suplente,
José Martins Lampreia, revisor oficial de contas.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Si-
mões Marques Gonçalves. 2004546077

J. L. SARAIVA � CONSTRUÇÕES (SOCIEDADE
UNIPESSOAL), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1312/030806; identificação de pessoa colectiva
n.º 506518850; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/
040106.

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

Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Tendo, em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 28 000 euros, representado por uma quota
de igual valor nominal, pertencente ao sócio José Luís da Cruz Sa-
raiva.

§ 1.º O capital social encontra-se integralmente realizado em di-
nheiro.

§ 2.º O sócio poderá efectuar prestações suplementares até ao
montante global de 580 000 euros.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Si-
mões Marques Gonçalves. 2004546298

GUARDA
MANTEIGAS

PRESTECO � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO
EMPRESARIAL DOS AMIEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Manteigas. Matrícula n.º 85/
040105; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/040105.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PRESTECO � Prestação de Serviços
de Gestão Empresarial dos Amieiros, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é no lugar dos Amieiros Verdes, fregue-
sia de São Pedro, concelho de Manteigas.

2 � A gerência pode deslocar a sede da sociedade para qualquer
outro local que julgue conveniente, por uma ou mais vezes, nos li-
mites da lei.

3 � É ainda da consequência da gerência a criação de sucursais,
agências, delegações e outras formas locais de representação.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços às
empresas, designadamente de consultoria para os negócios e a ges-
tão empresarial, bem como de secretariado, de contabilidade, de
auditoria, de manutenção e de armazenamento.

2 � A sociedade pode participar noutras sociedades, com objecto
igual ou diferente do seu, e ainda em agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e dividido em nove quotas, sendo: uma no valor
nominal de 1200 euros, pertencente à sócia SOTAVE � Sociedade
Têxtil dos Amieiros Verdes, S. A.; outra no valor de 650 euros,
pertencente à sócia Odete da Glória Botelho Esteves de Carvalho;
outra no valor de 650 euros, pertencente ao sócio Francisco José
Ascensão Fraga; outra no valor de 600 euros, pertencente ao sócio
António Craveiro Lopes; outra no valor de 500 euros, pertencente
à sócia Patrícia Negrão Duarte Madeira; outra no valor de 500 eu-
ros, pertencente ao sócio Rui Alberto da Silva Ferreira; outra no
valor de 500 euros, pertencente ao sócio José Miguel Gaspar
Carvalhinho; outra no valor de 200 euros, pertencente à sócia Ca-
tarina Esteves Negrão Duarte Madeira, e outra no valor de 200 eu-
ros, pertencente à sócia Maria João Esteves Negrão Ramos.

ARTIGO 5.º

1 � Falecendo um sócio, a respectiva quota não se transmitirá
aos seus sucessores.

2 � A sociedade deverá amortizar a quota, adquiri-la ou fazê-la
adquirir por outro sócio ou terceiro, no prazo de 90 dias a contar do
conhecimento da morte do sócio, sob pena de a quota se considerar
transmitida.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade pode amortizar quotas sem o consentimento dos
respectivos titulares no caso de as quotas serem judicialmente apreen-
didas ou penhoradas no âmbito de processos de execução ou falên-
cia.

2 � A contrapartida da amortização será o valor de liquidação da
quota, nos termos do artigo 235.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, e será paga nos termos do mesmo artigo.

3 � As quotas amortizadas ficarão a figurar no balanço como
quotas amortizadas, podendo os sócios, posteriormente, deliberar a
criação, em substituição da quota amortizada, de uma ou várias no-
vas quotas destinadas a serem alienadas a um ou a alguns sócios ou
a terceiros.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade será exercida pelos sócios Patrícia Negrão
Duarte Madeira e António Craveiro Lopes, ficando desde já nomea-
dos com dispensa de caução, sendo futuramente os gerentes eleitos
em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com as
assinaturas conjuntas dos respectivos gerentes, excepto nos actos de
mero expediente, para o que basta a assinatura de um só, ficando
expressamente esclarecido que, em tais actos, está incluído o endos-
so de cheques para depósito em conta.

ARTIGO 9.º

Para além do mais previsto na lei e nestes estatutos, é da compe-
tência dos gerentes:

a) A alienação, locação e oneração de bens imóveis ou de estabe-
lecimentos pertencentes à sociedade;

b) A subscrição ou aquisição de participações noutras sociedades e
a sua alienação ou oneração.

ARTIGO 10.º

A gerência pode ou não ser remunerada e, sendo-o, consistir numa
participação nos lucros da sociedade, se e nos termos em que tal for
deliberado pelos sócios.

ARTIGO 11.º

As reuniões da assembleia geral são convocadas por qualquer dos
gerentes, mediante carta registada expedida com aviso de recepção,
com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 12.º

O lucro de cada exercício terá a aplicação que os sócios livremen-
te deliberarem, não sendo aplicável a limitação do artigo 217.º, n.º 1,
do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 13.º

A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos previstos
na lei.
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ARTIGO 14.º

Para todos os litígios que surjam entre os sócios ou entre estes e
a sociedade relacionados com a actividade societária ou com a exe-
cução e interpretação do presente contrato fica estipulado o foro da
comarca onde se situe a sede social.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Célia Maria Lopes
Espinho. 2001560729

PINHEL

REIVIGEL ALBERTO PIRES PEREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pinhel. Matrícula n.º 167/
040115; identificação de pessoa colectiva n.º 503444553; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 5/040115.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pela apresen-
tação supra-referida, foi efectuado o seguinte registo, sendo o texto
que se segue a transcrição da inscrição n.º 6:

Aumento de capital.
Artigo alterado: 4.º
Montante do reforço: 50 384,65 euros, subscrito e realizado em

dinheiro pelos sócios Alberto Pires Pereira, com 28 341,37 euros;
Luís Miguel Matos Pereira, com 11 021,64 euros; Jorge Manuel Matos
Pereira, casado com Maria da Conceição Gonçalves da Fonseca Pe-
reira na comunhão de adquiridos, com 11 021,64 euros.

Capital: 210 000 euros.
Sócios e quotas unificadas: Alberto Pires Pereira, com 118 125 eu-

ros; Luís Miguel Matos Pereira, com 45 937,50 euros, e Jorge Ma-
nuel Matos Pereira, com uma de 45 937,50 euros (com natureza de
bem próprio).

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Conferida, está conforme.

15 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Adelaide
Ferreira Quelhas. 1000248330

CONSTRUÇÕES ALVERQUENSES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pinhel. Matrícula n.º 327/
040115; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/040115.

Certifico que Daniel Augusto Pereira dos Anjos, solteiro, maior;
António Manuel Guerra dos Anjos, casado com Maria Luísa Nunes
Pereira dos Anjos na comunhão de adquiridos; Maria Luísa Nunes
Pereira dos Anjos, casada com António Manuel Guerra dos Anjos
na comunhão de adquiridos, constituíram a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Construções Alverquenses, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora da Conceição, menciona-
da freguesia de Alverca da Beira.

ARTIGO 2.º

Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser des-
locada, 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 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a construção civil e obras pú-
blicas, venda de materiais de construção, aluguer de equipamentos.

2 � A sociedade poderá adquirir participações noutra sociedade e
associar-se em agrupamentos complementares de empresas, que te-
nham, ou não, um objecto social semelhante ao seu.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido da seguinte forma: uma quota de 2500 euros,

pertencente ao sócio Daniel Augusto Pereira dos Anjos; uma quota
de 2000 euros, pertencente ao sócio António Manuel Guerra Anjos,
e outra de 500 euros, pertencente à sócia Maria Luísa Nunes Pereira
Anjos.

ARTIGO 5.º

1 � Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de
suprimentos, até ao montante legal, cujos termos e condições serão
previamente aprovados pela assembleia geral.

2 � Pode, qualquer sócio, fazer à sociedade os suprimentos de
que ela carecer, gratuitos ou onerosos, conforme for deliberado em
assembleia geral.

ARTIGO 6.º

É livre a cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios; a estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, gozando esta do di-
reito de preferência, em primeiro lugar, e os sócios, em segundo, a
exercer nos termos legais.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade terá um ou mais gerentes, a eleger em assem-
bleia geral, com ou sem remuneração, conforme for deliberado.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Daniel Augusto Pe-
reira dos Anjos.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente, em
juízo e fora dele, activa e passivamente, em todos os seus actos e
contratos.

4 � Fica inteiramente vedado aos gerentes obrigar a sociedade
em fianças, abonações, letras de favor e quaisquer outros actos e
contratos estranhos aos negócios sociais, sob pena de imediata des-
tituição e responderem individualmente perante a sociedade, indem-
nizando-a pelos prejuízos que ela venha a sofrer.

5 � A gerência poderá constituir mandatários da sociedade, nos
termos do artigo 252.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Quando recaia sobre a quota penhorada, arresto, arrolamento,
inclusão de quota em massa falida ou insolvente, e ainda, por qual-
quer outro motivo, tenha de proceder-se à sua venda judicial ou ar-
rematação em processo judicial, administrativo ou fiscal;

b) Por acordo com o seu titular;
c) A sociedade poderá ainda amortizar a quota, se esta for cedida

sem o consentimento daquela.
Os casos de amortização previstos nas alíneas a) e c) supra, a

contrapartida da amortização será o valor que para a quota resultar
do balanço especialmente elaborado para o efeito, com referência à
data do facto que der lugar à amortização.

ARTIGO 9.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por carta registada,
com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 15 dias
de antecedência, salvo quando a lei impuser outra forma de convo-
cação.

2 � Os sócios poderão reunir-se em assembleia geral, sem obser-
vância de formalidades prévias de convocação, desde que todos este-
jam presentes e todos manifestaram a vontade de que a assembleia
se constitua e delibere sobre determinado assunto.

ARTIGO 10.º

Aos lucros anualmente apurados, depois de retiradas as percenta-
gens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o destino que
vier a ser deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade
subsistirá, com os herdeiros ou representante legal, respectivamen-
te, os herdeiros deverão nomear um de entre si, que a todos repre-
sente, enquanto a quota permanecer indivisa.

ARTIGO 12.º

Sem prejuízo das disposições legais, em caso de dissolução da so-
ciedade a assembleia geral deliberará sobre a forma de proceder à
liquidação e prazo da mesma, conforme o artigo 16.º deste pacto.
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ARTIGO 13.º

Os sócios podem deliberar em assembleia geral a derrogação ou
alteração das normas gerais dispositivas do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 14.º

O gerente nomeado fica desde já autorizado a levantar a conta
aberta em nome da sociedade no banco, todo o depósito ali efectua-
do, para fazer face às despesas com a escritura e registo do contrato
de sociedade.

ARTIGO 15.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos expressamente previstos na
lei ou quando for deliberado pela assembleia geral por uma maioria
qualificada de, pelo menos, três quartos do capital social.

ARTIGO 16.º

Salvo deliberação em contrário da assembleia geral ou imposição
legal, a liquidação da sociedade será feita extrajudicialmente, com-
petindo aos membros da gerência em exercício as funções de liqui-
datários.

Conferida, está conforme.

15 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Adelaide
Ferreira Quelhas. 1000248329

PORTO
PORTO � 2.A SECÇÃO

SOARES DA COSTA IMOBILIÁRIA � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 733; identificação de pessoa colectiva n.º 505906511; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 14/030217; pasta n.º 26 637.

Certifico que, pela escritura lavrada em 30 de Dezembro de 2002,
no 4.º Cartório Notarial do Porto, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se irá reger pelos seguintes artigos:

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Soares da Costa Imobiliária � SGPS,
S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua da Senhora do Porto, 930, no Porto.
2 � Por deliberação do conselho de administração:
a) A sede pode ser transferida dentro do mesmo concelho ou para

concelho limítrofe;
b) Podem ser estabelecidas e encerradas quaisquer formas de re-

presentação, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a gestão de participações so-
ciais noutras sociedades como forma indirecta de exercício de acti-
vidades económicas.

2 � A sociedade pode ainda exercer as actividades que, nos ter-
mos das disposições legais que lhe forem aplicáveis a cada momen-
to, puderem ser exercidas cumulativamente com a actividade men-
cionada no número anterior.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em espécie, é
de 80 000 000 euros e encontra-se representado por 16 000 000
acções com o valor nominal de 5 euros cada.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são todas nominativas, tituladas ou escriturais.
2 � Mediante deliberação da assembleia geral, tomada por maio-

ria de dois terços dos votos expressos, poderá ser consentida a con-
versão das acções nominativas em acções ao portador.

3 � Verificando-se a hipótese prevista no número anterior, o
custo da conversão de acções nominativas em acções ao portador, e
destas naquelas, será suportado pelos accionistas que requererem tais
conversões.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto e outras
acções preferenciais, remíveis ou não.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de dívida legalmente
permitido, designadamente, obrigações convertíveis em acções e
obrigações com direito a subscrever acções.

2 � A deliberação de emissão de obrigações cabe ao conselho de
administração, salvo tratando-se de obrigações convertíveis em
acções e de obrigações com direito a subscrever acções, cuja emissão
é da competência exclusiva da assembleia geral.

3 � As obrigações podem ser escriturais ou tituladas, sendo, nes-
te caso, os títulos delas representativos assinados por dois adminis-
tradores ou por um administrador e um mandatário com poderes
especiais para esse acto, podendo uma das assinaturas ser de chance-
la devidamente autorizada.

4 � A sociedade poderá emitir warrants autónomos sobre valo-
res mobiliários próprios, nos termos previstos na lei e nas condi-
ções estabelecidas por deliberação dos accionistas.

ARTIGO 8.º

1 � O conselho de administração poderá realizar sobre acções e
obrigações próprias todas as operações permitidas por lei, uma vez
obtidas as autorizações para tanto necessárias.

2 � Enquanto permanecerem na titularidade da sociedade ficarão
suspensos todos os direitos sociais inerentes às acções próprias, ex-
cepto o direito a receber novas acções no caso de aumento de capi-
tal por incorporação de reservas, salvo deliberação dos accionistas
em contrário.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 9.º

São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de administra-
ção e o fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito de voto.

2 � Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral.

3 � Os accionistas com direito de voto poderão fazer-se repre-
sentar por outro accionista ou por qualquer pessoa que lei imperati-
va declare hábil para esse efeito; as sociedades serão representadas
por quem para o efeito designarem.

4 � Todas as representações previstas nos números anteriores
serão comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral por
carta, com a assinatura reconhecida por qualquer meio legalmente
admissível ou certificada pela sociedade, entregue na sede social até
às 18 horas do 5.º dia útil anterior ao dia designado para a reunião
da assembleia geral.

ARTIGO 11.º

1 � Tem direito de voto o accionista titular de, pelo menos,
100 acções, inscritas em seu nome em conta de registo de valores
mobiliários ou, sendo as acções tituladas e ao portador, depositadas
em seu nome numa instituição de crédito, no 15.º dia anterior ao
designado para a reunião da assembleia geral, comprovando perante
a sociedade, até às 18 horas do 5.º dia útil anterior ao dia designado
para a reunião, tal inscrição ou depósito.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 55 � 5 de Março de 20045192-(108)

ARTIGO 12.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
ou dois secretários, eleitos pela assembleia geral e que poderão não
ser accionistas.

ARTIGO 13.º

1 � Ao presidente da mesa compete convocar a assembleia geral
para reunir no primeiro trimestre de cada ano a fim de deliberar
sobre as matérias que sejam da competência da assembleia geral anual
e, ainda, para tratar de quaisquer outros assuntos de interesse para a
sociedade que sejam expressamente indicados na respectiva convo-
catória.

2 � O presidente da mesa deverá convocar extraordinariamente
a assembleia geral sempre que tal lhe seja solicitado pelo conselho
de administração, pelo conselho fiscal ou por accionistas titulares
de acções correspondentes ao número mínimo imposto por lei im-
perativa e que lho requeiram em carta com as assinaturas reconhe-
cidas por qualquer meio legalmente admissível ou certificadas pela
sociedade em que se indiquem, com precisão, os assuntos que deve-
rão constituir a ordem do dia e se justifique a necessidade de reunir
a assembleia geral.

3 � A assembleia geral só pode reunir, em primeira convocação,
estando presente ou representado mais de 50 % do capital social com
direito de voto.

4 � A exigência de a acta ser lavrada por notário, quando a lei a
permita, deverá ser formulada em carta dirigida ao presidente da mesa
e com a assinatura reconhecida por qualquer meio legalmente ad-
missível, entregue na sede social até às 18 horas do 5.º dia útil ante-
rior ao dia designado para a reunião da assembleia geral.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 14.º

1 � O conselho de administração é composto por um presidente
e 2, 4, 6, 8, 10, 12 ou 14 administradores, eleitos pela assembleia
geral.

2 � A assembleia geral que eleger os membros do conselho de
administração poderá designar dois ou mais de entre eles para vice-
-presidentes do conselho.

3 � O conselho de administração poderá, se assim o deliberar,
designar de entre os seus membros um ou mais administradores-de-
legados ou uma comissão executiva constituída por um número ím-
par de administradores em quem pode delegar a gestão corrente da
sociedade.

ARTIGO 15.º

Compete ao conselho de administração exercer os mais amplos
poderes de gestão e representação da sociedade e efectuar todas as
operações relativas ao objecto social, incluindo:

a) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa e passi-
vamente, propor e seguir acções, confessá-las e delas desistir, tran-
sigir e comprometer-se em árbitros;

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

c) Adquirir, alienar e onerar participações no capital de socie-
dades, de responsabilidade limitada, qualquer que seja o seu ob-
jecto social;

d) Comprar, vender e onerar bens imóveis ou direitos reais sobre
bens imóveis;

e) Deliberar a associação da sociedade com outras pessoas jurídi-
cas, nomeadamente, para formar novas sociedades, agrupamentos
complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse
económico, consórcios e associações em participação.

ARTIGO 16.º

1 � O conselho de administração reunirá, pelo menos, uma vez
por mês, e sempre que for convocado pelo presidente ou por dois
administradores.

2 � O conselho pode deliberar validamente desde que esteja pre-
sente a maioria dos seus membros, sendo as deliberações tomadas
por maioria absoluta de votos e cabendo ao presidente voto de qua-
lidade.

3 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar na reu-
nião por um outro administrador mediante carta dirigida ao presi-
dente, mas cada instrumento de mandato não poderá ser utilizado
mais de uma vez.

ARTIGO 17.º

A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura de quaisquer dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador e de um procurador, ou

pela assinatura de dois procuradores, dentro dos limites da procura-
ção conferida;

c) Pela assinatura de um só administrador agindo dentro dos po-
deres que lhe tenham sido conferidos por deliberação do conselho de
administração consignada em acta;

d) Pela assinatura de um procurador constituído para a prática de
acto certo e determinado.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 18.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais é confiada a um fiscal
único.

2 � O fiscal único, bem como o respectivo suplente, serão revi-
sores oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 19.º

1 � Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a seguin-
te aplicação:

a) A percentagem que a lei mande afectar obrigatoriamente ao
fundo de reserva legal;

b) O montante necessário para o pagamento do dividendo priori-
tário das acções preferenciais que a sociedade porventura haja emi-
tido;

c) O restante para dividendo a todos os accionistas, salvo se a
assembleia geral deliberar, por simples maioria, afectá-lo, no todo
ou em parte, à constituição ou reforço de quaisquer reservas ou
destiná-lo a outras aplicações específicas do interesse da sociedade.

2 � No decurso de cada exercício a sociedade poderá distribuir
aos seus accionistas adiantamentos sobre os lucros, uma vez obser-
vadas as disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 20.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação dos accionistas.

ARTIGO 21.º

Os membros dos órgãos sociais eleitos terão as remunerações fi-
xas e ou variáveis que lhes forem fixadas pela assembleia geral ou
por uma comissão de remunerações composta por três membros,
eleitos quadrienalmente por ela, que escolherá o presidente, o qual
terá voto de qualidade.

ARTIGO 22.º

1 � Os titulares dos órgãos sociais são eleitos por períodos de
quatro anos, sendo sempre permitida a sua reeleição.

2 � Os eleitos consideram-se empossados logo após a eleição,
sem dependência de quaisquer outras formalidades, e permanecerão
no exercício das suas funções até à eleição de quem deva substitui-
-los.

Mais certifico que foram designados os membros dos órgãos so-
ciais para o quadriénio de 2002-2005, nomeados em 30 de Dezem-
bro de 2002.

Conselho de administração: presidente, engenheiro Manuel Alberto
Pinto de Almeida Carneiro, casado, residente na Rua de Duarte Bar-
bosa, 224, Porto; vogais: Dr.ª Maria da Conceição Silva e Costa,
casada, residente na Rua da Trinitária, 201, bloco S-2, habitação 26,
Foz do Douro, Porto; Dr. António Manuel Sousa Barbosa da Frada,
casado, residente na Rua do Visconde de Cantim, sem número, fre-
guesia de Reguenga, concelho de Santo Tirso.

Fiscal único: Ledo, Morgado e Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, representada pelo Dr. Jorge Bento Martins
Ledo, revisor oficial de contas n.º 591, divorciado, residente na
Avenida do Dr. Fernando Aroso, 927, habitação 2.4, Leça da Pal-
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meira, Matosinhos; suplente, Dr. Jorge Manuel Felizes Morgado,
revisor oficial de contas n.º 775, casado, residente na Rua de Al-
fredo Keil, 273, 6.º, E, no Porto.

Mais certifico que é do seguinte teor o relatório a que se refere o
artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais:

Relatório do revisor oficial de contas nos termos do artigo 28.º
do Código das Sociedades Comerciais

Introdução

1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao dis-
posto no artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, relativa-
mente à entrega pela Sociedade de Construções Soares da Costa, S. A.,
a qual, nos termos do processo de reestruturação em curso, terá
adoptado o objecto social de sociedade gestora de participações so-
ciais e a denominação de Grupo Soares da Costa, SGPS, S. A., de
bens no valor de 97 796 040,75 euros, para realização de
16 000 000 acções com o valor nominal unitário de 5 euros, a subs-
crever por si e que representarão a totalidade do capital social de
uma nova sociedade comercial anónima a constituir com a denomi-
nação social Soares da Costa Imobiliária, SGPS, S. A., com o valor
nominal de 80 000 000 euros, e um prémio de emissão adiante ca-
racterizado.

2 � A entrada em espécie consiste no património afecto à acti-
vidade de gestão de participações sociais na área imobiliária, consti-
tuído por participações sociais e créditos e débitos sobre as socieda-
des participadas.

3 � As participações sociais e os créditos e os débitos sobre as
participadas foram avaliadas pelo Banco Português de Investimen-
to, S. A., em, respectivamente, 63 005 384,57 euros e
34 790 656,17 euros, no âmbito do processo e de acordo com os
critérios de avaliação que seguidamente se descrevem, em conformi-
dade com o relatório daquele avaliador profissional que se anexa ao
presente relatório.

4 � Em conformidade com o projecto de Reestruturação Organi-
zacional do Grupo Soares da Costa, aprovado na assembleia geral da
Sociedade de Construções Soares da Costa, S. A., está em curso a
operação a que alude o título daquele documento.

5 � Um dos actos que integram a referida operação de reestrutu-
ração consiste na realização, em espécie, do capital social da nova
sociedade Soares da Costa Imobiliária, SGPS, S. A., pela Sociedade
de Construções Soares da Costa, S. A. A referida operação beneficia
das isenções de sisa, emolumentos e outros encargos conferida por
Despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de 15 de
Março de 2002, no âmbito do Decreto-Lei n.º 404/90, de 21 de
Dezembro.

6 � O capital social da sociedade Soares da Costa Imobiliária,
SGPS, S. A., será de 80 000 000 euros, representado por
16 000 000 acções com o valor unitário de 5 euros. A realização do
capital social daquela sociedade determinará um prémio de emissão,
adiante caracterizado, correspondente à diferença entre os valores
dos elementos do activo e do passivo a transmitir e o seu capital
social e que a título indicativo aqui se menciona como sendo de
17 796 040,75 euros.

7 � Na avaliação das participações sociais, o Banco Português
de Investimento, S. A., utilizou o valor de mercado referido a 30 de
Junho de 2002, relativamente às participações nas sociedades Co-
mércio e Indústria Associados, S. A., Mercados Novos � Imóveis
Comerciais, S. A., SODEL � Empreendimentos Imobiliários, L.da,
SOARTA � Sociedade Imobiliária Soares da Costa, L.da, MZI �
Sociedade de Construções, S. A., HABITOP � Sociedade Imobiliá-
ria, S. A., e IMOBAL � Imobiliária do Algarve, L.da (estas duas úl-
timas sociedades detidas integralmente pela SOARTA � Sociedade
Imobiliária Soares da Costa, L.da), tendo atribuído ao conjunto des-
tas participações sociais o valor de 63 005 384,57 euros.

Aquela avaliação de participações sociais foi realizada com base
em informação disponibilizada pelo Grupo Soares da Costa, através
do Método de Avaliação Patrimonial Ajustada. De acordo com este
método patrimonial, o valor da empresa corresponde ao valor do
seu património líquido, ou seja, ao valor líquido dos activos e passi-
vos reavaliados.

A necessidade de reavaliação decorre de que a depreciação mone-
tária, os métodos de contabilização utilizados, as modalidades de
amortização, a constituição de provisões e a evolução de certos
preços de mercado podem conduzir a fortes distorções entre o ba-
lanço contabilístico e o balanço económico.

O valor da empresa será dado pela soma do valor líquido dos ac-
tivos e passivos reavaliados afectos à exploração e do valor
reavaliado dos bens não afectos à exploração.

A avaliação dos activos e passivos afectos à exploração deverá
ser conduzida numa óptica de funcionamento da empresa, visando,
essencialmente, a determinação do respectivo valor de uso ou subs-
tituição.

No que diz respeito aos activos não afectos à exploração, deverá
ser considerado, em princípio, o seu valor de realização deduzido
dos inerentes encargos, nomeadamente de carácter fiscal.

Desta forma, procedeu-se à correcção do capital próprio da em-
presa pela reavaliação dos activos e passivos considerados mais re-
levantes, nomeadamente imóveis e participações sociais em empre-
sas do Grupo Soares da Costa.

8 � No que se refere aos créditos e aos débitos sobre as partici-
padas, foram adoptados, na avaliação do Banco Português de Inves-
timento, S. A., os correspondentes valores nominais e que são, tam-
bém, os exactos valores que constam da escrituração contabilística
da Sociedade de Construções Soares da Costa, S. A., futuramente
Grupo Soares da Costa, SGPS, S. A., em 30 de Junho de 2002.

9 � Atendendo a que a realização do capital social da Soares da
Costa Imobiliária, SGPS, S. A., envolve o trespasse para esta socie-
dade das acções representativas do capital social da Comércio e In-
dústria Associados, S. A., cujo aumento de capital integra também o
projecto de Reestruturação Organizacional do Grupo Soares da Cos-
ta, considera-se como data de realização do capital social da Soares
da Costa Imobiliária, SGPS, S. A., a do dia seguinte àquele em que
seja efectuada a última das seguintes escrituras: a do aumento de ca-
pital da Comércio e Indústria Associados, S. A., e a da transmissão
da actividade imobiliária para a Soares da Costa Imobiliária, SGPS,
S. A., ambas previstas até ao final do corrente ano.

O preciso valor contabilístico do capital próprio da Comércio e
Indústria Associados, S. A., só poderá ser conhecido após a realiza-
ção da referida operação de aumento de capital, o que apenas acon-
tecerá após o encerramento das contas da Sociedade de Construções
Soares da Costa, S. A., relativas à data da escritura desse mesmo
aumento de capital, pelo que o exacto valor de mercado da partici-
pação financeira na sociedade Comércio e Indústria Associados, S. A.,
só poderá ser determinado nessa data. Assim, o prémio de emissão
apenas ficará determinado, pelo motivo descrito, e como é habitual
nos casos desta natureza, quando forem conhecidas aquelas contas,
sendo, então, elaborado um relatório complementar do presente,
com base nas mesmas.

Por sua vez, os montantes dos créditos e débitos sobre as partici-
padas são, a título indicativo, os existentes em 30 de Junho de 2002.

A título meramente indicativo, consideram-se como valores de
referência das participações sociais o resultado da avaliação realiza-
da pelo Banco Português de Investimento, S. A., reportada a 30 de
Junho de 2002, e como valores de referência para os créditos e
débitos sobre as participadas os valores nominais reportados a 30 de
Junho de 2002, constantes do quadro da página seguinte (valores
em euros):

Valores em euros, reportados a 30 de Junho de 2002

Código Designação da conta Percentagem Valorda conta detida

Elementos patrimoniais do activo:
41 Investimentos financeiros:

Partes de capital ................. 63 005 384,57
SOARTA ...................... 99,7 1,00
SODEL ......................... 100,0 553 899,97
CIA ............................... 100,0 61 565 953,34
Mercados Novos .......... 100,0 857 859,85
MZI .............................. 100,0 27 670,41

Empréstimos de financiamento ............. 14 325 220,72
SODEL ......................................... 8,97
CIA ............................................... 4 348 551,34
Mercados Novos .......................... 9 976 660,41

Imobilizações .......................................... 77 330 605,29

25 Accionistas e sócios ............................... 20 748 839,32
HABITOP .................................... 5 264 527,97
IMOBAL ...................................... 4 043,23
MZI .............................................. 2 724 161,69
SOARTA ...................................... 10 295 390,57
SODEL ......................................... 2 400 812,64
Mercados Novos .......................... 59 903,22

Total do activo .......................... 98 079 444,62
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Código Designação da conta Valorda conta

25 Accionistas e sócios ............................... 283 403,87
HABITOP .................................... 177 581,11
SOARTA ...................................... 39 981,44
SODEL ......................................... 65 841,32

Total do passivo ...................... 283 403,87

Valor líquido dos activos e passivos:

51 Capital ............................................. 80 000 000,00
54 Prémios de emissão de acções ........ 17 796 040,75

Total da situação líquida ................. 97 796 040,75

De acordo com as informações recolhidas, a situação do conjun-
to dos valores das contas patrimoniais da actual Sociedade de Cons-
truções Soares da Costa, S. A., no que respeita à unidade a transmi-
tir, não deverá ser substancialmente diferente dos valores
referenciados no quadro supra, e pode asseverar-se que os elemen-
tos que concretizam a entrada em espécie terão um valor líquido
que atinge o valor nominal das acções representativas do capital
social, sendo ajustado o valor do prémio de emissão, em função
dos exactos valores evidenciados nas contas encerradas na data da
escritura da transmissão.

10 � Assim, a realização, em espécie, do capital social da Soares
da Costa Imobiliária, SGPS, S. A., pela actual Sociedade de Constru-
ções Soares da Costa, S. A., é realizado pela transmissão de créditos
e de débitos pelo correspondente valor nominal e de participações
sociais, cujos valores, dadas as respectivas condições, se consideram
idênticos aos da avaliação do Banco Português de Investimento,
S. A., com excepção do valor da participação financeira na socie-
dade Comércio e Indústria Associados, S. A., que será automatica-
mente determinado, de acordo com a metodologia descrita pelo
Banco Português de Investimento, S. A., uma vez registado o au-
mento de capital nesta sociedade, na data da escritura de transmis-
são, atingindo o valor líquido daqueles activos e passivos o valor

nominal do citado aumento de capital social de 80 000 000 euros, e
de prémios de emissão, com a importância, aqui referida a título
indicativo de 17 796 040,75 euros.

Responsabilidades

11 � A nossa responsabilidade consiste em apreciar de forma
independente a razoabilidade da avaliação dos bens e em declarar
que o valor encontrado é suficiente para a realização de capital pre-
tendida.

Âmbito

12 � O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas
Técnicas e Directrizes de Revisão e ou Auditoria da Ordem dos
Revisores Oficiais de Contas, designadamente, a Directriz de Revi-
são e ou Auditoria (DRA) 841 � Verificação das Entradas em Es-
pécie para Realização de Capital das Sociedades, as quais exigem que
o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um
grau de segurança aceitável sobre se os valores das entradas atingem
ou não o valor nominal das acções atribuídas aos sócios que efectua
tais entradas, acrescido dos prémios de emissão. Para tanto, o refe-
rido trabalho inclui a verificação:

a) Da existência dos bens;
b) Da titularidade dos referidos bens e da existência de eventuais

ónus ou encargos;
c) Da adequação dos critérios usados na avaliação dos mesmos; e
d) Do valor atribuído aos bens.
13 � Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base

aceitável para a emissão da nossa declaração.

Declaração

14 � Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores
encontrados atingem o valor nominal do capital e das acções atribuí-
das ao accionista que efectua tal entrada.

Porto, 6 de Dezembro de 2002. � Fernando Ribeiro & Oliveira
Maia, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
Fernando Júlio Gonçalves Ribeiro (revisor oficial de contas n.º 582).

Está conforme.

24 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 2000709605
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