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4. Empresas � Registo comercial
AVEIRO
ÁGUEDA

HYDRÁLIA � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 3075;
identificação de pessoa colectiva n.º 506769313 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040115.

Certifico que, entre Marcolino Fernando Dias Ferreira, Aurélio
Augusto de Oliveira Pereira, José Armando Pires Roque e Stefano
Scarpa, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HYDRÁLIA � Comércio de
Materiais de Construção, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial de
Barrô, freguesia de Barrô, concelho de Águeda.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização, importação e
exportação de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas, dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: duas iguais de 1300 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Aurélio Augusto de Oliveira Pereira e
José Armando Pires Roque, e duas iguais de 1200 euros, cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Marcolino Fernando Dias Ferreira
e Stefano Scarpa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes
os sócios, José Armando Pires Roque e Marcolino Fernando Dias
Ferreira.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a 20 ve-
zes o capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sen-
do 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 fixadas em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Dou-
rado Navega de Freitas. 2006135066

ABS � ABRANTES, BAPTISTA & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 3072;
identificação de pessoa colectiva n.º 506766853 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20030112.

Certifico que, entre Carla Madalena Pereira Baptista, Hugo Coelho
de Sá e Ana Margarida Coelho Abrantes, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ABS � Abrantes, Baptista &
Sá, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Vale Grande, freguesia
de Aguada de Cima, concelho de Águeda.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico e comercialização de produ-
tos em latão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5010 euros e corresponde à soma de três quotas iguais, dos valores
nominais de 1670 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Carla Madalena Pereira Baptista, Hugo Coelho de Sá e Ana Mar-
garida Coelho Abrantes.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, são necessárias as assinaturas conjuntas de três gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que deli-
berado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data
e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o
reembolso.

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

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Foi conferido e está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Dou-
rado Navega de Freitas. 2006135821

MAPOSER � PRODUÇÃO DE VINHOS E ESPUMANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 3074;
identificação de pessoa colectiva n.º 506791300 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20040114.

Certifico que, entre Jorge Miguel França da Silva, Paulo Sérgio
Marques da Silva, Manuel Francisco da Conceição Alves e Pompílio
Simão Pereira Domingues, foi constituída a sociedade epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MAPOSER � Produção de Vi-
nhos e Espumantes, L.da, e tem a sua sede na Rua de São Pedro, sem
número de polícia, freguesia de Belazaima do Chão, concelho de
Águeda.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a viticultura, produção de vinhos
comuns e licorosos, exploração de bar, comércio e distribuição de
bebidas e produção de vinhos espumantes e espumosos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais, dos valores
nominais de 1250 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Jorge Miguel França da Silva, Paulo Sérgio Marques da Silva,
Manuel Francisco da Conceição Alves e Pompílio Simão Pereira
Domingues.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
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, em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 50 vezes o capital social, desde que delibe-
rado 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 fixadas em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Dou-
rado Navega de Freitas. 2006135040

DOCMA � GESTÃO DOCUMENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 3073;
identificação de pessoa colectiva n.º 504403478; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 2/20040114.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato da sociedade, quanto ao seu artigo 2.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional, 1, lugar da
Mourisca do Vouga, freguesia da Trofa, concelho de Águeda.

Foi nomeado gerente, em 19 de Janeiro de 2001, o sócio Carlos
Valdemar Matos Alves.

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Dou-
rado Navega de Freitas. 2006135058

PIZZARIA CHURRASCARIA CASA BRANCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2059;
identificação de pessoa colectiva n.º 503736988 (provisório); ins-
crição n.º 4; números e data das apresentações: 4/11/20040112.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto da sociedade, quanto ao seu artigo 3.º, que passou a ter a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor nomi-
nal de 4000 euros, pertencente ao sócio Fernando Augusto Vasques, e
duas quotas iguais, do valor nominal de 500 euros, pertencente uma a
cada um dos sócios, Roberto Miguel Ferreira Vasques e Brigite Madalena
Ferreira Vasques.

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

23 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Dou-
rado Navega de Freitas. 2006135830

SQ PORTA � COMERCIALIZAÇÃO DE PORTAS
E AUTOMATISMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2427;
identificação de pessoa colectiva n.º 504661523; inscrição n.º 3,
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 6, 7/20040115.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou as fun-
ções de gerente o ex-sócio, Rui Manuel Pratas Quintas e Santos, em
29 de Novembro de 2002, por renúncia, e foi alterado o contrato da
sociedade quanto aos seus artigos 3.º e 4.º, que passaram a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, cada, ambas pertencentes ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vierem a
ser designados em assembleia geral, sendo já gerente o sócio Pedro
Manuel Ribeiro Soares.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada é suficiente a
assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Dou-
rado Navega de Freitas. 2006135902

AVEIRO

3 RAIOS, BOUTIQUE DE ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Sede: Estrada de São Bernardo, 226, 3810 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3049;
identificação de pessoa colectiva n.º 502930551.

Certifico que a sociedade com a identificação em epígrafe, proce-
deu ao registo da prestação de contas do ano de exercício de 2002,
em 21 de Janeiro de 2004, mediante o depósito dos respectivos docu-
mentos na pasta própria.

Está conforme.

23 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Tomás Ferreira. 2003621385

SOCENTA � CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS, S. A.

Sede: Rua de Moçambique, 20, rés-do-chão, direito, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4471;
identificação de pessoa colectiva n.º 504409638.

Certifico que a sociedade com a identificação em epígrafe, proce-
deu ao registo da prestação de contas dos anos de exercício de 2001 e
2002, em 13 de Janeiro de 2004, mediante o depósito dos respecti-
vos documentos na pasta própria.

Está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Clara
Tavares Mendes Bolhão. 2004986786

FRUTARIA AVEIRENSE � DE DOMINGOS DA SILVA
NUNES, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Lourenço Peixinho, 224, rés-do-chão,
Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1953;
identificação de pessoa colectiva n.º 501831274.

Certifico que a sociedade com a identificação em epígrafe, proce-
deu ao registo da prestação de contas dos anos de exercício de 1999,
2000, 2001 e 2002, em 16 de Janeiro de 2004, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

16 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Clara
Tavares Mendes Bolhão. 2002084360

OVAR

SOPETIZ � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2691/
040102; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/040102.

Certifico que, pela apresentação supra referida, José Agostinho
Petiz dos Santos, casado com Maria Mafalda Tavares Pereira da Silva
Santos, na comunhão geral, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SOPETIZ � Compra e Venda de
Imóveis, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade terá a sua sede na Rua de Luís de Sousa, lugar do
Furadouro, freguesia e concelho de Ovar.

3 � Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá transferir
a sua sede para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.
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ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na compra e venda de bens imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim; promoção imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao outorgante.

2 � O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global de 20 vezes o capital social.

3 � O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, os quais vencerão juros, se se deliberar nesse sentido.

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

1 � O sócio único exerce as competências das assembleias gerais.
2 � As decisões do sócio de natureza igual às deliberações da

assembleia geral, devem ser registadas em acta, assinada pelo sócio
único.

3 � O sócio único pode celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objectivo desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Conferida, está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006002821

J. PINHO & PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2694/
040107; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/040107.

Certifico que, pela apresentação supra referida, foi constituída en-
tre Maria Águeda Coelho da Fonseca e Pinho, casada com José da
Silva Pinho, na comunhão de adquiridos, e João Paulo Fonseca Pi-
nho, divorciado, a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Pinho & Pinho, L.da, tem a sua
sede na Rua de Daniel Constante, 1372, Carregal, Ovar.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
mudada para outro local dentro do concelho ou concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais, sucursais, ou outras formas de
representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a instalação de automatismos em
portas, portões.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nomi-
nal de 3000 euros, da sócia Maria Águeda Coelho da Fonseca e Pi-
nho, e outra do valor nominal de 2000 euros, do sócio João Paulo
Fonseca Pinho.

ARTIGO 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, em todos os seus actos e contratos,
com as assinaturas de ambos os gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

É permitida a amortização de quotas, nos seguintes casos:
a) Por acordo com os respectivos titulares;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou outra forma

de apreensão forçada;
c) Em caso de transmissão a não sócios sem o consentimento da

sociedade;
d) Por falência ou insolvência do sócio;
e) Em caso de partilha por divórcio, separação de pessoas e bens,

ou só de bens, se a quota não for adjudicada ao respectivo titular;
f) Por interdição ou inabilitação permanente ou morte do respec-

tivo sócio.

Conferida, está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006002767

CASTER LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2693/
040106; identificação de pessoa colectiva n.º 506616142; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/040106.

Certifico que, pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de mudança de sede para
a Rua de Alexandre Sá Pinto, 39, rés-do-chão, freguesia de Ovar.

Conferida, está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006002732

FÁTIMA FERREIRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2692/
040105; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/040105.

Certifico que, pela apresentação supra referida, Maria de Fátima
Oliveira Ferreira, casada com Fernando Ricardo Gomes Oliveira Bas-
tos, na comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Fátima Ferreira, Sociedade Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Professor Domingos Matos,
199, freguesia de Valega, concelho de Ovar.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em farmácia.

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

A gerência e representação da sociedade pertence à sócia única,
desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração, conforme ela
decidir.

Para obrigar a sociedade basta a assinatura da gerente.
A sócia Maria de Fátima Oliveira Ferreira, só é sócia desta socie-

dade unipessoal.
ARTIGO 5.º

O sócio único fica, desde já, autorizado a celebrar negócios jurídi-
cos com a sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do
objecto social.

ARTIGO 6.º

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006002724

SCI (AVEIRO) � SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE METALOMECÂNICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1729/
980325; identificação de pessoa colectiva n.º 504106678; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 11/040106.

Certifico que, pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de aumento de capital
para 1 100 000 euros, sendo o aumento de 1 000 000 de euros, reali-
zado em dinheiro, mediante a emissão de 1 000 000 de novas acções
de valor nominal de um euro, cada, e consequente alteração parcial
do pacto social, quanto ao artigo 4.º, n.º 1, cuja redacção actualizada
é a seguinte:

4.º

1 � O capital social é de 1 100 000 euros, encontra-se totalmen-
te realizado, e está representado por 1 100 000 acções, do valor no-
minal de um euro, cada.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006002740

OVARSUMOS � DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1750/
980518; identificação de pessoa colectiva n.º 504160915; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 4/040105.

Certifico que, pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de alteração parcial do
pacto social, quanto ao artigo 1.º, cuja redacção actualizada é a se-
guinte:

1.º

A sociedade adopta a firma OVARSUMOS � Distribuição de
Bebidas, L.da, com sede na Rua de Timor, 67, 1.º, sala M, da freguesia
e concelho de Ovar.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006002716

VÍTOR MANUEL GILVAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1780/
980907; identificação de pessoa colectiva n.º 504246208; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/040102.

Certifico que, pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução e encerra-
mento da liquidação, tendo sido encerradas e liquidadas as contas, em
22 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

29 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006002708

CONSTRUÇÕES B-25, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente CONSTRUÇÕES B-25, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1528/
960325; identificação de pessoa colectiva n.º 503618950;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: Of. 18/031231 e 20 e 21/031231.

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

a) Cessação de funções do gerente Paulo André Paiva de Sousa,
por renúncia. Data: 9 de Outubro de 2003.

b) Transformação de sociedade, passando a reger-se pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Construções B-25,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede no apartamento 211, da Urbanização
Pinhal D�Aberta, freguesia de Esmoriz, concelho de Ovar.

2.º

O objecto social consiste na construção civil, terraplanagens, cons-
trução e venda de imóveis para revenda e aluguer de máquinas.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos valores constantes da escrituração social, é de 14 963,94 euros e
correspondente à quota da única sócia de igual montante.

4.º

A sociedade poderá exigir da sócia prestações suplementares de
capital até ao dobro do valor do actual capital social, e a sócia poderá
fazer à sociedade os suprimentos de que esta carecer.

5.º

A gerência da sociedade compete à única sócia, desde já nomeada
gerente.

A sociedade obriga-se com a assinatura da gerente ou procurador
com poderes para certos actos ou categorias de actos.

6.º

A competência das assembleias gerais é exercida pela única sócia.
As decisões da sócia de natureza igual às deliberações das assembleias

gerais devem ser registadas em acta por ela assinada.

7.º

A assembleia geral que aprovar o balanço e contas de cada exercí-
cio deliberará também o destino a dar aos lucros.

Conferida, está conforme o original.

29 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006002856

MAQUIPACK � ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2688/
031219; identificação de pessoa colectiva n.º 502616636; inscri-
ção n.º 15 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14; números e data
das apresentações: 6 e 7/031219.

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

a) Mudança da sede para a Rua do Campo Grande, 266, pavilhão
C, freguesia de Esmoriz.

b) Cessação de funções da gerente, Cláudia Maria Bernardes, por
renúncia. Data: 3 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

29 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006002643

A. P. MAIA � PRODUTOS DE LIMPEZA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2687/
031219; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/031219.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 65 � 17 de Março de 20045882-(118)

Certifico que, pela apresentação supra referida, Albino Emílio Pin-
to Maia, casado com Aurora Branca Ferreira Silva Maia, na comu-
nhão geral, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma A. P. Maia � Produtos de Limpeza,
Unipessoal, L.da, com sede na Rua dos Carris, 310, freguesia de
Cortegaça, 3885-240 Cortegaça � OVR, concelho de Ovar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas de represen-
tação social, quer no País, quer no estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste na fabricação de produtos de limpeza, a
que corresponde o Código da Actividade Económica 24.512.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, com depósi-
to bancário efectuado no Banco Bilbao Viscaya Argentaria, agência
na Boavista, Porto, é de 5000 euros, representado por uma quota de
igual valor pertencente ao sócio.

4.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica afecta a um ou mais gerentes, ficando desde já
nomeado o sócio.

5.º

O sócio pode celebrar com a sociedade, quaisquer negócios jurídi-
cos, permitidos por lei, e que sirvam à prossecução do objecto social.

6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, quer
o objecto social seja igual ou diferente do seu, em sociedades regula-
das por leis especiais e em agrupamentos complementares de empre-
sas.

Conferida, está conforme o original.

29 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006002627

SEDS � SOCIEDADE DE ELECTRÓNICA,
DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2427/
020328; identificação de pessoa colectiva n.º 505772850.

Certifico que, em 7 de Janeiro de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas, do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2002437130

SSI � SOCIEDADE DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2431/
020328; identificação de pessoa colectiva n.º 505904071.

Certifico que, em 7 de Janeiro de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas, do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2002437122

RCS � SISTEMAS DE CONTROLO REMOTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2428/
020328; identificação de pessoa colectiva n.º 505717816.

Certifico que, em 7 de Janeiro de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas, do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2002437114

STAND PAULINO MONTEIRO � COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2114/
010111; identificação de pessoa colectiva n.º 505130866; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/040107.

Certifico que, pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de aumento de capital
para 150 000 euros, sendo o aumento de 100 000 euros, realizado em
dinheiro, subscrito pelo sócio único, em reforço da sua quota e
consequente alteração parcial do pacto social, quanto ao artigo 3.º,
cuja redacção actualizada é a seguinte:

3.º

O capital social é de 150 000 euros, encontra-se totalmente reali-
zado e corresponde à quota do único sócio, Paulino Manuel Pinto
Monteiro.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006002759

VIEIRA & VIEIRA � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2686/
031217; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/031217.

Certifico que, pela apresentação supra referida, foi constituída en-
tre Manuel Vieira Gonçalves e mulher, Isaltina Torres da Silva Gon-
çalves, casados na comunhão de adquiridos; Sara Eliana Silva Vieira,
solteira, maior, e Rui Maciel Silva Vieira, solteiro, maior, a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vieira & Vieira � Mediação de
Seguros, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Timor, 85, freguesia e concelho de
Ovar.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação de seguros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em quatro quotas, sendo duas iguais, do valor
nominal de 4000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Manuel Vieira Gonçalves e Isaltina Torres da Silva Gonçalves, e duas
iguais, do valor nominal de 1000 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Sara Eliana Silva Vieira e Rui Maciel Silva Vieira.

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 aos sócios Manuel Vieira
Gonçalves e Isaltina Torres da Silva Gonçalves, que, desde já, ficam
nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura de um gerente.
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ARTIGO 5.º

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

Conferida, está conforme o original.

29 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006002864

SÃO JOÃO DA MADEIRA

SOCIEDADE HOTELEIRA DE TERRAS DE BOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1717/990809; identificação de pessoa colectiva n.º 504758373;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/20031230.

Certifico que a sociedade supra, procedeu ao registo da dissolução e
encerramento da liquidação. Data da aprovação de contas: 31 de Ou-
tubro de 2003.

A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues Fernandes dos San-
tos Lima. 2003328777

ELASTOPLAST � PRODUTOS INJECTADOS
(PLÁSTICOS E BORRACHA), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 841/880909; identificação de pessoa colectiva n.º 502032391;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 5/20040113.

Certifico que, relativamente à sociedade supra, foi aumentado o
capital social de 59 855,75 euros para 309 254,70 euros, sendo o
aumento de 249 398,95 euros, realizado em dinheiro, pelos sócios,
em reforço e na proporção das suas quotas.

Mais certifico que foi alterado parcialmente o contrato de socieda-
de tendo, em consequência, os artigos 2.º e 5.º ficado com a seguinte
redacção:

2.º

A sociedade tem a sua sede à Rua da Madeira, 663, na cidade, fre-
guesia e concelho de São João da Madeira.

5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos termos da escrituração social, é de 309 254,70 euros, representa-
do por duas quotas: uma de 46 388,19 euros, pertencente ao sócio
Manuel José da Silva Bastos, e uma de 262 866,51 euros, pertencente
à sócia Maria Ema Nunes dos Santos.

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

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2006040588

IRMÃOS RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 94/690618; identificação de pessoa colectiva n.º 500363722;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20031230.

Certifico que a sociedade supra, deslocou a sua sede para a Zona
Industrial das Travessas, Rua de Oliveira Figueiredo, São João da
Madeira.

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

13 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2003328785

DELPAFIOS � FIOS E LINHAS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 667/851010; identificação de pessoa colectiva n.º 501537031;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 7/20040109.

Certifico que a sociedade supra, procedeu ao registo da dissolução e
encerramento da liquidação. Data da aprovação das contas: 18 de
Dezembro de 2003.

22 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2006040537

GRUPOLESTE � TRADING, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1261/931124; identificação de pessoa colectiva n.º 503114596;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/20040109.

Certifico que a sociedade supra, procedeu ao registo da dissolução e
encerramento da liquidação. Data da aprovação das contas: 28 de
Novembro de 2003.

22 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2006040529

MARIA CAROLINA LEITE SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1670/990303; identificação de pessoa colectiva n.º 504479539;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/20040109.

Certifico, relativamente à sociedade supra, que foi aumentado o
capital social de 7481,97 euros para 82 301,97 euros, sendo o aumento
de 74 820 euros, realizado em dinheiro e subscrito por ambos os só-
cios, em reforço e na proporção das suas quotas.

Mais certifico que foi alterado parcialmente o contrato de sociedade
tendo, em consequência, o artigo 5.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
82 301,97 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
28 805,69 euros, pertencente ao sócio Ademar Luís Leite da Silva, e
outra do valor nominal de 53 496,28 euros, pertencente à sócia Maria
Carolina Leite da Silva.

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

20 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2006040510

DUARTE & QUEIRÓS � MODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1769/20000302; identificação de pessoa colectiva n.º 504901281;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20040109.

Certifico, relativamente à sociedade supra, que foi aumentado o
capital social de 25 000 euros para 100 000 euros, sendo o aumento
de 75 000 euros, sendo 50 000 euros por incorporação de prestações
suplementares e 25 000 euros, em dinheiro, realizados em partes
iguais, pelos sócios, em reforço das respectivas quotas.

Mais certifico que foi alterado parcialmente o contrato de socieda-
de tendo, em consequência, os artigos 3.º e 4.º ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 100 000 euros, dividido em duas quotas iguais,
no valor nominal de 50 000 euros, cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Vasco Rodrigues da Silva Queirós e Maria Rosa Duarte da
Silva Queirós.
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ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante de 100 000 euros.

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

20 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2006040502

FERSAVI � COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRO-PECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 2140/20040109; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 8/20040109.

Certifico que, entre Fernando dos Santos Vieira e sua mulher, Paula
Alexandra Costa Teixeira, casados no regime de separação de bens,
sendo ele natural da freguesia e concelho de Arouca e ela natural da
Venezuela, e residentes na Rua de Júlio Dinis, 105, freguesia e conce-
lho de São João da Madeira, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FERSAVI � Comércio de Produtos
Agro-Pecuários, L.da, e tem a sua sede na Rua de Júlio Dinis, 105,
freguesia e concelho de São João da Madeira, com o cartão provisó-
rio de identificação de pessoa colectiva n.º 506760740, e com o có-
digo de actividade n.º 51.212.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social para outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
criar ou encerrar quaisquer outras dependências ou formas de repre-
sentação, em qualquer parte do território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em comércio por grosso de produtos agro-
-pecuários.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas, nos valores nominais de 4750 euros e 250 euros, pertencen-
tes, respectivamente, a cada um dos sócios, Paula Alexandra Costa
Teixeira e Fernando dos Santos Vieira, integralmente subscrito e re-
alizado, em dinheiro.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de capi-
tal, fixando-se o seu montante até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida por sócios ou não sócios,
ficando a sócia Paula Alexandra Costa Teixeira desde já nomeada
gerente, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, sendo suficiente a assinatura de apenas um gerente
para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos.

2 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
quaisquer actos ou contratos alheios aos interesses sociais, nomeada-
mente, abonações, letras de favor, avales, cauções e responsabilidades
semelhantes.

ARTIGO 6.º

É livre a cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios. A estra-
nhos, porém, depende do consentimento da sociedade, dado por es-
crito, tendo os sócios não cedentes o direito de preferência.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2006040545

IDEPA � INDÚSTRIA DE PASSAMANARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 167/671009; identificação de pessoa colectiva

n.º 500136289; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7 e inscrição
n.º 18; números e data das apresentações: 2, 3/20040121.

Certifico, relativamente à sociedade supra, que foram depositadas
as fotocópias das actas n.os 54 e 55, da assembleia geral, de 18 de
Junho de 2003, de que consta:

1 � Cessação de funções do gerente Fernando de Lima Moura e
Sá, em 18 de Junho de 2003, por renúncia.

2 � Designação de gerente � designado: Fernando José Sobral
Moura e Sá, casado, indicado pela sócia FERGEST � Gestão e
Investimentos, S. A., nos termos do artigo 6.º do contrato de socie-
dade. Data da deliberação da própria sociedade IDEPA � Indústria de
Passamanarias, L.da: 18 de Junho de 2003.

22 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2006040669

A. JOAQUIM O. GOMES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 2141/20040112; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 2/20040112.

Certifico que António Joaquim Oliveira Gomes, solteiro, maior,
natural da Vila de Cucujães, concelho de Oliveira de Azeméis, e resi-
dente na Rua de Nossa Senhora da Conceição, Faria de Cima, fregue-
sia da Vila de Cucujães, concelho de Oliveira de Azeméis, constituiu
uma sociedade unipessoal por quotas, que vai reger-se pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A. Joaquim O. Gomes, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Travessa de Manuel Luís Leite Júnior, 86, fregue-
sia e concelho de São João da Madeira.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de café com sala de jogos
e internet, assim como o aluguer de máquinas de diversão.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares de
capital até ao dobro do valor actual do capital social, e o sócio pode-
rá fazer à sociedade os suprimentos de que esta carecer.

ARTIGO 5.º

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

A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente ou procurador
para certos actos ou categorias de actos.

ARTIGO 6.º

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

gerais devem ser registadas em acta e por ele assinada.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2006040553

COSTA, FILHO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 243/350222; identificação de pessoa colectiva n.º 500078874;
número e data da entrega: 1/20040122.

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

29 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues Santos Cunha. 2006040707

SANJEVENTO � PROMOÇÃO DE EVENTOS
E SERVIÇOS DE HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1997/20020710; identificação de pessoa colectiva
n.º 506201546; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/
20040114.

Certifico, relativamente à sociedade supra, que foi aumentado o
capital social de 5000 euros para 12 500 euros, sendo o aumento de
7500 euros, realizado em dinheiro e subscrito por ambos os sócios,
em reforço e na proporção das suas quotas.

Mais certifico que foi alterado parcialmente o contrato de socieda-
de tendo, em consequência, os artigos 2.º e 3.º ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

Constitui objecto da sociedade o exercício da actividade de presta-
ção de serviços de hotelaria, restauração e promoção de eventos tu-
rísticos e outras actividades de diversão e espectáculos diversos de
índole cultural, temática e lazer.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos termos
da escrituração social, é de 12 500 euros, e corresponde à soma de
duas quotas iguais, de 6250 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

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

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2006040596

CAPEL � CABELEIREIROS E PELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1106/920128; identificação de pessoa colectiva n.º 502689455;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/20040115.

Certifico, relativamente à sociedade supra, o teor da inscrição n.º 4,
com a apresentação 2/20040115:

Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contrato
de sociedade. Montante do reforço: 1 000 000$, realizado em dinhei-
ro e subscrito por ambos os sócios, em reforço e na proporção das
suas quotas.

Alterações: artigo 3.º
Capital: 6983,18 euros.
Sócios e quotas: Mário Gonçalves de Oliveira e sua mulher, Maria

do Céu Rosa da Silva � cada um, 3491,59 euros.

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

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2006040626

ABUZZA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1925/990917; identificação de pessoa colectiva n.º 504605135;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 8/20040107.

Certifico, relativamente à sociedade supra, que foi alterado par-
cialmente o contrato de sociedade tendo, em consequência, o arti-
go 5.º, n.º 1, do pacto social passado a ter a seguinte redacção:

5.º

1 � A gerência da sociedade fica afecta à sócia Margarida Ribeiro
Leite de Resende, sendo necessária e suficiente a sua intervenção para
obrigar a sociedade.

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

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2003328823

CONSULTÓRIO DAS EMPRESAS � CONSULTORES
DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1644/981019; identificação de pessoa colectiva n.º 504257617;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/20040105.

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

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

15 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2003328815

SASAL � ASSENTOS PARA AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1148/920729; identificação de pessoa colectiva n.º 502809450;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 18 e inscrição n.º 22; números e
data das apresentações: 11 e12/20040107.

Certifico, relativamente à sociedade supra:
1 � Que foi depositada a carta de renúncia, de 24 de Novembro de

2003, de que consta a cessação de funções do administrador Luís Augusto
Nunes de Almeida Bandeira, a partir de 31 de Dezembro de 2003.

2 � Que foi depositada a fotocópia da acta n.º 15, de 6 de Janeiro
de 2004, de que consta a designação do administrador Luís António
de Oliveira e Silva, solteiro, maior, por cooptação, até ao termo do
triénio 2001/2003. Data da deliberação: 6 de Janeiro de 2004.

15 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2003328831

ORGANIZAÇÕES SIMULTEX � GABINETE
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1813/20000911; identificação de pessoa colectiva
n.º 505080508; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 3/20040105.

Certifico que foram depositadas a fotocópia da acta n.º 3, de 16 de
Abril de 2001, e a fotocópia de escritura de 4 de Outubro de 2003, de
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que consta a cessação de funções do gerente João Manuel Teixeira de
Assunção Ribeiro, em 16 de Abril de 2001, por renúncia.

15 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2003328807

MARTIMOB � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 2139/20040107; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 9/20040107.

Certifico que Vítor Manuel Oliveira Alves Martins, divorciado,
natural de Angola, e residente na Avenida da Liberdade, 323, 6.º, da
cidade de São João da Madeira, constituiu uma sociedade unipessoal
por quotas, que vai reger-se pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma MARTIMOB � Mediação Imobiliária,
Unipessoal, L.da, com sede na Rua de Camilo Castelo Branco, 130,
loja 17, na cidade de São João da Madeira.

2.º

O objecto da sociedade consiste em mediação imobiliária.

3.º

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

4.º

Nos termos do artigo 270.º-E do Código das Sociedades Comerciais,
o sócio único poderá, a todo o tempo, designar um ou mais gerentes,
registando a respectiva nomeação em acta própria, lavrada para o
efeito.

5.º

Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, é, desde já nomeado
gerente, o referido sócio único ao qual competirá a representação da
sociedade, em juízo e fora dele.

6.º

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

7.º

De acordo com o disposto no artigo 270.º-F, n.º 1, do Código das
Sociedades Comerciais, e respeitadas as formalidades previstas neste
preceito legal, fica desde já, o sócio único pessoalmente autorizado a
realizar com a sociedade todos os negócios jurídicos que entenda úteis
ou convenientes à prossecução do objecto social.

§ único. Os documentos de que constem os negócios jurídicos cele-
brados pelo sócio único e a sociedade serão patenteados conjunta-
mente com o relatório de gestão e os documentos de prestação de
contas.

8.º

A sociedade iniciará imediatamente a actividade, com incumbência
para a gerência de praticar todos os actos da sua competência, fican-
do, desde já, autorizada a proceder aos levantamentos e movimenta-
ção de contas bancárias que forem necessárias ao giro comercial.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2003849491

AGOSTINHO MARINHO, REPRESENTAÇÕES
DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 2145/20040119; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/20040119.

Certifico que, entre Agostinho José Teixeira Marinho e sua mu-
lher, Maria Adélia Coutinho da Silva, casados no regime de comu-

nhão de adquiridos, e residentes à Avenida do Dr. Sá Carneiro, 9,
1.º, direito, nesta cidade de São João da Madeira, sendo ele natural
da freguesia de Macieira da Lixa, concelho de Felgueiras, e ela natu-
ral da freguesia da Vila de Cucujães, concelho de Oliveira de Azeméis,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

Documento complementar, elaborado em harmonia com o artigo 64.º
do Código do Notariado, e que faz parte integrante da escritura
outorgada no Cartório Notarial de São João da Madeira, em 12 de
Janeiro de 2004, lavrada a partir de fls. 102, do livro de notas para
escrituras diversas n.º 567-D.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Agostinho Marinho, Representa-
ções de Calçado, L.da, com sede à Rua de Eça de Queirós, 148, 2.º,
sala 6, nesta cidade de São João da Madeira.

2 � A gerência da sociedade poderá mudar a sua sede para outro
local dentro de qualquer concelho limítrofe, podendo ainda estabele-
cer e encerrar filiais ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social representações de calçado e
vestuário e sua comercialização.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos demais valores constantes da escrituração social, é de 5000 euros,
dividido em duas quotas: uma no valor nominal de 2500 euros, per-
tencente ao sócio Agostinho José Teixeira Marinho, e outra no va-
lor nominal de 2500 euros, pertencente à sócia Maria Adélia Coutinho
da Silva.

ARTIGO 4.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios; porém, quando
a favor de estranhos, depende do consentimento da sociedade que
gozará do direito de preferência na sua aquisição em primeiro lugar e
os sócios não cedentes em segundo.

ARTIGO 5.º

A gerência e a representação da sociedade, em juízo e fora dele,
são exercidas pelos dois sócios, ora nomeados gerentes, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

ARTIGO 6.º

A gerência poderá iniciar as operações sociais a partir desta data,
com incumbência de praticar, desde já, todos os actos da sua compe-
tência, procedendo aos levantamentos do depósito das entradas das
quantias que forem necessárias ao giro social, mesmo antes do registo
definitivo deste contrato.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer.

A sociedade, sempre que as necessidades de exercício o justifiquem,
poderá exigir aos sócios, com consentimento de todos eles, que pro-
cedam à entrega de prestações suplementares, até ao dobro do capital
social.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais para as quais a lei não preveja outros prazos
e formalidades especiais, serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios, com 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2006040634

SEVER DO VOUGA

AMBULÂNCIAS E TÁXIS VOUGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 460/990813; identificação de pessoa colectiva n.º 504615068;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: Of. 1 e 2/20040116.

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

1 � O gerente Carlos José Marques, cessou as suas funções, em
17 de Outubro de 2003. Causa: renúncia.

2 � Foi alterado o § único do artigo 4.º do contrato social, pas-
sando este a ter seguinte redacção:

4.º

§ único. A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos,
com a intervenção de um gerente.

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

Está conforme.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 2002707146

LOUREIRO & PEDRO � TERAPIAS LASER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula n.º 633/
20040120; identificação de pessoa colectiva n.º 506786145 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20040120.

Certifico que, entre Ricardo Nuno dos Santos Loureiro, solteiro,
maior, residente na Rua do Galteiro, freguesia e concelho de Sever do
Vouga, e José Carlos Carvalheira Pedro, solteiro, maior, residente na
vila, freguesia e concelho de Sever do Vouga, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Loureiro & Pedro � Terapias
Laser, L.da, com sede na Rua da Corredoura, freguesia e concelho de
Sever do Vouga.

2 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sua sede dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação, no território na-
cional e no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste em tratamentos humanos por laser,
baseados nos princípios de acupunctura, nomeadamente: suprimento
do vício do tabaco, tratamento da obesidade, tratamento do stress e
insónia, tratamento da dependência de drogas e álcool, tratamentos
estéticos.

3.º

1 � O capital social é de 30 000 euros, dividido em duas quotas do
valor nominal de 15 000 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Ricardo Nuno dos Santos Loureiro e José Carlos Carvalheira
Pedro.

Encontra-se, desde já, realizado a importância de 15 000 euros, na
proporção das quotas, ficando estipulado que o restante valor será
realizado pelos sócios no prazo de um ano.

2 � Poderá a sociedade exigir dos sócios prestações suplementares
de capital até ao valor do mesmo.

3 � Poderá qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos que
esta careça, nos termos e condições a estabelecer nos respectivos
contratos de suprimentos, a aprovar em assembleia geral.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com a remuneração que vier a ser
deliberada em assembleia geral, ficará a cargo de ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes, sendo necessárias as assinaturas conjuntas de
dois gerentes para obrigar validamente a sociedade, bastando a assina-
tura de um gerente para assuntos de mero expediente.

5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.

6.º

A divisão e cessão de quotas é livremente permitida entre os só-
cios; mas quando feita a estranhos, a sociedade em primeiro lugar e

os sócios não cedentes em segundo, gozarão do direito de preferência
pelo preço que resultar para a quota a ceder, de um balanço a realizar
para o efeito.

Disposição transitória

A gerência da sociedade fica autorizada a levantar o capital social
para fazer face às despesas de constituição e registo da sociedade, bem
como a aquisição de bens e equipamentos necessários ao início da
actividade a adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente
veículos automóveis, mesmo através de contratos de leasing, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 2002707162

SOCIEDADE CONSTRUÇÕES DIAS & BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 192/920819; identificação de pessoa colectiva n.º 502823232;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20040122.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi deslocada a sede para o
lugar de Paredes, freguesia de Pessegueiro do Vouga, concelho de Sever
do Vouga.

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

Está conforme.

29 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 2002707170

SILBRAZ MADEIRAS � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 634/20040127; identificação de pessoa colectiva
n.º 506844587 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/20040127.

Certifico que Agostinho da Conceição Silva, casado com Silvina
Martins Portela, no regime de comunhão de adquiridos, residente no
lugar e freguesia de Talhadas, concelho de Sever do Vouga, constituiu
a sociedade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Silbraz Madeiras � Unipessoal, L.da,
com sede no lugar de Ereira, freguesia de Talhadas, concelho de Sever
do Vouga.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como pode a sociedade criar agências, filiais ou quaisquer outras
formas de representação em Portugal ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de madeiras na-
cionais e estrangeiras, plantação, corte e abate de árvores,
intermediação na compra e venda de madeira e a respectiva presta-
ção de serviços do seu transporte.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma única quota pertencente ao sócio.

2 � Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até décuplo do capital social.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, ficará a cargo do único sócio Agosti-
nho da Conceição Silva.

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

A sociedade pode celebrar negócios jurídicos com o sócio único,
desde que estes visem a prossecução do objecto societário.

Disposição transitória

A gerência da sociedade fica autorizada a levantar o capital social
para fazer face às despesas de constituição e registo da sociedade, bem
como a aquisição de bens e equipamentos necessários ao início da
actividade, dar ou tomar de arrendamento, quaisquer bens imóveis,
pelo prazo, rendas e demais condições que entender, considerando-se
adquiridos os direitos e pela sociedade assumidas as obrigações decor-
rentes dos negócios celebrados pela sua gerência a partir desta data, e
antes de efectuado o seu registo definitivo.

Está conforme.

29 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 2002707189

VALE DE CAMBRA

SOCIEDADE ARTÍSTICA � BANDA DE VALE DE CAMBRA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 3/20031121; identificação de pessoa colectiva n.º 500913536;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20031121.

Certifico que António de Almeida, casado, natural da freguesia de
Castelões, concelho de Vale de Cambra, e nesta vila residente; Delmiro
Henriques de Almeida, casado, natural da freguesia de Castelões, resi-
dente em Vale de Cambra; António José de Oliveira Fonseca, casado,
natural da freguesia de Macieira de Cambra, onde reside no lugar de
Algeriz, concelho de Vale de Cambra; Evaristo de Almeida, casado,
natural da freguesia de Vila Chã, concelho de Vale de Cambra, e nesta
vila residente; Joaquim Tavares de Pinho, casado, natural e residente
na freguesia de Vila Chã, concelho de Vale de Cambra; Armando Lima
da Silva, viúvo, natural da mencionada freguesia de Macieira de
Cambra, residente na vila de Vale de Cambra; Joaquim Soares de Pi-
nho, casado, natural da dita freguesia de Vila Chã, residente no lugar
de Coelhosa, na referida freguesia de Castelões; Abel de Oliveira Ne-
ves, casado, natural da mesma freguesia de Vila Chã, residente nesta
vila de Vale de Cambra; Atanagildo Tavares, casado, natural da refe-
rida freguesia de Macieira de Cambra, residente na Vila de Vale de
Cambra; Artur Tavares de Almeida, casado, natural da sita freguesia
de Castelões, residente na vila de Vale de Cambra, e António da Cos-
ta Soares, casado, natural da freguesia de Piães, concelho de Cinfães,
residente nesta vila de Vale de Cambra. Verifiquei a identidade dos
outorgantes por conhecimento pessoal.

Declaram todos que, em legalização da Banda de Vale de Cambra,
fundada em 1911, constituem uma associação nos termos previstos
no artigo 167.º e seguintes, do Código Civil Português, o qual se rege-
rá segundo as cláusulas do seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

A sociedade denomina-se Sociedade Artística � Banda de Vale de
Cambra, fica com a sua sede na vila de Vale de Cambra, com instala-
ções provisórias no Quartel dos Bombeiros Voluntários, à Rua de Vasco
da Gama, podendo mudá-las para outro local da mesma vila, por sim-
ples deliberação da direcção, e tem por fins:

a) Em geral, a promoção e realização de actividades musicais, com
objectivos culturais, artísticos e recreativos de todos os seus associa-
dos, que serão em número ilimitado; e

b) Em especial, manter e valorizar a banda de música de Vale de
Cambra, como forma mínima e efectiva de prosseguir o disposto na
alínea a), com desejável projecção criadora no meio cambrense e
como forma de prestígio e propaganda regionalista nos outros meios
em que seja solicitada a colaborar.

ARTIGO 2.º

I � Os seus associados poderão assumir as seguintes catego-
rias: contribuintes, auxiliares, executantes, honorários e beneméritos.

1 � São contribuintes os sócios que, admitidos pela direcção, se
inscrevam como tais, mediante o pagamento de uma quota, a fixar
em assembleia geral, não inferior a 10$ mensais.

2 � São auxiliares os sócios que, admitidos como tais pela direc-
ção, prestem aos quadros da sociedade uma comparticipação artística,
cultural ou recreativa, com carácter efectivo, permanente e gratuito.

3 � São executantes os associados que, admitidos como tais pela
direcção, reúnam as condições referidas no número antecedente mas

que recebam, em razão das despesas ou prejuízos pelos serviços pres-
tados, qualquer compensação pecuniária.

4 � São honorários os cidadãos ou entidades, como tais sejam
proclamados por uma maioria de três quartos dos sócios presentes em
assembleia geral expressamente convocada para o efeito, sob propos-
ta da direcção ou de, pelo menos, 20 associados, como prova de re-
conhecimento e em recompensa por serviços ou honras por eles pres-
tados à sociedade.

5 � São beneméritos os cidadãos ou entidades que, por dádivas em
serviços relevantes à sociedade, assim sejam proclamados pela
assembleia geral, nas condições e sob as propostas previstas no n.º 4.

II � Não há incompatibilidades entre as diversas categorias de sócios
estabelecidas na primeira parte deste artigo.

III � Não gozam do direito de voto nas assembleias gerais os as-
sociados das categorias previstas nos n.os 4 e 5, da primeira parte deste
artigo, nem os da categoria constante do n.º 3, quando sejam exe-
cutantes ou directores artístico por contrato. Poderá, no entanto, a
direcção, com a anuência da assembleia geral, convidá-los a compare-
cerem nelas, com acto meramente consultivo, salvo se cumularem a
categoria de contribuintes, caso em que usaram de todos os inerentes
direitos, desde que estes não sejam respeitantes a causa própria
contratual ou que se não mostrem essencialmente incompatíveis com
as posições das categorias que cumularem.

ARTIGO 3.º

São órgãos desta associação: a mesa da assembleia geral, a direc-
ção, o conselho fiscal e o conselho artístico.

ARTIGO 4.º

A competência e forma de funcionamento da assembleia geral são
as previstas nas disposições legais aplicáveis, nomeadamente os arti-
gos 179.º do Código Civil, funcionando em primeira convocatória com
a maioria absoluta dos associados com direito a voto, não a havendo,
poderá funcionar uma hora depois com qualquer número, se assim
constar do aviso convocatório.

§ único. A mesa da assembleia geral é composta por três membros,
sócios com direito a voto, eleitos, e que são o presidente e dois secre-
tários, competindo-lhes convocar, dirigir e redigir as actas dos traba-
lhos das assembleias gerais.

ARTIGO 5.º

A direcção é composta por três associados eleitos, presidente, se-
cretário e tesoureiro, competindo-lhe a gerência social, administrati-
va, financeira e disciplinar da associação, a elaboração de regulamen-
tos internos específicos dos diversos serviços e actividades e devendo
reunir, pelo menos, trimestralmente.

ARTIGO 6.º

O conselho fiscal é composto por três associados, com direito a
voto, eleitos, presidente, secretário e relator, competindo-lhe fiscali-
zar os actos administrativos e financeiros da direcção, verificar os
respectivos relatórios e contas, sobre eles emitir pareceres, reunindo,
pelo menos, uma vez por semestre, e convocando a assembleia geral
dentro do âmbito das suas específicas atribuições.

ARTIGO 7.º

I � O conselho artístico é composto por sete elementos, de que
farão parte, por inerência de cargo, os presidentes da assembleia ge-
ral, da direcção e do conselho fiscal, o secretário da direcção e os
directores artísticos. Na falta destes últimos, serão os respectivos lu-
gares preenchidos por acessores, eleitos pelos executantes das activi-
dades respectivas.

II � O conselho artístico tem funções meramente consultivas e
incentivadoras nos domínios cultural, artístico e recreativo, compe-
tindo-lhe emitir pareceres e sugestões, por iniciativa própria ou a
pedido da direcção.

ARTIGO 8.º

Nas eleições, as listas das candidaturas, cujos mandatos são por três
anos, incluirão, além dos titulares para os diversos cargos, mais um
número de três substitutos, para cada órgão, ao primeiro dos quais
competirá a vice-presidência e competindo aos demais as respectivas
vacaturas.

ARTIGO 9.º

No caso de extinção ou dissolução da associação, ou paralisação
por mais de um ano, das suas actividades, os seus bens terão o destino
que for deliberado pela assembleia geral e, na sua impossibilidade de
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esta deliberar, serão os ditos bens depositados na Câmara Municipal
de Vale de Cambra, que os arrolará e conservará por prazo não infe-
rior a 20 anos. Se, decorridos os 20 anos, a Associação não se tiver
reconstituído ou retomado as suas actividades e não tiver reivindica-
do a entrega, far-lhe-á então a Câmara o fim que, em sessão pública,
especialmente anunciada para o efeito, deliberar, tendo em atenção
as opiniões pelo mesmo público expedidas. Em caso de manifesta e
ponderável oposição quanto ao destino desses bens, serão os mesmos
entregues ao museu municipal de Vale de Cambra e, na falta deste, ao
arquivo camarário, até que aquele seja criado.

ARTIGO 10.º

Em todo o omisso regerá o regulamento geral interno, com os seus
sub-regulamentos das actividades especializadas, cuja aprovação e al-
teração são da competência da assembleia geral, e, na sua insuficiên-
cia, a lei geral civil aplicável às associações.

Assim outorgaram, tendo sido advertidos das exigências legais im-
postas pelo artigo 168.º do Código Civil.

Foi esta escritura lida e explicada, no seu conteúdo, em voz alta,
na presença simultânea de todos.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Ribeiro Nunes dos Santos. 2002002703

PREDICAIMA � COMÉRCIO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 265/861010; identificação de pessoa colectiva n.º 501724036;
inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 8/20040115.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu à alteração parcial
do seu contrato de sociedade e, em consequência, alteraram a alínea a),
do n.º 1, do artigo 7.º do seu pacto social, que passa a ter a seguinte
nova redacção:

ARTIGO 7.º

1 � [...]
a) Na constituição de penhor poderá o titular das acções

convencionar que vencida e não paga a obrigação garantida pelo pe-
nhor, a venda das acções empenhadas se faça extrajudicialmente ou
que as mesmas sejam adjudicadas ao credor pignoratício pelo valor
que o tribunal fixar, obtido, previamente à constituição de penhor, o
acordo dos restantes accionistas.

2 � [...]

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

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Paula Ri-
beiro Nunes dos Santos. 2002777390

IRMÃOS SILVAS DIVERSÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 498/930621; identificação de pessoa colectiva n.º 503009229;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 10/20040115.

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: 18 de Dezembro de 2003.

Conferido. Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Paula Ri-
beiro Nunes dos Santos. 2002777411

BEJA
ALJUSTREL

JACINTO, JOÃO & INÁCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aljustrel. Matrícula n.º 8/
980729; identificação de pessoa colectiva n.º 500699470;

averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 11; números e data das apresentações: 3, 4 e 5/040119.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram registados
os seguintes actos:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, Of. � Cessação de funções de
gerente de João Manuel Ludovina de Brito, por renúncia, em 18 de
Novembro de 2003.

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, Of. � Cessação de funções de
gerente de Jacinto Ludovina de Brito, por renúncia, em 18 de No-
vembro de 2003.

Inscrição n.º 11 � Nomeação dos gerentes, Carlos Manuel da Lança
Guerreiro e Luís Manuel da Luz Marreiros. Data da deliberação: 18 de
Novembro de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Miraldina V. Viana
Parreira. 2006250256

BARRANCOS

CAMPO NATURAL � AGROPECUÁRIA BIOLÓGICA, L.DA

Sede: Monte da Alta Courela, freguesia e concelho de Barrancos

Conservatória do Registo Comercial de Barrancos. Matrícula n.º 36/
040128; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/040128.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios Carlos Manuel Tereno Marques, solteiro, maior, residente na
Rua das Forças Armadas, 20, Barrancos, e António Fernando Lopes
Bergano de Campos, casado com Maria de Lurdes Tereno Marques,
sob o regime da comunhão de adquiridos, residente no Largo de São
Sebastião, 13, Barrancos, que se rege pelas cláusulas e condições cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Campo Natural �
Agropecuária Biológica, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede social no Monte da Alta Courela,
na freguesia e concelho de Barrancos.

3 � Por simples deliberação da gerência fica autorizada a deslocar a
sede da sociedade para outro local, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto social produção agrícola e ani-
mal associadas.

2 � A sociedade poderá participar como sócia em sociedades com
o mesmo objecto social ou com objecto diferente do seu.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas:

1 � Uma quota no valor nominal de 3000 euros, pertencente ao
sócio Carlos Manuel Tereno Marques.

2 � Uma quota no valor nominal de 2000 euros, pertencente ao
sócio António Fernando Lopes Bergano de Campos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser estipulado em assembleia geral, será exercida pelos sócios
Carlos Manuel Tereno Marques e António Fernando Lopes Bergano
de Campos que, desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade considera-se validamente obrigada, nos seus actos
e contratos, com a intervenção de uma assinatura, de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios, é livremente
permitida.

Depende sempre do prévio consentimento da sociedade a cessão de
quotas a estranhos, sendo, neste caso, conferido o direito de preferên-
cia, em primeiro lugar, à sociedade e, em segundo, aos sócios não
cedentes, na proporção das quotas de que, ao tempo, sejam titulares.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
Por acordo com o respectivo titular;
Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação em

juízo, falência, insolvência ou cessão gratuita;
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Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

No caso de morte do sócio ao qual não sucedam herdeiros
legitimários;

Quando em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem prévio consenti-

mento da sociedade, tomada por maioria em assembleia geral.
§ único. Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa,

a contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

ARTIGO 7.º

Quando a lei não prescreva outras formalidades, as assembleias gerais
serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas aos sócios,
com a antecedência mínima de 15 dias.

Está em conformidade com o original.

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Adélia Maria
Ramalho Batista Marques. 2001350180

CASTRO VERDE

FRANCISCO COSTA GUERREIRO, SOCIEDADE
DE FABRICO DE PÃO E BOLOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Verde. Matrícula n.º 186/
031212; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/031212.

Contrato de sociedade unipessoal

No dia 3 de Dezembro de 2003, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa I, perante mim, licenciada, Lina
Maria Cabrita Deus Oliveira, notária respectiva, compareceu como
outorgante: Francisco Costa Guerreiro, contribuinte fiscal n.º 139533168,
natural da freguesia de São Marcos de Ataboeira, concelho de Castro
Verde, casado com Almerinda Maria Rita Guerreiro, sob o regime da
comunhão de adquiridos, residente em São Marcos da Ataboeira,
Figueirinha, Castro Verde, titular do bilhete de identidade n.º 1170084,
emitido em 14 de Setembro de 2001, pelos Serviços de Identificação
Civil de Beja.

Verifiquei a sua identidade por exibição do referido documento de
identificação.

Pelo outorgante foi dito que constitui uma sociedade unipessoal por
quotas, que se há-de reger pelas cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Francisco Costa Guerreiro, So-
ciedade de Fabrico de Pão e Bolos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Figueirinha, freguesia
de São Marcos da Ataboeira, concelho de Castro Verde.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em fabrico e comércio de pão e
bolos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nominal
titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � O Conservador, António Chagas.
2001403429

CUBA

RESIDENCIAL DO CARMO, L.DA

Sede: Rua do Carmo, 79, freguesia e concelho de Cuba

Conservatória do Registo Comercial de Cuba. Matrícula n.º 251/
20030801; identificação de pessoa colectiva n.º 506670554; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20040115.

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

Data da aprovação das contas: 19 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Antónia
Pires Neves Vargas. 2001475594

ODEMIRA

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO MONTE VISTOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 560;
identificação de pessoa colectiva n.º 504471155; averbamento
n.º 1; número e data da apresentação: 4/210104.

Certifico que referente à sociedade supra mencionada, foi lavrado
o seguinte acto de registo:

Mudou a sede para Bairro do Monte Vistoso, lote 13-A, Vila Nova
de Milfontes, freguesia de Vila Nova de Milfontes.

28 de Janeiro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2001912986

CAMPALMOTUR INVESTIMENTOS AGRÍCOLAS
E IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 177;
identificação de pessoa colectiva n.º 502374845; averbamento
n.º 1; número e data da apresentação: 5/190104.

Certifico que referente à sociedade supra mencionada, foi lavrado
o seguinte acto de registo:

Cessação das funções de gerente de Georges Caudron, por faleci-
mento, em 17 de Fevereiro de 1996.

28 de Janeiro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2001912978

FLORES FONTELHINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 750;
identificação de pessoa colectiva n.º 504211366; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 4/150104.
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Certifico que referente à sociedade supra mencionada, foi lavrado
o seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Maio de 2003.

28 de Janeiro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2001912960

FLORANOVA � FLORICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 127;
identificação de pessoa colectiva n.º 501977465; inscrição n.º 15;
número e data da apresentação: 2/140104.

Certifico que referente à sociedade supra mencionada, foi lavrado
o seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Outubro de 2003.

28 de Janeiro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2001912943

ALTINATURA � DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS
NATURAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS,

UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 837;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/120104.

Certifico que foi constituída a sociedade supra mencionada, por
Gerald Oskar Dick, casado, a qual se regerá pelo contrato constante
das cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALTINATURA � Distribuição
de Cosméticos Naturais e Suplementos Nutricionais, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Parque Industrial, lotes 40-41,
Boa Vista dos Pinheiros, freguesia de Boa Vista dos Pinheiros, conce-
lho de Odemira.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação e distri-
buição de cosméticos naturais, suplementos nutricionais, remédios na-
turais e homeopáticos e actividades terapêuticas não convencionais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pertence ao sócio único, ficando, desde
já, nomeado gerente, com ou sem remuneração, conforme ele decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida, no todo ou em parte, com aquele que a sociedade está exer-
cendo.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2001912595

BRAGA
AMARES

QUINTA LAGO DOS CISNES � TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 332/
980709; identificação de pessoa colectiva n.º 504205382;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/22012004.

Em relação à sociedade em epígrafe, certifico o seguinte:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, com a apresentação 1/040122 �

Cessação das funções de gerente de Natalina Cândida Faria de Macedo,
Paula Maria Faria de Macedo e Carina Maria Faria de Macedo.

Causa: Destituição.
Data: 1 de Outubro de 1998.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José de Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2002001618

CALANOR � SOCIEDADE DE PICHELARIA
E AQUECIMENTO CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 255/
951115; identificação de pessoa colectiva n.º 503520977; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/040120.

Certifico que o capital social foi aumentado de 5000 euros para
55 000 euros, e, em consequência, foi alterado o teor do artigo 3.º, o qual
ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 55 000 euros,
dividido em duas quotas: uma do valor nominal de 49 500 euros, perten-
cente ao sócio José João Vieira da Silva, e outra do valor nominal de
5500 euros, pertencente à sócia Orlanda Manuela Vieira da Silva.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto integral actualizado.

Está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José de Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2002001570

TRANCAR � PRODUTOS E SERVIÇOS
DE SEGURANÇA MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 464/
010522; identificação de pessoa colectiva n.º 504145150; inscri-
ção n.º 10 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; números e datas
das apresentações: 2/09012004 e 2/230104.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e encerrada a
liquidação.

Data da aprovação das contas: 12 de Dezembro de 2003.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José de
Sousa Pinheiro Arantes Ramoa. 2002001596

LIDERIMAGEM � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E REMODELAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 631/
030817; identificação de pessoa colectiva n.º 506603423; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 6/040121.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade, quanto aos ar-
tigos 3.º e 4.º, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma do valor nomi-
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nal de 2500 euros, pertencente à sócia Maria Manuela Gomes
Corujeira, e duas iguais, do valor nominal de 2500 euros, ambas per-
tencentes à sócia LIDERMAT � Comércio de Materiais de
Construção, L.da

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não, qualquer
remuneração, mantendo-se na gerência a sócia Maria Manuela Go-
mes Corujeira.

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

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto integral actualizado.

Está conforme.

26 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José de Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2001982666

BARCELOS

DAVINEYARTES � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Urbanização das Calçadas, Edifício Diamante, lote 53,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3778/
20001002; identificação de pessoa colectiva n.º 505126567; data
da apresentação: 30122003.

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.

29 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005918296

VIVÊNCIAS � DECORAÇÕES DE INTERIORES, L.DA

Sede: Campo 25 de Abril, Edifício Cidadela III, 225, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2984/
970410; identificação de pessoa colectiva n.º 503865095; data da
apresentação: 30122003.

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.

29 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2003065946

CLINIMARTIM � CLÍNICA MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Sede: Venda, Martim, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3911/
20010412; identificação de pessoa colectiva n.º 505434466; data
da apresentação: 30122003.

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.

29 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005922331

FRANCISCO DUARTE COUTINHO & C.A, L.DA

Sede: Rua de João de Deus, 122, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 101/
490328; identificação de pessoa colectiva n.º 500836892; data da
apresentação: 23122003.

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.

29 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005921750

CONSTRUÇÕES MANUEL LOUREIRO & IRMÃO, L.DA

Sede: Salgueirinho, Airó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3380/
990129; identificação de pessoa colectiva n.º 504425767; data da
apresentação: 23122003.

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

29 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005921793

TORRES & FERNANDES, L.DA

Sede: Estação, Aborim, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 213/
681123; identificação de pessoa colectiva n.º 500553432; data da
apresentação: 23122003.

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

29 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005921785

C. COSTA & SILVA � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Indústria, Vila Frescainha São Pedro, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4345/
20010822; identificação de pessoa colectiva n.º 505624435; data da
apresentação: 12012004.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referentes ao ano
de exercício de 2003.

29 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Violeta da
Costa Gomes. 2005922625

FRANCISCO VENTURA & C.A, L.DA

Sede: Matos, Alheira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3046/
970715; identificação de pessoa colectiva n.º 503940100; data da
apresentação: 20031223.

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

27 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2005921807

LEUNAM � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Santa Catarina, Carapeços, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4419/
20010918; identificação de pessoa colectiva n.º 505617544; data da
apresentação: 20031212.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referentes ao ano
de exercício de 2002.

27 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2003784365

JOSÉ MANUEL DE SÁ MIRANDA & IRMÃO,
CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Souto, Cossourado, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3867/
20010209; identificação de pessoa colectiva n.º 505294095; data da
apresentação: 20031212.

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

27 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2000374271

QUINTA DE MALTA � SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA, L.DA

Sede: Quinta de Malta, Durrães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3098/
971029; identificação de pessoa colectiva n.º 504005251; data da
apresentação: 20031212.

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

27 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2005921475

CIMB � CENTRO DE IMAGEM MÉDICA DE BARCELOS, L.DA

Sede: Travessa de João Duarte, 28, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 748/
830117; identificação de pessoa colectiva n.º 501422773; data da
apresentação: 20031212.

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

27 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2005921467

G. A. I. � CONSTRUÇÕES, ESTUDOS E PROJECTOS
DE ENGENHARIA, L.DA

Sede: Travessa de João Duarte, 68, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 592/
800701; identificação de pessoa colectiva n.º 500986517; data da
apresentação: 20031212.

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

27 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2005921459

BRAGA

JAIME RAMOS & LOPES, L.DA

Sede: Rua da Condessa Dona Toda, 6, rés-do-chão, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2937/
891006; identificação de pessoa colectiva n.º 502228440; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 8/031226.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo da dissolução e encerramento da liquidação. Data da apro-
vação das contas: 18 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002040869

ANEMOON � MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Rua do Marmeleiro, Real, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6751/
000308; identificação de pessoa colectiva n.º 504850660; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 10/031220.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo da dissolução e encerramento da liquidação. Data da apro-
vação das contas: 30 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005662690

XAVIER FERREIRA & FILHOS, S. A.

Sede: Lugar de Felgueiras, Merelim (São Pedro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1043/
730413; identificação de pessoa colectiva n.º 500302081;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12; número e data da apresenta-
ção: 4/031226.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de presidente do conselho de administração de
Manuel Lopes Xavier Ferreira, por óbito, em 8 de Junho de 2003.

Está conforme.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002008345

XAVIER FERREIRA & FILHOS, S. A.

Sede: Lugar de Felgueiras, Merelim (São Pedro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1043/
730413; identificação de pessoa colectiva n.º 500302081; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 3/031219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital social de 20 000 000$ para 100 000 euros, sendo
a subscrição de 48 200$, mediante incorporação de reservas legais para
renominalização das acções e a alteração do contrato, quanto ao ar-
tigo 3.º que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 100 000 euros, representado por 20 000 acções, com o valor no-
minal de cinco euros, cada uma.

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

Está conforme.

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002008299

RADICAL CABELEIREIROS, L.DA

Sede: Rua de São Marcos, 126, 1.º, Braga (São João do Souto)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4614/
950424; identificação de pessoa colectiva n.º 503428671;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/031231.
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Certifico, que em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Maria José Lopes da Silva Braga,
por renúncia, em 30 de Julho de 2002.

Está conforme.

9 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005662976

NVÍCIOS � TABACARIA, BRINDES E JOGOS, L.DA

Sede: Rua de Araújo Carandá, 21, 1.º, sala 12, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8870/
030109; identificação de pessoa colectiva n.º 506390411;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 7 e 8/040106.

Certifico, que relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo de cessação de funções de gerente de Vítor Manuel da Cruz
Valente, por óbito, em 22 de Maio de 2003, e a designação de geren-
te de Vítor Carlos Viana Valente, Porto da Carne, Guarda.

Data da deliberação: 6 de Janeiro de 2004.

Está conforme.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005662968

AFONSO SOUSA & CASTRO DE SOUSA, INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua do Padre Feliciano, 31, Fraião, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9379/
031230; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/031230.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado entre
Martinho Castro de Sousa, casado com Florbela Lopes Pereira Castro
de Sousa, na comunhão geral, e António Afonso Sousa, casado com
Etelvina Rodrigues Castro, na comunhão geral, que se rege pelo se-
guinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Afonso Sousa & Castro de Sousa,
Investimentos Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Rua do Padre
Feliciano, 31, freguesia de Fraião, 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 indústria da construção civil e
empreitadas de obras públicas. Compra e venda de bens imóveis.
Exploração de gabinete de elaboração de projectos de engenharia ci-
vil e de arquitectura.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
9500 euros, pertencente ao sócio Martinho Castro de Sousa, outra do
valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio António Afonso
Sousa.

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 Martinho Castro de Sousa, que, desde já, fica nomeado
gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;

c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma
for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005697028

BLUE BUSINESS � SGPS, S. A.

Sede: Rua do Peão da Meia Laranja, 43, rés-do-chão, direito,
Braga (Maximinos)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9380/
031231; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031231.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, que se rege
pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de Blue Business � SGPS, S. A.,
regulando-se pelos presentes estatutos e legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Peão da Meia Laranja,
43, rés-do-chão, direito, freguesia de Braga (Maximinos), concelho
de Braga.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração pode a
sede ser transferida dentro do concelho de Braga, ou para concelho
limítrofe, bem como estabelecer e encerrar em território nacional,
ou no estrangeiro, sucursais, agências, delegações, estabelecimentos
ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais nou-
tras sociedades como forma indirecta de exercício de actividades eco-
nómicas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e aplicação de resultados

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, sendo representado por 10 000 acções com o valor
nominal de cinco euros, cada.

2 � O capital poderá ser elevado uma ou mais vezes até limite de
200 000 euros, por deliberação do conselho de administração, nos
termos legais.

ARTIGO 5.º

Acções

1 � As acções da sociedade são ao portador ou nominativas e
reciprocamente convertíveis, por deliberação maioritária da assembleia
geral, podendo haver títulos de uma, 10, 100, 1000, e 10 000 mil
acções.

2 � Os títulos definitivos e provisórios são assinados por um ou
mais administradores, podendo as assinaturas ser de chancela por eles
autorizadas.

3 � Poderão ser criadas categorias de acções privilegiadas,
designadamente acções preferenciais sem direito a voto.

ARTIGO 6.º

Direito de preferência

Os aumentos de capital dependem de deliberação da assembleia geral,
tendo os accionistas à data da deliberação do aumento do capital so-
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cial preferência na subscrição de novas acções, na proporção das ac-
ções antigas de que se mostrem titulares.

ARTIGO 7.º

Aplicação de resultados

1 � O lucro líquido, legal e contratualmente distribuível, terá a
aplicação que, sob proposta do conselho de administração, a assembleia
geral determinar.

2 � O conselho de administração pode, obtido o parecer favorá-
vel fiscal único, deliberar, por uma só vez, na segunda metade de cada
exercício, conceder adiantamentos sobre lucros previsíveis, observa-
dos os limites legais.

CAPÍTULO III

Orgânica da sociedade

SECÇÃO I

Deliberação dos accionistas. Assembleia geral

ARTIGO 8.º

Constituição, composição e convocação da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que, estan-
do em condições de exercer o voto, tenham as acções registadas em
seu nome ou, quando não registadas, as tiverem depositado em seu
nome na sede da sociedade, com antecedência de, pelo menos, cinco
dias, ou que, em igual prazo, tenham apresentado na sociedade
comprovativo do depósito de tais acções em intermediário financei-
ro autorizado.

2 � As assembleias gerais considerar-se-ão constituídas em primeira
convocação, desde que estejam presentes ou representados accionis-
tas que detenham acções correspondentes, a mais de metade do capi-
tal social.

ARTIGO 9.º

Direito de voto

1 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.
2 � Os accionistas que não possuírem um número de acções sufi-

cientes para participarem na assembleia geral e excederem o direito
de voto poderão, para esses fins, agrupar-se de forma a perfazerem o
número exigido e a fazerem representar-se por um dos titulares das
acções agrupadas.

ARTIGO 10.º

Remuneração de membros dos órgãos sociais

1 � Compete à assembleia geral deliberar sobre a eventual atribui-
ção de remunerações aos diversos titulares dos órgãos sociais, sem
prejuízo do disposto no n.º 3.

2 � Uma vez deliberada, pela assembleia geral, a remuneração, ou
não, dos diversos titulares dos órgãos sociais, compete àquela assembleia
fixar essa remuneração.

3 � A remuneração do revisor oficial de contas será estabelecida
pelo concelho de administração.

SECÇÃO II

Mesa da assembleia geral

ARTIGO 11.º

Composição

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, em mandatos de quatro anos.

SECÇÃO III

Conselho de administração

ARTIGO 12.º

Composição

1 � A administração da sociedade, em mandatos de quatro anos,
fica a cargo de um conselho de administração composto por três
membros, sendo um presidente e dois vogais.

2 � Os administradores são dispensados de prestar caução.
3 � Os administradores serão, ou não, remunerados em conformi-

dade com deliberação a ser tomada nos termos da cláusula 10.ª

ARTIGO 13.º

Competência e administrador-delegado

1 � Ao conselho de administração, órgão de representação da
sociedade, cabem os mais amplos poderes necessários à prática de actos
de gestão e administração da sociedade, nomeadamente os
exemplificativamente previstos na lei e em outras disposições deste
contrato, e designadamente:

a) A aquisição, alienação, oneração e locação de quaisquer bens
móveis ou imóveis, direitos imobiliários ou de qualquer outra natureza;

b) A celebração de contratos com entidades do mercado financeiro
nacional ou estrangeiro, designadamente de locação ou empréstimo,
garantindo-os da forma que lhe for exigível, bem como a aceitação e
endosso de letras, subscrição de livranças, emissão de cheques e ou-
tros documentos de uso comercial;

c) A associação com terceiros, sob qualquer forma legal ou
contratual, nomeadamente para formar sociedades, consórcios, agru-
pamentos complementares de empresas ou associações em participa-
ção, assim como subscrição, aquisição, alienação ou oneração de par-
ticipações no capital social de quaisquer outras sociedades,
independentemente do respectivo objecto;

d) O conselho de administração e os respectivos membros, isolada
ou conjuntamente, podem prestar cauções ou garantias pessoais ou
reais pela sociedade, desde que tenham em vista a realização do ob-
jecto social.

2 � O conselho de administração fica autorizado a delegar num ou
mais administradores a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 14.º

Vinculação

1 � A sociedade obriga-se com as assinaturas conjuntas de dois
administradores, ou com a assinatura de um administrador-delegado,
dentro dos poderes de delegação.

2 � Poderão ser praticados e assinados por um só administrador
os actos e documentos de mero expediente, considerando-se como
tais, designadamente: o endosso de quaisquer valores a depositar em
conta da sociedade, aberta em instituição de crédito; simples corres-
pondência; bem como a execução de quaisquer deliberações dos ac-
cionistas, que constem de acta da sociedade.

SECÇÃO IV

Fiscal único

ARTIGO 15.º

Composição e funcionamento

A fiscalização da sociedade, em mandatos de quatro anos, compete
a um fiscal único e a um suplente que exercerão as funções que lhes
estão fixadas por lei.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

ARTIGO 16.º

Cláusula de foro

Para dirimir todas as questões e litígios emergentes deste contrato,
designadamente quanto à sua interpretação e aplicação, em especial
no que respeita à validade das respectivas cláusulas e ao exercício dos
direitos sociais, entre os accionistas e a sociedade, ou entre esta e os
membros dos seus órgãos ou liquidatários, é exclusivamente compe-
tente o tribunal da comarca de Braga.

Ficam, desde já, designados os seguintes membros dos órgãos so-
ciais para o primeiro mandato de quatro anos.

Conselho de administração: Presidente: Carlos Nuno Alves de Oli-
veira, já identificado; vogais: Gastão José Dias Borges Taveira, casa-
do, residente na Rua de São Francisco de Borja, 44, 7.º, da cidade de
Lisboa, e Verónica Maria de Faria Vasconcelos Guedes Machado, já
identificada.

Assembleia geral: Presidente: António Manuel Pacheco Murta, ca-
sado, residente no Lugar da Quinta do Arco, 4, freguesia de Tenões,
concelho de Braga; secretário: João Filipe Marques Machado, já iden-
tificado.

Fiscal único: Efectivo: Óscar Quinta, Canedo da Mota e Pires
Fernandes, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, n.º 110, inscri-
to na Câmara de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua do
Professor Bento Caraça, 248, 1.º, sala 9, da cidade do Porto, repre-
sentada por Manuel Augusto Pires Fernandes, revisor oficial de con-
tas n.º 671, casado, com residência na Rua de Avelino Amaro da Costa,
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1143, em Gondomar; suplente: José Carlos Canedo Gonçalves da Mota,
revisor oficial de contas n.º 767, casado, residente na Rua de D. Amélia
Moutinho Alves, 516, freguesia de Águas Santas, concelho da Maia.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005697044

CASA AGRÍCOLA OUTEIRO DO MOINHO, L.DA

Sede: Lugar do Outeiro do Moinho, Penso (S. Estevão), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9382/
040102; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/040102.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado entre
José Miguel Soares da Silva Marques, casado com Joana Mateiro Lêdo
Gomes Marques, na comunhão de adquiridos; Alfredo Rodrigues da Silva
Marques e mulher, Ana Pereira Soares da Silva Marques, casados na se-
paração de bens; Ana Margarida Soares da Silva Marques Vaz Serra, ca-
sada com Paulo José Simões Vaz Serra, na comunhão de adquiridos, e
Catarina Isabel Soares da Silva Marques Portela, casada com Pedro José
Ermido Figueiredo Fernandes Portela, na comunhão de adquiridos, que se
rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Casa Agrícola Outeiro do
Moinho, L.da, e tem a sua sede no lugar do Outeiro do Moinho, fre-
guesia de Penso (S. Estevão), 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 no turismo no espaço rural no-
meadamente, turismo rural e turismo de habitação; exploração de pro-
priedades agrícolas de silvicultura e de pecuária de prédios próprios ou
alheios; comércio dos seus produtos e dos adquiridos a terceiros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em cinco quotas: uma do valor nominal de
3000 euros, pertencente ao sócio José Miguel Soares da Silva Mar-
ques, e quatro iguais, do valor nominal de 500 euros, pertencentes
uma a cada um dos restantes sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando, desde já, nomeados gerentes os sócios, José
Miguel Soares da Silva Marques, Ana Pereira Soares da Silva Marques,
Ana Margarida Soares da Silva Marques Vaz Serra e Catarina Isabel
Soares da Silva Marques Portela.

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

3 � No caso de exercício do direito de preferência, bem como no
caso do número anterior, a quota será paga pelo valor que lhe
corresponder segundo um balanço especialmente feito para esse fim,
no prazo de 15 dias, em três prestações trimestrais e iguais, vencen-
do-se a primeira 60 dias após a respectiva resolução.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar no
prazo de 90 dias contados do conhecimento do respectivo facto,
poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;

c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma
for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Falecimento do sócio;
f) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Os representantes de quota em situação de indivisão hereditá-
ria ou de contitularidade poderão nomear um de entre si ou um estra-
nho que a todos represente na sociedade.

2 � Falecendo um sócio é conferido aos seus herdeiros o direito
de se afastarem da sociedade, exigindo a amortização da quota do
falecido.

ARTIGO 9.º

Afastando-se qualquer sócio da sociedade, não poderá exercer idên-
tica actividade por conta própria ou noutra sociedade nos seguintes
dois anos.

ARTIGO 10.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral por maioria simples dos votos correspondentes ao
capital social.

ARTIGO 11.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 12.º

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

ARTIGO 13.º

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

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005697052

JOEL & MAGALHÃES, L.DA

Sede: Lugar do Outeiro, Passos (São Julião), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9378/
031230; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031230.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado entre
Joel dos Santos Gomes, solteiro, maior, e Luís Eduardo Pereira de
Magalhães, casado com Maria Rosa Marques Moreira Magalhães, na
comunhão geral, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Joel & Magalhães, L.da, e tem a
sua sede no lugar do Outeiro, freguesia de Passos (São Julião), conce-
lho 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 indústria da construção civil,
empreitadas de obras públicas, compra e venda de bens imóveis, ex-
ploração de gabinete de arquitectura e engenheira.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
25 000 mil euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
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2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade cabe ao sócio
Joel dos Santos Gomes, que desde já fica nomeado gerente a quem é
conferido um direito especial à gerência.

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

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

3 � No caso de exercício do direito de preferência, bem como no
caso do número anterior, a quota será paga pelo valor que lhe
corresponder segundo um balanço especialmente feito para esse fim,
no prazo de 15 dias, em três prestações trimestrais e iguais, vencen-
do-se a primeira 60 dias após a respectiva resolução.

4 � Se a sociedade não consentir na cessão e o sócio cedente dela
pretender afastar-se, ficam os preferentes indicados no número ante-
rior obrigados a adquiri-la pelo valor nominal.

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.

ARTIGO 8.º

1 � Em caso de falecimento de sócio, os representantes de quota
em situação de indivisão hereditária ou de contitularidade poderão
nomear um de entre si ou um estranho que a todos represente na
sociedade.

2 � Falecendo um sócio é conferido aos seus herdeiros o direito
de se afastarem da sociedade, exigindo a amortização da quota do
falecido.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000519806

IMOPASSOS � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de António Mariz, 36, Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9369/
031222; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031222.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado entre
Maria José da Silva Passos, casada com Jorge Manuel Passos, na co-
munhão de adquiridos, e Clara Maria da Silva Passos, solteira, maior,
que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação IMOPASSOS � Media-
ção Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua António Mariz, 36,
freguesia de Braga (São Vítor), 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 mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
4500 euros, pertencente à sócia Maria José da Silva Passos, e outra
do valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia Clara Maria da
Silva Passos.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem à sócia Maria José da Silva Passos, 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.

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005696935

SEGREDOS DO CAMPO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, Centro Comercial dos Granjinhos,
loja 476-D, Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9388/
040113; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040113.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado por
José António Mateus Pereira Vilhena, casado com Alexandra Paula Dinis
do Vale Malheiro Figueiredo Vilhena, na comunhão geral, que se rege
pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Segredos do Campo �
Comércio de Produtos Alimentares, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua
sede na Avenida da Liberdade, Centro Comercial dos Granjinhos, loja
476-D, freguesia de Braga (São José de São Lázaro), desta cidade.

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 no comércio, importação, expor-
tação, de produtos alimentares, bebidas, cosméticos e artesanato regi-
onal e actividades de cozedura de pão.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro por ele sócio, em quota de igual valor.
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2 � A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares
ao capital até ao montante global de 100 000 euros.

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 do próprio, quan-
do necessária.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005678805

SÓNIA ALVES TRADING, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua dos Peões, 38, Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9372/
031222; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/031222.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado por
Sónia Maria Abreu Ferreira Alves, solteira, maior, que se rege pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sónia Alves Trading, Unipes-
soal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua dos Peões, 38, freguesia de Braga
(São Vítor), 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 comércio, importação e ex-
portação de grande variedade de produtos, nomeadamente de mate-
riais para a construção civil, produtos alimentares e acessórios para
automóveis, produtos de higiene e limpeza, electrodomésticos, uten-
sílios para o lar e mobiliário.

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 pró-
pria 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, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria, quando
necessária.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005696960

FILES E BYTES � DIAGNÓSTICO E REPARAÇÃO
DE EQUIPAMENTO ELECTRÓNICO, L.DA

Sede: Rua de Costa Gomes, 9, Braga (Maximinos)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9391/
040114; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040114.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado entre
Ventura de Sousa Correia, casado com Alda Maria Jesus Simões Cor-
reia, na comunhão de adquiridos, e Paulo Manuel de Matos Cabral
Pedreira Gonçalves Carvalhal, casado com Júlia Fernanda Pereira
Carvalhal Gonçalves, na comunhão de adquiridos, que se rege pelo
seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Files e Bytes � Diagnós-
tico e Reparação de Equipamento Electrónico, L.da, e tem a sua sede
na Rua Costa Gomes, 9, 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 na comercialização, importação,
exportação, manutenção e instalação de material informático no-
meadamente, hardware e software. Consultoria, desenvolvimento e
assistência técnica em soluções informáticas e tecnológicas. Diagnós-
tico e reparação de equipamentos electrónicos. Comércio, importa-
ção e exportação de material de telecomunicações designadamente,
telemóveis, telefones e centrais telefónicas. Instalações eléctricas,
nomeadamente, cabelagem para telecomunicações.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
10 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 40 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

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

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

3 � No caso de exercício do direito de preferência, bem como no
caso do número anterior, a quota será paga pelo valor que lhe
corresponder segundo um balanço especialmente feito para esse fim,
no prazo de 15 dias, em três prestações trimestrais e iguais, vencen-
do-se a primeira 60 dias após a respectiva resolução.

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.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005678880
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VICENTE RODRIGUES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Januário, 91, 1.º, Braga (São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9371/
031222; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/031222.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado por
Vicente Pereira Rodrigues, casado com Lúcia Loureiro Pereira
Rodrigues, na comunhão de adquiridos, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Vicente Rodrigues, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede na Rua do Conselheiro Januário, 91, 1.º, freguesia de
São Vicente, concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de quiosque, nomeada-
mente comércio de revistas, jornais e tabaco. Comércio de lotarias e
registo de apostas mútuas, designadamente totoloto e totobola.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for decidi-
do pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao próprio só-
cio, que, desde já, fica nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a intervenção do 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 deliberação própria, quando
necessária.

Declarou finalmente que não é sócio de qualquer outra sociedade
unipessoal.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005696978

SÉRGIO FARIA & IRMÃO, L.DA

Sede: Bairro Pinheiro da Gregória, 17, Braga
(São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7908/
011106; identificação de pessoa colectiva n.º 505794071; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 12/031231.

Certifico, que relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo da dissolução e encerramento da liquidação. Data da apro-
vação das contas: 30 de Novembro de 2003.

Está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005662720

ANYSOLUTIONS � CONSULTORIA INFORMÁTICA
E SERVIÇOS DE NETWORKING, L.DA

Sede: Praça do Bocage, 8, 2.º, esquerdo, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9351/
031202; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 3 e 4/040105.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo da
cessação de funções de gerente de David Filipe de Oliveira Costa, por
renúncia, em 26 de Dezembro de 2003.

Certifico ainda que foi designado gerente Ricardo Meira Costa,
casado, Rua da Herdade 1201, São Paio de Vizela, Caldas de Vizela.
Data da deliberação: 26 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005662879

BRAGAUTO � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
DO RAMO AUTOMÓVEL, L.DA

Sede: Rua do Raio, 315, Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5688/
971202; identificação de pessoa colectiva n.º 502297239;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 41; número e data da apresenta-
ção: 16/031231.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo de cessação de funções de gerente de Maria Fernanda Alves,
por renúncia, em 18 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002040516

MUI ANTIGA, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Santa Margarida, 97, 5.º, esquerdo,
Braga (São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7545/
010620; identificação de pessoa colectiva n.º 505368005; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 15/031231.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo da dissolução e encerramento da liquidação. Data da apro-
vação das contas: 30 de Junho de 2003.

Está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005662836

FERLINDO � FORNECIMENTOS E INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Quinta dos Apóstolos, 113, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3243/
910408; identificação de pessoa colectiva n.º 502558458;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/031223.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
deslocação da sede para a Quinta do Portelo, pavilhão 4, Parada de
Tibães, Braga.

Está conforme.

5 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005662526

M. G. OLIVEIRA, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 192 e 196,
Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3362/
910716; identificação de pessoa colectiva n.º 502599995;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/040106.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
deslocação da sede para a Rua do Caires, 133, Braga.

Está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005683949

ENGIOURO � CONSULTADORIA E REPRESENTAÇÕES
TÉCNICAS, L.DA

Sede: Alameda da Maria da Fonte, 17, 4.º, esquerdo, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4705/
950718; identificação de pessoa colectiva n.º 503577081; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/040113.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo com o seguinte teor:

Apresentação 6/040113 � Dissolução e encerramento da liquida-
ção.

Data da aprovação das contas: 29 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

15 de Janeiro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 2005663069

GUIMARÃES

COOPERATIVA AGRÍCOLA CONCELHIA
DE GUIMARÃES, C. R. L.

Sede: Lugar de São Miguel de Cima, Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 15;
identificação de pessoa colectiva n.º 501111778; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 1/20040127.

Certifico, que foi efectuado o registo de designação dos órgãos sociais
para o triénio 2004/2006, por deliberação tomada em 18 de Dezem-
bro de 2003.

Direcção: Presidente: João Pereira Ribeiro; secretário: Francisco
Martins Teixeira; tesoureiro: Domingos Martins da Silva; suplentes
da direcção: Manuel Mendes Fernandes; Sociedade Agrícola
Constantino Araújo & Costa, L.da; e Joaquim Francisco Ribeiro.

Conselho fiscal: BAIRRONFE � Agropecuária, L.da; Joaquim
Ricardo Marques Ribeiro; Inácio Nuno Moniz Coelho de Sousa e Vas-
concelos; suplentes do conselho fiscal: José Correia de Faria Peixoto;
José Marques Fernandes; e José Mendes Ribeiro.

27 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2004512121

MIGUEL PINTO & FILHOS, L.DA

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

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2913;
identificação de pessoa colectiva n.º 501990356; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 31/20040127.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o registo da dissolução e encerramento da liquidação.

27 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
2004512172

CONFIGÉS � CONTABILIDADE, FISCALIDADE E GESTÃO, L.DA

Sede: Avenida de D. Afonso Henriques, 638, Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6739;
identificação de pessoa colectiva n.º 501478205; averbamento
n.º 1 às inscrições n.os 19 e 20 e inscrição n.º 21; números e data
das apresentações: 19, 20 e 21/20040127.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram
efectuados os registos de cessação de funções de gerentes de Elisabete
Gonçalves Pereira e de Rosa Maria Gonçalves Pereira Moreira, por
renúncia; data da comunicação: 31 de Dezembro de 2003; e a desig-
nação das gerentes, Maria Clarisse da Silva Barros e Maria Rosa Araújo
Alves; data da deliberação: 31 de Dezembro de 2003.

28 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2004512164

CASA DE SEZIM � AGRICULTURA, TURISMO
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

(anteriormente IMOBILIÁRIA DELTIL, S. A.)

Sede: Casa de Sezim, Nespereira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7060;
identificação de pessoa colectiva n.º 505262975; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 8/20040127.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectu-
ado o registo de alteração parcial do pacto social, alterando o arti-
go 1.º, e n.º 1, do 3.º, que ficam com a seguinte composição:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Casa de Sezim � Agricultura, Turismo
e Investimentos Imobiliários, S. A.

ARTIGO 3.º

1 � O objecto social consiste na exploração vitivinícola, agro-
pecuária, agro-turismo, promoção e administração imobiliária, cons-
trução, compra e venda para revenda de imóveis.

O texto actualizado do contrato social, foi depositado, na respec-
tiva pasta.

28 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2004512148

FAUSTO GENTIL � OBSTETRÍCIA/GINECOLOGIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Largo da Condessa do Juncal, 40, 2.º, direito, São Paio,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7768;
identificação de pessoa colectiva n.º 505690624; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 26/20040127.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectu-
ado o registo de alteração parcial do pacto social, alterando o pacto
social, que fica com a seguinte composição:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Fausto Gentil � Obstetrícia/Gineco-
logia, L.da, e tem a sua sede no Largo da Condessa do Juncal, 40, 2.º,
direito, freguesia de Guimarães (São Paio), concelho de Guimarães.

§ único. Por deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada para outro local do mesmo concelho ou de concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na prática clínica em ambulatório, na área
da obstetrícia e ginecologia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 4000 euros, pertencente ao sócio Fausto Gentil Rica Guedes
Gomes, e duas iguais, do valor nominal de 500 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios, Helena Maria Dias da Costa Guedes Gomes
Matos e Miguel Gentil Dias da Costa Guedes Gomes.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao montante global equivalente a 10 vezes o capital social desde que
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a deliberação seja tomada por unanimidade dos votos representativos
de todo o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, compete a um ou mais gerentes nomeados em
assembleia geral.

2 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Fausto Gentil Rica
Guedes Gomes.

ARTIGO 6.º

Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contratos, é
suficiente a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 7.º

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

O texto actualizado do contrato social, foi depositado, na respec-
tiva pasta.

28 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001914199

ZANAFLEX � FÁBRICA DE CALÇADO, L.DA

Sede: Avenida do General Humberto Delgado, 372, São Paio,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7997;
identificação de pessoa colectiva n.º 505731046; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 27/20040127.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo de cessação de funções de gerente, de António José da
Silva, por renúncia. Data da comunicação: 28 de Novembro de 2003.

28 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2004512113

FERFERTIR � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Travessa da Lagarteira, 264, Airão Santa Maria, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9303;
identificação de pessoa colectiva n.º 506756475; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 40/20040127.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo referente à designação do gerente António Bernardino
Lago da Costa. Data da deliberação: 5 de Janeiro de 2004.

28 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2004512130

RUI FILIPE DA COSTA ABREU, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9359;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 49/20040127.

Constituição de sociedade unipessoal

No dia 19 de Janeiro de 2004, no 1.º Cartório Notarial de Guima-
rães, perante mim, Maria Odete Freitas Ribeiro, respectiva notária,
compareceu o outorgante: Rui Filipe da Costa Abreu.

E por ele foi dito que constitui uma sociedade comercial unipessoal
por quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rui Filipe da Costa Abreu,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Avenida de D. João IV, 612-
D, 3.º, BJ, freguesia de Urgeses, do concelho de Guimarães.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico e comércio de artigos de
ourivesaria, joalharia e relojoaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está concentrado numa única quota pertencente ao só-
cio Rui Filipe da Costa Abreu.

ARTIGO 4.º

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

2 � Porém, fica desde já designado gerente o único sócio Rui Fi-
lipe da Costa Abreu.

3 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

Mediante deliberação do sócio, poderão ser exigidas prestações
suplementares, até ao quíntuplo do valor da sua quota.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � O único sócio fica autorizado a celebrar entre ele e a socieda-
de negócios jurídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

27 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
2004512180

VILA VERDE

CONSTRUÇÕES JOAQUIM DA COSTA CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 428/
941114; identificação de pessoa colectiva n.º 503388955;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 9 e 10/20040126.

Certifico que Joaquim da Costa Correia cessou funções de gerente,
por óbito, em 15 de Dezembro de 2003.

Mais certifico, que por deliberação de 16 de Janeiro de 2004, foi
nomeado gerente António Ribeiro da Silva.

Está conforme.

26 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2003942548

CAMARSIL, DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 462/
950523; identificação de pessoa colectiva n.º 503578940; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 5/20040123.

Certifico que, por escritura de 10 de Dezembro de 2003, a socieda-
de em epígrafe procedeu ao aumento de capital de 5000 euros para
50 000 euros, em dinheiro, e alterou o pacto social quanto ao arti-
go 3.º, e acrescentou um novo artigo que passa a ser o 7.º:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, já em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, com os valores
nominais de 25 000 euros, cada, pertencente uma a cada um dos só-
cios, Carlos Manuel de Barros Martins e Sandra Manuela da Mota e
Silva Martins.
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ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante de 50 000 euros, na proporção das respec-
tivas quotas.

Está conforme.

26 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2003942556

RUI PEDRO COUTINHO � VIAGENS E TURISMO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1304/
20040122; identificação de pessoa colectiva n.º 506695999 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20040122.

Certifico que, por escritura de 29 de Dezembro de 2003, Rui Pedro
dos Anjos Coutinho, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rui Pedro Coutinho � Viagens e
Turismo, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua dos Bombeiros, 293, bloco B, fregue-
sia e concelho de Vila Verde.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em agência de viagens e de
turismo.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 100 000 euros, integralmente realizado
em dinheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

2 � A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares
ao capital até ao montante global de 200 000 euros.

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 do 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 de acordo com deliberação própria, quando
necessária.

Está conforme.

22 de Janeiro de 2004. � O Ajudante Principal destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2003942521

CARIB � CARPINTARIA RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 598/
980216; identificação de pessoa colectiva n.º 504075632;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20040116.

Certifico que, por acta de 2 de Dezembro de 2003, a sociedade em
epígrafe mudou a sede para Lugar Novo, freguesia de Oleiros, conce-
lho de Vila Verde.

Está conforme.

16 de Janeiro de 2004. � O Ajudante Principal destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2003942467

O. P. MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1302/
20040116; identificação de pessoa colectiva n.º 505384132; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 8/20040116.

Certifico que, por escritura de 15 de Outubro de 2003, a sociedade
em epígrafe alterou parcialmente o pacto social, tendo, em
consequência, alterado o artigo 1.º que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação O. P. Marques, L.da, tem a sua
sede na Praça da República, 17, 2.º, na freguesia e concelho de Vila
Verde.

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

Está conforme.

16 de Janeiro de 2004. � O Ajudante Principal destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2003942459

MERCALÇADO � COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 499/
960409; identificação de pessoa colectiva n.º 503619655;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 5 e 6/20040119.

Certifico que Joaquim Nogueira Azevedo cessou funções de geren-
te, por renúncia, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2004.

Mais certifico que, por deliberação de 31 de Dezembro de 2003,
foi nomeada gerente Maria de Alice Ferreira de Azevedo, com efei-
tos a partir de 1 de Janeiro de 2004.

Está conforme.

20 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2003942491

MANUEL FERNANDES SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 910/
010806; identificação de pessoa colectiva n.º 505541086; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/20040119.

Certifico que a sociedade em epígrafe, efectuou o seguinte acto de
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação das
contas: 31 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

20 de Janeiro de 2004. � O Ajudante Principal destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2003942483

BRAGANÇA
ALFÂNDEGA DA FÉ

TRANSPORTES VARGAS & CASTILHO � TRANSPORTE
E COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alfândega da Fé. Matrícula
n.º 96; identificação de pessoa colectiva n.º 506077440;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/040127.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções de gerente de Fernanda Maria Dinis Castilho
Vargas, por renúncia, em 31 de Janeiro de 2003.

27 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Elisa do Rosário
Pacheco Afonso. 2001372493
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MACEDO DE CAVALEIROS

TÁXIS REIS & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 498; identificação de pessoa colectiva n.º 506295621;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 6; número e data
da apresentação: 4/040128.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, a sócia Ma-
ria Raquel Alves Reis, renunciou à gerência, a partir de 19 de Janeiro
de 2004, e autoriza a manutenção do apelido Alves.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2004. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2004983108

MIRANDELA

TRANSPORTES DE MERCADORIAS BORGES & VIRIATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 814;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/26012004.

Constituição de sociedade

No dia 13 de Janeiro de 2004, no Cartório Notarial de Mirandela,
perante mim, licenciada, Margarida Isabel Pimenta Ferreira de Oli-
veira, respectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º José Luís Delgado Borges (contribuinte fiscal n.º 177309032,
titular do bilhete de identidade n.º 9433013, de 24 de Março de 2003,
dos Serviços de Identificação Civil de Lisboa), casado com Albertina
Maria Gomes de Sousa, sob o regime da comunhão de adquiridos,
natural da freguesia de Carrazedo de Montenegro, concelho de
Valpaços, residente na Avenida de Francisco Sá Carneiro, 308, 1.º,
direito, Mirandela.

2.º Viriato Augusto da Silva Madureira (contribuinte fiscal
n.º 201656531, titular do bilhete de identidade n.º 10128765, de 13 de
Fevereiro de 2003, dos Serviços de Identificação Civil de Bragança),
casado com Carla Maria Lopes Rodrigues Madureira, sob o regime da
comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Suçães, concelho de
Mirandela, residente na Travessa dos Castanheiros, Edifício Editua,
60, rés-do-chão, esquerdo, Mirandela.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade.

Declararam os outorgantes que constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes de Mercadorias Borges
& Viriato, L.da, e tem a sua sede na Travessa dos Castanheiros, 60,
rés-do-chão, esquerdo, freguesia e concelho de Mirandela.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transporte de peças de automóveis e
acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 000 euros e está dividido em duas quotas iguais, do valor nomi-
nal de 25 000 euros, pertencentes cada uma delas a cada um dos só-
cios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao só-
cio Viriato Augusto da Silva Madureira, desde já designado gerente.

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende de prévio consentimento
da sociedade, a quem é reservado o direito de preferência em primei-
ro lugar, cabendo este direito, em segundo lugar aos sócios não
cedentes.

Declararam ainda os outorgantes:
Que já se encontra efectuado o depósito da totalidade do capital social.
Que o gerente designado fica, desde já, autorizado a levantar as

importâncias depositadas em nome da sociedade para fazer face às
despesas de constituição e registo da mesma e outras necessárias à
prossecução da sua actividade.

Certifico que está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2004991780

MOGADOURO

AUTOPLANALTO, COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mogadouro. Matrícula n.º 235/
021028; identificação de pessoa colectiva n.º 506353257; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/031212.

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

Data da aprovação das contas: 10 de Dezembro de 2003.

É o que cumpre certificar.

15 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Francisco José
Mateus Albuquerque Guimarães. 2001693370

BACUS � SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mogadouro. Matrícula n.º 123/
940519; identificação de pessoa colectiva n.º 503212636; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 4/040109.

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

Data da aprovação das contas: 26 de Novembro de 2003.

É o que cumpre certificar.

15 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Francisco José
Mateus Albuquerque Guimarães. 2001693400

TRANSPORTES VALE SEARA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mogadouro. Matrícula n.º 269/
040105; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/040105.

Certifico que, entre Josefina Maria Pereira e João Maria Pereira,
ambos solteiros, maiores, residentes na freguesia de Penas Roias, con-
celho de Mogadouro, foi constituída a sociedade comercial por quotas
em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Vale Seara, L.da, e tem a
sua sede no lugar e freguesia de Penas Roias, concelho de Mogadouro.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou conce-
lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transportes em veículos pesados de
mercadorias dentro da Europa.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 37 500 euros, pertencente à sócia Josefina Maria Pereira,
e outra do valor nominal de 12 500 euros, pertencente ao sócio João
Maria Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, será exercida por três gerentes, que vierem a ser eleitos em
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assembleia geral, que podem ser escolhidos entre estranhos à socieda-
de, e serão remunerados ou não, conforme vier a ser deliberado em
assembleia geral, ficando, desde já, nomeados gerentes os dois sócios,
Josefina Maria Pereira e João Maria Pereira, e Teodoro Augusto
Gomes, casado, natural da freguesia de Salsas, concelho de Bragança e
residente na Zona Industrial Via Sul, em Macedo de Cavaleiros.

§ único. Para validamente obrigar a sociedade são necessárias as
assinaturas conjuntas de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 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 do respectivo titular; e
d) Cessão de quota sem ou contra o consentimento da sociedade.
Declararam ainda os outorgantes:
Que fica desde já autorizada a gerência a proceder ao levantamen-

to do montante do capital social, depositado em nome da sociedade
em instituição de crédito, para fazer face aos custos com constitui-
ção, registo, aquisição de equipamentos e outros necessários ao início
e prossecução da sua actividade.

É o que cumpre certificar.

15 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Francisco José
Mateus Albuquerque Guimarães. 2001693397

MANUEL JOAQUIM RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mogadouro. Matrícula n.º 9/
570628; identificação de pessoa colectiva n.º 500179204;
averbamento n.º Of. 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresen-
tação: 2/301203.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação de funções do gerente Mário Casimiro Afonso
Rodrigues, por renúncia, efectuada em 28 de Fevereiro de 2002.

É o que cumpre certificar.

15 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Francisco José
Mateus Albuquerque Guimarães. 2001693362

TRANSPORTES ORLANDO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mogadouro. Matrícula n.º 268/
031229; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/031229.

Certifico que, entre Orlando Francisco Moreira Constâncio, soltei-
ro, maior, e David João Moreira Constâncio, menor, ambos residen-
tes no Bairro de São José, 21, Mogadouro, foi constituída a sociedade
comercial por quotas em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

1 � A sociedade tem a firma Transportes Orlando & Irmão, L.da,
e a sua sede no Bairro de São José, 21, em Mogadouro.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser transferida
para qualquer outro local do concelho em que se situa, e seus limítrofes,
bem como estabelecer filiais, sucursais ou agências, sem prévia auto-
rização da assembleia geral.

2.º

O seu objecto consiste nos transportes rodoviários de mercadorias
por conta de outrem.

3.º

1 � O capital social, todo em dinheiro, é de 50 000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas, sendo de 25 000 euros a quota
pertencente a cada um dos sócios, Orlando Francisco Moreira
Constâncio e David João Moreira Constâncio.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela
carecer nas condições de juro e reembolso acordados em assembleia
geral, bem como prestações suplementares até ao décuplo do mesmo
capital, repartidas proporcionalmente por todos os sócios em função
das suas quotas.

4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, que podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade,
que poderão ser eleitos por deliberação dos sócios.

2 � Fica, desde já, designado gerente o sócio fundador, Orlando
Francisco Moreira Constâncio.

3 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a assinatura de um gerente.

4 � Compreendem-se nos poderes de gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis de e para a sociedade;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;
c) Dar ou aceitar de arrendamento quaisquer locais para a socieda-

de, bem como dar e aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos
comerciais.

5.º

A divisão ou cessão de quotas entre sócios é livre, mas a favor de
quem não seja titular depende da autorização da sociedade.

Nas cessões a estranhos, a sociedade em primeiro lugar, e os sócios
não cedentes em segundo, terão o direito de preferência.

6.º

A sociedade tem direito de proceder à amortização de quotas nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Sendo a quota arrolada, arrestada, penhorada ou por outra for-

ma retirada da livre disponibilidade do seu titular; e
c) Insolvência ou falência do seu titular.
Mais declaram:
1 � Que a gerência poderá, desde já, levantar todo ou parte do

capital social, já depositado na conta da sociedade, a fim de pagar as
despesas de aquisição do local e equipamento para instalação da so-
ciedade e da sua constituição e registo; e

2 � Que as entradas de capital já se encontram totalmente reali-
zadas o que declaram sob sua responsabilidade.

É o que cumpre certificar.

15 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Francisco José
Mateus Albuquerque Guimarães. 2001693389

EDIPLANALTO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mogadouro. Matrícula n.º 263/
030714; averbamento n.º Of. 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 2/031205.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação de funções do gerente Rogério Manuel Venâncio,
por renúncia, efectuada em 7 de Novembro de 2003.

É o que cumpre certificar.

15 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Francisco José
Mateus Albuquerque Guimarães. 2001693354

PLANALTOCIVIL, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mogadouro. Matrícula n.º 267/
031204; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031204.

Certifico que, entre Mário Baptista Ferreira, casado, e Pedro Pires
Ferreira, solteiro, maior, ambos residentes na Rua da Fonte Nova,
lote 16, Mogadouro, foi constituída a sociedade comercial por quotas
em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PLANALTOCIVIL, Sociedade de
Construções, L.da, e tem a sua sede na Rua da Fonte Nova, lote 16,
na freguesia e concelho de Mogadouro.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou conce-
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lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios, empreita-
das de obras públicas, loteamentos e compra e venda de imóveis.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica afecta a dois gerentes, sócios
ou não sócios, ficando, desde já, nomeados gerentes os sócios, Mário
Batista Ferreira e Pedro Pires Ferreira.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas conjuntas de
dois gerentes.

3 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente abonações, letras de favor, avales, fianças e outras
obrigações.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 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 do respectivo titular; e
d) Cessão de quota sem ou contra o consentimento da sociedade.

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 regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares, feitas
proporcionalmente à quota de cada sócio, até ao limite de 10 vezes o
capital social.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento
do montante do capital social, depositado em nome da sociedade em
instituição de crédito para fazer face aos custos com a constituição,
registo, e outros necessários ao início e prossecução da sua actividade.

É o que cumpre certificar.

15 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Francisco José
Mateus Albuquerque Guimarães. 2001693346

MOGRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mogadouro. Matrícula n.º 186/
990525; identificação de pessoa colectiva n.º 504400975; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/031124.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de reforço do capital social de 50 000 euros para
200 000 euros e alterados os artigos 1.º e 3.º do contrato social, os
quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MOGRANITOS, L.da, e tem a sua sede
na Zona Industrial-Cabeço de Santo António, lote 34, na freguesia e
concelho de Mogadouro.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sua sede poderá ser
transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou conce-
lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
200 000 euros, encontra-se dividido em duas quotas, uma do valor
nominal de 148 000 euros pertencente ao sócio José António Patrão,
e outra do valor nominal de 52 000 euros, pertencente ao sócio
Manuel Maria Rodrigues.

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

É o que cumpre certificar.

26 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Francisco José
Mateus Albuquerque Guimarães. 2001693338

RUI JORGE VILA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mogadouro. Matrícula n.º 270/
040115; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/040115.

Certifico que, por Rui Jorge Vila, divorciado, residente na Rua de
Ploumagoar, lote C, 1.º, esquerdo, freguesia e concelho de Mogadouro,
foi constituída a sociedade comercial unipessoal por quotas em epígrafe,
a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rui Jorge Vila, Unipessoal, L.da, e tem
a sua sede na Rua de Ploumagoar, lote C, 1.º, esquerdo, na freguesia e
concelho de Mogadouro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o aluguer de máquinas industriais e
agrícolas.

ARTIGO 3.º

O capital social inteiramente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e está concentrado numa única quota de igual valor no-
minal, pertencente ao único sócio Rui Jorge Vila.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pertence a um gerente, ficando desde
já nomeado o sócio Rui Jorge Vila.

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, os quais devem servir a prossecução do objecto so-
cial.

§ único. Os negócios jurídicos entre o sócio e a sociedade devem
obedecer à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

Declarou ainda o outorgante:
Que não é sócio de mais nenhuma sociedade unipessoal por quotas.
Que fica desde já autorizada a gerência a proceder ao levantamen-

to do capital social, depositado em nome da sociedade, para fazer
face às despesas inerentes ao início da sua actividade, designadamente
com esta escritura, registo da sociedade e compra de mercadorias e
equipamentos.

É o que cumpre certificar.

28 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Francisco José
Mateus Albuquerque Guimarães. 2001693419

VIMIOSO

CARPINTARIA ARGOZELENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vimioso. Matrícula n.º 109/
040126; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040108.
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Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, José Joaquim Oliveira, Manuel
Fernandes de Oliveira e José Fernandes de Oliveira, constituíram a
sociedade comercial em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carpintaria ARGOZELENSE, L.da,
e tem a sua sede na freguesia de Argozelo, concelho de Vimioso.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação, onde e quando julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e integrar
agrupamentos complementares de empresas, constituir associações em
participação e consórcios.

2.º

A sociedade tem por objecto carpintaria de madeiras, fabricação de
portas, janelas, cozinhas, mobílias e outros produtos derivados de
madeira. Aluguer de veículos letra-A. (Serviço de táxis).

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas, duas no valor de
2000 euros, cada, pertencentes cada uma delas a cada um dos sócios,
José Joaquim Oliveira e Manuel Fernandes de Oliveira, e uma no valor
nominal de 1000 euros pertencente ao sócio José Fernandes de Oli-
veira.

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 dobro do capital social.

5.º

1 � A administração da sociedade, dispensada de caução, remune-
rada ou não conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a
sócios ou não sócios, ficando desde já nomeados gerentes, os sócios
José Joaquim Oliveira e Manuel Fernandes de Oliveira.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta dos gerentes.
3 � A sociedade e a gerência poderão nomear mandatários ou

procuradores, para a prática de determinados actos.
4 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,

fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes, estranhos
ao objecto social.

6.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios,
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando então os só-
cios não cedentes, nas concessões onerosas, do direito de preferência.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota, ou parte dela, a ter-
ceiros, dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por escri-
to, dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário, o
preço e as condições de pagamento da mesma, a fim de obter o con-
sentimento da sociedade para aquela cessão e de proporcionar o direi-
to 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 quinze dias
para exercer o seu direito de preferência.

7.º

l � A sociedade pode amortizar qualquer quota nos casos seguintes:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Por falência, insolvência, morte ou interdição do sócio titular;
c) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto na clá-

usula 6.ª;
d) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
e) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não comparecer

ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral.
2 � A contrapartida da amortização será a resultante do valor

nominal da quota amortizada.
3 � A quota amortizada, figurará no balanço como tal e, posteri-

ormente, 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.) 2001881002

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

J. C. TONILHAS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1804/990521; identificação de pessoa colectiva n.º 504343238;
inscrições n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 7 e 8/
20040112.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe,
foram efectuados os seguintes actos de registo:

l.º Aumento de capital e alteração parcial do pacto � Aumento
subscrito em 7500 euros por João Carlos Pestana Tonilhas da Silva,
casado na comunhão de adquiridos com Isabel Maria Brito de Lima
Rodrigues Tonilhas da Silva; em 7500 euros por Maria Amália Duarte
Fernandes Moreira, casada na separação com José Carlos Meireles da
Conceição Moreira, quantias com que reforçam as respectivas quotas;
e em 10 000 euros por João Manuel Beirão Dia, solteiro, quantia com
que constitui a sua quota � Alteração: eliminado o artigo 9.º e alte-
rados o artigos 3.º, 4.º e 5.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem a sua sede social na Rua Dadrá, 3, 3.º, esquerdo,
na cidade, freguesia e concelho de Castelo Branco.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
30 000 euros e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
nominal de 10 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será eleita
em assembleia geral de entre sócios ou estranhos.

2 � Para obrigar validamente a sociedade é necessária a assinatura
de dois gerentes.

2.º Designação de gerente �Por deliberação de 1 de Novembro de
2003;

Gerente designada: Margarida Maria Vicente Beirão, viúva.
Mais certifico que, foram depositados na pasta própria da socieda-

de, os textos do contrato nas suas redacções actualizadas.

Conferida, está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2002903131

PODER GRÁFICO � PUBLICIDADE E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1707/980706; identificação de pessoa colectiva n.º 504192850;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 16; números e datas das apresentações: 11 e 14/20031203 e
5/20040107.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe,
foram efectuados os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções do gerente Sérgio de Deus Correia Perei-
ra � Por renúncia de 4 de Julho de 2003.

2.º Designação de gerente e alteração parcial do pacto � Gerente
designado por deliberação de 4 de Julho de 2003: o sócio, Gilberto Gil
Esteves � Alteração: artigos 3.º e 4.º, n.º l, que passaram a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 5000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração pertence
ao sócio Gilberto Gil Esteves, sendo suficiente a sua intervenção para
obrigar validamente a sociedade.
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Mais certifico que, ficou depositado na pasta própria da sociedade,
o texto do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2002903115

AFONRATO � AFONSO & RATO � CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2462/20040116; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20040116.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, entre Cidália Maria Ribeiro Afonso, sol-
teira e Carla Maria Marques Rato, solteira, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AFONRATO � Afonso & Rato �
Contabilidade e Fiscalidade, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Mouzinho Magro, 36, 2.º,
direito, freguesia, concelho e cidade de Castelo Branco.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de contabilidade e
consultoria fiscal, empresarial e de gestão.

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 das sócias
Cidália Maria Ribeiro Afonso e Carla Maria Marques Rato.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual 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 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que forem
fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já; autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing e ALD, e tomar de arrendamento
imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do
seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados
pela gerência nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2002903492

BUSINESSPLUS � CONSULTORES DE GESTÃO
E PROJECTOS EMPRESARIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1856/991026; identificação de pessoa colectiva n.º 504733176;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/20040115.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de dissolução e encerramento da liquidação �
Aprovadas as contas em 31 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2002903441

JOSÉ CARLOS LOURENÇO � CONSULTOR DE GESTÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1667/980128; identificação de pessoa colectiva n.º 504055844;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 14/20040115.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo aumento de capital e alteração parcial do
contrato � Aumento subscrito pelo sócio, em reforço da sua quo-
ta � Alteração: artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, corresponde a uma quota de igual valor nominal perten-
cente ao sócio único José Carlos Cruz da Silva Lourenço.

Mais certifico que, ficou depositado na pasta própria da sociedade,
o texto do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2002903450

C. O. B. I. � CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DA BEIRA
INTERIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1364/940715; identificação de pessoa colectiva n.º 503231380;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 12 e 13/20040116.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe,
foram efectuados os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções do gerente José Augusto da Conceição
Martins, em 2 de Janeiro de 2004 � Por renúncia;
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2.º Designação de gerente � Por deliberação de 2 de Janeiro de
2004 � Gerente designado: António João dos Anjos Moreira, divor-
ciado.

Conferida, está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2002903468

GREGÓRÍO MONTERO � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2422/20031001; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números
e datas das apresentações: 15/20031001 e 14/20040116.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, entre Juan Gregório Montero Pascual,
casado na separação de bens com Rosário Parro Florêncio e Julian
Pacheco Saenz, solteiro, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Gregório Montero � Comércio
de Materiais de Construção, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr.
Alfredo Silva, lote 96, rés-do-chão, freguesia e concelho Castelo
Branco.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe,
bem como podem ser criadas sucursais, agências delegações ou outras
formas de representação social no território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto compra e venda de materiais de cons-
trução.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas é livre apenas entre os
sócios.

2 � A cessão de quotas a não sócios depende sempre do consen-
timento prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de preferên-
cia em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo, no caso
de cessão a título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao ge-
rente ou gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral

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

3 � Fica desde já designado gerente o sócio Julian Pacheco Saenz.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Interdição de qualquer sócio;
c) Se a quota for arrestada, arrolada ou penhorada, ou incluída em

massa falida ou insolvente;
d) Quando, em partilha por divórcio ou separação judicial de bens,

a quota não for adjudicada ao sócio titular;
e) Cessão de quota a não sócio sem prévio consentimento da so-

ciedade;
f) Quando o sócio deixar de comparecer ou de se fazer representar

nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.
2 � Salvo disposição legal imperativa em sentido diverso a

contrapartida da amortização será o valor que para a quota resultar
do último balanço aprovado e será paga pela forma aprovada na
assembleia que deliberar a amortização.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar que em vez da quota amortizada sejam
criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou mais
sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Conferida, está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2002903425

LUCÍLIA DINIS � TRANSPORTES ESPECIAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2324/20021213; identificação de pessoa colectiva n.º 506370771;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/20040120.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foi
efectuado o registo de alteração parcial do pacto � Alteração: alterado
o artigo 5.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � A administração e gerência da sociedade e a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, será exercida pela sócia,
Lucília da Conceição Marques Rodrigues Dinis, já nomeada gerente,
com ou sem remuneração conforme vier a ser deliberado em
assembleia geral.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é necessária a assinatura da gerente.

Mais certifico, que ficou depositado na pasta própria da sociedade,
o texto do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2002903514

ANDREIA CRUZ � ESTÉTICA NATURAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2464/20040122; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/20040122.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, Andreia Filipa Belo Marinho da Cruz,
casada, na comunhão de adquiridos com Sérgio Fábio Jubilot da Cruz,
constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Andreia Cruz � Estética Natu-
ral, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Frederico da Costa
Conde, lote 118, rés-do-chão, esquerdo, na freguesia e concelho de
Castelo Branco.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, assim como serem criadas sucursais, agências, delega-
ções ou outras formas locais de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste na prestação de serviços de estética
natural, manicure, pedicure, instituto de beleza e cabeleireira.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, constituído por uma única quota pertencente à sócia
Andreia Filipa Belo Marinho da Cruz.

ARTIGO 4.º

§ 1.º A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Andreia Filipa
Belo Marinho da Cruz, desde já nomeada gerente.
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§ 2.º Em qualquer momento, poderão ser nomeados como gerentes
pessoas estranhas à sociedade, conforme for deliberado em assembleia
geral.

§ 3.º Em todos os seus actos e contratos, a sociedade obriga-se com
a assinatura da gerente Andreia Filipa Belo Marinho da Cruz.

ARTIGO 5.º

A remuneração da gerente pode consistir, total ou parcialmente,
em participação nos lucros da sociedade, conforme o que for delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Fica autorizada a realização de negócio jurídico entre a única sócia
e a sociedade, desde que sirva a prossecução do objecto social.

ARTIGO 7.º

A sócia está autorizada a fazer prestações suplementares de capital
à sociedade, até ao montante global correspondente a dez vezes o
valor do capital social.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
a gerente desde já autorizada, designadamente, a adquirir quaisquer
mercadorias e bens inerentes à sua actividade comercial, procedendo
ao levantamento de quantias da conta aberta em nome da sociedade,
para liquidação de todas e quaisquer obrigações emergentes da sua
actividade, bem como para a liquidação de despesas com a sua cons-
tituição e registo comercial, despesas estas que a sociedade desde já
assume.

Conferida, está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2002903549

MALPICAÇA � SOCIEDADE CINEGÉTICA DO TEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1514/960226; identificação de pessoa colectiva n.º 503585599;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/20040119.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração parcial do
pacto � Aumento subscrito pelos sócios na proporção das respecti-
vas quotas e em reforço das mesmas � Alteração: artigo 3.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

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

Mais certifico que, ficou depositado na pasta própria da sociedade,
o texto do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2002903476

ALBICASTELO � COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2452/20040107; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20040107.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, entre Anabela Rosa Rodrigues de Oliveira,
casada na comunhão de adquiridos com Amadeu Rosa de Oliveira e

Paulo Alexandre Rodrigues de Oliveira, solteiro, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de ALBICASTELO � Comércio
Produtos Alimentares, L.da, tem a sua sede na Rua de Cunha e Castro,
3, Bairro da Nossa Senhora do Valongo, Castelo Branco.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como serem
criadas sucursais, agências, delegações, filiais ou outras formas legais
de representação, em qualquer local de Portugal ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente, realizado em dinheiro é de
5000 e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de valor nomi-
nal de 2500 euros, pertencente à sócia Anabela Rosa Rodrigues de
Oliveira e outra de valor nominal de 2500 euros, pertencente ao só-
cio Paulo Alexandre Rodrigues de Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 � Desde já fica nomeada gerente a sócia Anabela Rosa Rodrigues
de Oliveira.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

É expressamente proibido aos gerentes, isoladamente, vincular a
sociedade em actos e contratos alheios aos negócios sociais,
designadamente fianças, letras de favor, aval e outros semelhantes.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas a terceiros depende sempre do prévio
consentimento da sociedade, a qual terá o direito de preferência na
aquisição da quota cedida, nos termos gerais da lei.

2 � Se a sociedade não preferir, pertencerá este direito aos res-
tantes sócios do cedente, e, se mais de um a pretender, será dividida
por eles na proporção do capital das suas quotas.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, no todo ou em
parte, nos casos seguintes:

a) Por acordo com o sócio titular;
b) Se o sócio for declarado falido ou insolvente;
c) Se a quota for penhorada ou arrestada, ou por qualquer outra

forma sujeita a arrematação judicial, se não for logo desonerada.
2 � A contrapartida de amortização bem como o seu pagamento

nos casos previstos nas alíneas b) e c) do número anterior far-se-á
pelo valor da quota referente ao último balanço aprovado.

3 � Qualquer quota amortizada figurará no balanço social poden-
do, se assim for deliberado em assembleia geral, virem a ser criadas
posteriormente uma ou várias quotas destinadas a serem alienadas a
algum dos sócios ou a terceiro.

ARTIGO 8.º

As reuniões dos sócios são convocadas por carta registada, com
aviso de recepção, com a antecedência mínima de vinte dias a contar
da data da expedição da carta, salvo nos casos em que a lei preveja
outras formalidades ou estabeleça prazo mais longo.

ARTIGO 9.º

As despesas de constituição e registo da sociedade serão por conta
desta.

ARTIGO 10.º

As despesas por cessão de quotas a terceiro e registo serão por conta
do cessionário.

ARTIGO 11.º

A gerência fica autorizada entre esta data e a do registo definitivo
do contrato de sociedade, a movimentar livremente o capital social
depositado à ordem da sociedade podendo arrendar imóveis, adquirir
bens móveis, matérias primas, e a efectuar pagamentos de forneci-
mentos e serviços a terceiros e outros encargos.

Conferida, está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2002903034
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AMA & B � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2453/20040107; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 15/20040107.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, entre António Maria de Almeida, divor-
ciado e António Manuel Barbosa de Almeida, solteiro, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AMA & B � Produtos
Alimentares, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial, Rua E, lote B-
10, freguesia e concelho de Castelo Branco.

2 � Por deliberação da gerência pode a sede ser deslocada dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como podem
ser criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação social.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto comércio por grosso de produ-
tos alimentares.

2 � A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de res-
ponsabilidade limitada, em sociedades com objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais, e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, e encontra-se dividido em duas quotas, uma do valor
nominal de 18 750 euros, pertencente ao sócio António Maria de
Almeida, e uma do valor nominal de 6250 euros, pertencente ao só-
cio António Manuel Barbosa de Almeida.

2 � Por deliberação unânime de todos, poderão ser exigidas aos
sócios, prestações suplementares, até ao montante global correspon-
dente a dez vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas é livre apenas entre os
sócios.

2 � A cessão de quotas a não sócios depende sempre do consen-
timento prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de preferên-
cia em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo, no caso
de cessão a título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao ge-
rente ou gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral.

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

3 � Fica desde já designado gerente o sócio António Maria de
Almeida.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Interdição de qualquer sócio;
c) Se a quota for arrestada, arrolada ou penhorada, ou incluída em

massa falida ou insolvente;
d) Quando, em partilha por divórcio ou separação judicial de bens,

a quota não for adjudicada ao sócio titular;
e) Cessão de quota a não sócio sem prévio consentimento da soci-

edade;
f) Quando o sócio deixar de comparecer ou de se fazer representar

nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.
2 � Salvo disposição legal imperativa em sentido diverso a

contrapartida da amortização será o valor que para a quota resultar
do último balanço aprovado e será paga pela forma aprovada na
assembleia que deliberar a amortização.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar que em vez da quota amortizada sejam
criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou mais
sócios ou a terceiro.

ARTIGO 7.º

Ficam desde já os sócios autorizados a celebrar com a sociedade os
negócios jurídicos que se mostrem necessários à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 8.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Mais declararam:
Que fica desde já autorizada a gerência a levantar o capital social,

que se encontra depositado nos termos legais, a fim de proceder às
despesas com a celebração deste contrato, seu registo e publicações e
com a instalação da sociedade.

Conferida, está conforme.

A Escriturária-Superior, Isabel da Trindade Santos Pires.
2002903042

POÇAS ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2454/20040107; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 21/20040107.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, entre Hugo Miguel Poças Esteves, soltei-
ro e Elvira Poças Barata Esteves, viúva, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Poças Esteves, L.da, e tem a sua
sede na Quinta do Amieiro de Cima, lote 35, rés-do-chão, esquerdo,
na freguesia e concelho de Castelo Branco.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou
para qualquer concelho limítrofe e criar sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de agência ou represen-
tação na área comercial, actividades promocionais na divulgação de
produtos bancários e financeiros, nas áreas de crédito à habitação,
contas poupança e depósitos a prazo dentro dos limites permitidos
por lei e sem exercício das actividades exclusivas das instituições de
crédito ou sociedades financeiras e a actividade de consultadoria para
os negócios para a gestão estratégica e investimento.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros dividido em duas quotas iguais, cada uma delas no mon-
tante de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, ficará a cargo
de quem vier a ser designado em assembleia geral, ficando desde já
designado gerente o sócio Hugo Miguel Poças Esteves.

2 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos pela assinatura de um gerente.

5.º

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

6.º

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

7.º

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

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada nos termos da alínea b) do n.º 4 do
Artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, a efectuar quais-
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quer levantamentos na conta aberta em nome da sociedade, para fa-
zer face às despesas inerentes à sua constituição registo e início ime-
diato de actividade.

Conferida, está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2002903050

M. ALEXANDRE � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2455/20040108; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20040108.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, Manuel Alexandre Martins Dias, casado na co-
munhão de adquiridos com Francisca Leonor Pereira Pinto Dias, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. Alexandre � Sociedade
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua da Dr.ª Maria de Fátima D.
Domingos Farinha, lote 239, 1, rés-do-chão, esquerdo, na freguesia e
concelho de Castelo Branco.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para outro concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto serviços de fotografia; laborató-
rio fotográfico e reportagens fotográficas.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde a uma única quota, pertencente a Manuel
Alexandre Martins Dias.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, será exercida
por um gerente, sócio ou não sócio e, com ou sem remuneração,
conforme for decidido pelo sócio único.

2 � A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus actos
e contratos pela assinatura do gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único, Manuel Alexan-
dre Martins Dias.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des ainda que com objecto diferente do seu, bem como em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer.

ARTIGO 7.º

A gerência fica desde já expressamente autorizada, nos termos da
alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, a
efectuar quaisquer levantamentos da conta aberta em nome da sociedade,
para fazer face ás despesas com o início imediato da sua actividade.

Conferida, está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2002903069

J. FILIPE GONÇALVES � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2456/20040108; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20040108.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, José Filipe Gonçalves, solteiro, constituiu
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Filipe Gonçalves � Sociedade
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Avenida de Espanha, lote 29, loja
esquerda, na freguesia e concelho de Castelo Branco.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para outro concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto estabelecimento de café.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde a uma única quota, pertencente ao sócio
José Filipe Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, será exercida
por um gerente, sócio ou não sócio e, com ou sem remuneração,
conforme for decidido pelo sócio único.

2 � A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus actos
e contratos pela assinatura do gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único, José Filipe
Gonçalves.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des ainda que com objecto diferente do seu, bem como em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer.

ARTIGO 7.º

A gerência fica desde já expressamente autorizada, nos termos da
alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, a efectuar quaisquer levantamentos da conta aberta em nome da
sociedade, para fazer face ás despesas com o início imediato da sua
actividade.

Conferida, está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2002903077

CARLOS PEREIRA BARATA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2457/20040108; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20040108.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, Carlos Alberto Pereira Barata, casado na
comunhão de adquiridos com Maria de Lurdes Barata Mendes Perei-
ra, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos Pereira Barata � Socieda-
de Unipessoal, L.da, tem a sua sede no Largo de São Martinho, 11, na
freguesia da Lardosa, concelho de Castelo Branco.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para outro concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a venda de materiais de construção civil;
rações e adubos; gás; lenhas; bricolagem; quinquilharias e roupas.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde a uma única quota, pertencente ao sócio
Carlos Alberto Pereira Barata.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, será exercida
por um gerente, sócio ou não sócio e, com ou sem remuneração,
conforme for decidido pelo sócio único.

2 � A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus actos
e contratos pela assinatura do gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único, Carlos Alberto
Pereira Barata.
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ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des ainda que com objecto diferente do seu, bem como em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer.

ARTIGO 7.º

A gerência fica desde já expressamente autorizada, nos termos da
alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, a efectuar quaisquer levantamentos da conta aberta em nome da
sociedade, para fazer face ás despesas com o início imediato da sua
actividade.

Conferida, está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2002903085

ALBIFESTA � CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMPOS
LIVRES, L.DA

(anteriormente ALBIFESTA � ACOLHIMENTO OCASIONAL
DE CRIANÇAS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2121/20011015; identificação de pessoa colectiva n.º 505755440;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/20040108.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de alteração parcial do pacto � Alteração: n.os 1 e
2 do artigo 1.º e artigo 2.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALBIFESTA � Centro de Acti-
vidades de Tempos Livres, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada da Senhora de Mércoles,
27, rés-do-chão, esquerdo e direito, na freguesia e concelho de Caste-
lo Branco.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto centro de actividades de tempos li-
vres. Organização de festas de aniversário. Comercialização de mate-
riais lúdico-pedagógicos. Escola de futebol.

Mais certifico que, ficou depositado na pasta própria da sociedade,
o texto do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2002903123

ADELINO & FÁTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2459/20040109; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20040109.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, entre Adelino Martins dos Santos, casado
na comunhão de adquiridos com Maria de Fátima Nunes Maria dos
Santos e Maria de Fátima Nunes Maria dos Santos, casada na comu-
nhão de adquiridos com Adelino Martins dos Santos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Adelino & Fátima, L.da, e tem a sua
sede no lugar de Magueija, freguesia de Sarzedas, concelho de Castelo
Branco.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na indústria e comércio de madeiras.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, porém quando feita a
estranhos depende do consentimento da sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas, pelo seu valor nominal,
nos seguintes casos:

a) Por insolvência, interdição, inabilitação ou exoneração do seu
titular;

b) Por arresto, penhora, arrolamento, apreensão, venda ou
arrematação judicial.

2 � A quota amortizada figurará no balanço como tal, podendo
posteriormente os sócios deliberar que sejam criadas uma ou mais
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns sócios ou a
terceiros.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios, desde já no-
meados gerentes, obrigando-se a sociedade com a intervenção apenas
de um gerente.

2 � Aos gerentes é expressamente proibido obrigar a sociedade
em actos e contratos que não digam respeito aos negócios da socie-
dade, tais como abonação, fiança, avales e letras de favor.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta registada
dirigida aos sócios com a antecedência mínima de quinze dias, quando
a lei não determinar outra forma de convocação.

ARTIGO 8.º

A sociedade assume todos os direitos e obrigações emergentes de
negócios jurídicos concluídos antes da celebração da escritura de cons-
tituição, pela gerência, e que versem sobre contratos com fornecedo-
res, e outros que se destinem à actividade da sociedade.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, antes do
seu registo, para o que a gerência fica autorizada a celebrar quaisquer
negócios jurídicos em nome da sociedade, designadamente contratos
de arrendamento.

ARTIGO 10.º

A sociedade suportará todas as despesas necessárias à sua constitui-
ção e instalação, ficando para tanto a gerência habilitada, logo após
a realização da competente escritura, a movimentar qualquer conta
bancária que se encontre em nome da mesma incluindo o capital so-
cial, depositado à ordem da sociedade.

Conferida, está conforme.

A Escriturária-Superior, Isabel da Trindade Santos Pires.
2002903107

BELMARIA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2460/20040113; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/20040113.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, Belmira Maria Tomé Dias, separada de
pessoas e bens de João Manuel Fernandes Costa, constituiu a socieda-
de em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma BELMARIA � Mediação Imobi-
liária, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Engenheiro Pires
Marques, lote 16, rés-do-chão, esquerdo, em Castelo Branco.

2.º

A sociedade tem por objecto social a mediação imobiliária.
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3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma única quota, pertencente à sócia
Belmira Maria Tomé Dias.

4.º

1 � A gerência da sociedade caberá à sócia única, cuja assinatura
bastará para obrigar a sociedade em todos os seus actos.

2 � É desde já nomeada gerente a sócia única.

5.º

Todas as despesas resultantes da constituição da sociedade,
designadamente as desta escritura, registos e outras despesas ineren-
tes, serão suportadas pela sociedade, ficando desde já a gerente auto-
rizada, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º
do Código das Sociedades Comerciais, a proceder ao levantamento
total da importância depositada a título de capital social.

Conferida, está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2002903409

J. GRABOSCH, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2337/20030203; identificação de pessoa colectiva n.º 506419630;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20040115.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de dissolução e encerramento da liquidação �
Aprovadas as contas em 31 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2002903433

COVILHÃ

SABORES DA BEIRA � COMERCIALIZAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2363/
980512; identificação de pessoa colectiva n.º 504154176;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/20031128.

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

Cessação de funções do gerente João Pedro Martins Leal Esteves,
por renúncia;

Data: 1 de Maio de 2003.

Conferida. Está conforme.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda- Ajudante, Lúcia Maria Pro-
ença Serra dos Santos. 2005146536

GIGANTE & GIGANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2894/
20030404; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 12/20031128.

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

Cessação de funções da gerente Helena Maria da Silva Gabriel Gi-
gante, por renúncia;

Data: 11 de Abril de 2003.

Conferida. Está conforme.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda- Ajudante, Lúcia Maria Pro-
ença Serra dos Santos. 2005146528

SABORES DA BEIRA � COMERCIALIZAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2363/
980512; identificação de pessoa colectiva n.º 504154176; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 15/20031128.

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

Designação de gerente � Manuel Rodrigues Brancal;
Data: 14 de Novembro de 2003.

Conferida. Está conforme.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda- Ajudante, Lúcia Maria Pro-
ença Serra dos Santos. 2005146544

A. F. CUNHA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2344/
980310; identificação de pessoa colectiva n.º 504096060;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: Of. 2/20031126.

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

Cessação de funções do gerente Ângelo Fernando Antunes Cunha,
por renúncia;

Data: 26 de Agosto de 2003.

Conferida. Está conforme.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda- Ajudante, Lúcia Maria Pro-
ença Serra dos Santos. 2005147222

CARLOS SILVA & MANUELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1985/
940509; identificação de pessoa colectiva n.º 503201707.

Certifico que, em 1 de Julho de 2003, foram depositados na pasta
própria da sociedade em epígrafe, os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 2002.

Conferida. Está conforme.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda- Ajudante, Lúcia Maria Pro-
ença Serra dos Santos. 2000409687

AUTO P. B. � COMÉRCIO E MANUTENÇÃO PEÇAS
E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2673/
20010925; identificação de pessoa colectiva n.º 505656965;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/20031211.

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

Cessação de funções do gerente Rui Pedro Pardal Batista, por re-
núncia;

Data: 31 de Outubro de 2003.

Conferida. Está conforme.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda- Ajudante, Lúcia Maria Pro-
ença Serra dos Santos. 2005147249

TORTOBEIRA, CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2961/
20031128; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20031128.

Certifico que, por Carlos Alberto de Jesus Quelhas, casado com
Maria Manuela Ventura dos Santos Quelhas, em comunhão de adqui-
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ridos; e Carlos Jorge Trindade Quelhas, solteiro, maior, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TORTOBEIRA, Construção Civil
e Obras Públicas, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Viriato, Edifí-
cio Estrela D�Ouro, bloco B, 4.º, esquerdo, freguesia de Tortosendo,
concelho da Covilhã.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas, compra, venda e permuta de bens imóveis e revenda dos adquiri-
dos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: uma de 9500 euros, pertencente ao sócio
Carlos Alberto de Jesus Quelhas; e uma de 500 euros, pertencente ao
sócio Carlos Jorge Trindade Quelhas

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Carlos
Alberto de Jesus Quelhas.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a vinte vezes o capital social, desde que
deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade
do capital social.

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

Conferida, está conforme.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda- Ajudante, Lúcia Maria Pro-
ença Serra dos Santos. 2005147192

M. PEDRO PROENÇA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2959/
20031121; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20031121.

Certifico que, por Mário Pedro Galvão Barreiros Proença, casado
com Maria João Ferreira Pereira Proença, em comunhão de adquiri-
dos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. Pedro Proença, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua Nova, sem número de polícia, cave esquerda,
freguesia de Canhoso, concelho da Covilhã.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, 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 o comércio por grosso de produtos
alimentares, bebidas e tabaco.

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 Mário Pedro Galvão Barreiros Proença.

ARTIGO 4.º

1 � O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a vinte 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 conforme
for deliberado, ficara a cargo dele sócio, Mário Pedro Galvão Barreiros
Proença, desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas es-
tranhas à sociedade que venham a ser por ele sócio designadas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
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 per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo

ARTIGO 7.º

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

Conferida, está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda- Ajudante, Lúcia Maria Pro-
ença Serra dos Santos. 2005146510

PREDINEGÓCIOS � COVILHÃ � ODETE DIAS,
SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2958/
20031120; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20031120.

Certifico que, por Odete Maria de Jesus Dias, casada com Ernesto
Paulo Novo de Oliveira, em comunhão de adquiridos, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PREDINEGÓCIOS � Covilhã �
Odete Dias, Sociedade de Mediação Imobiliária, Unipessoal, L.da, e tem
a sua sede na Avenida da ANIL, lote 1, 1, rés-do-chão, loja E, fregue-
sia da Covilhã (Santa Maria), concelho da Covilhã.

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

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária.

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 Odete Maria de Jesus Dias.

ARTIGO 4.º

1 � A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a vinte vezes o capital social.

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, ficara a cargo dela sócia, Odete Maria de Jesus Dias,
desde já nomeada gerente, ou 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 per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo

ARTIGO 7.º

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

Conferida, está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda- Ajudante, Lúcia Maria Pro-
ença Serra dos Santos. 2005146501

ANTUNES & BARATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2952/
20031028; identificação de pessoa colectiva n.º 501733884; ins-
crição n.º 15; número e data da apresentação: 9/20031211.

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

Alteração parcial do pacto:
Artigos alterados: 1.º, 3.º e 6.º, os quais ficaram com a seguinte

redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Antunes & Barata, L.da, tem a sua sede
na Rua dos Loureiros, 10, freguesia de Tortosendo, concelho de
Covilhã.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em três quotas, uma com o valor nominal de
35 000 euros, pertencente ao sócio Adriano Filipe Ferreira da Ascen-
são, outra com o valor nominal de 14 500, pertencente à sócia Paula
Maria Esteves Peixoto da Ascensão, e outra de 500 euros pertencen-
te ao sócio José Manuel Esteves Peixoto.

6.º

A gerência e administração da sociedade e a sua representação em
juízo e fora dele, activa e passivamente, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio
Adriano Filipe Ferreira da Ascensão, sendo suficiente a sua assinatura
para obrigar validamente a sociedade.

Mais certifico que, foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida. Está conforme.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda- Ajudante, Lúcia Maria Proen-
ça Serra dos Santos. 2005147230

IDANHA-A-NOVA

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE S. DOMINGOS VELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 291/011128; identificação de pessoa colectiva n.º 504715062;
data da apresentação: 031226.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2002, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Cor-
reia da Silva. 2001503296

SACIF � SOCIEDADE AGRO-COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FONSECAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 146/900821; identificação de pessoa colectiva n.º 502401834;
data da apresentação: 031226.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2002, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Cor-
reia da Silva. 2001503210

CASA AGRÍCOLA DOMINGOS LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 290/011128; identificação de pessoa colectiva n.º 504715070;
número da apresentação: 031226.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2002, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Cor-
reia da Silva. 2001503288

DULCIPANIS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 271/010516; identificação de pessoa colectiva n.º 505164418;
número da apresentação: 031226.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas aos anos de 2001 e 2002,
da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Cor-
reia da Silva. 2001503245

MORAIS & AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 175/940126; identificação de pessoa colectiva n.º 503147583;
número da apresentação: 031226.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2002, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Cor-
reia da Silva. 2001503237
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TRANSPORTES GOULÃO & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 138/900511; identificação de pessoa colectiva n.º 502344113;
número da apresentação: 031226.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2002, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Cor-
reia da Silva. 2001503229

MANUEL VALENTE RÊGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 110/980729; identificação de pessoa colectiva n.º 501357483;
número da apresentação: 031226.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2002, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Cor-
reia da Silva. 2001503202

RAIACAMPO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRO-PECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 220/980302; identificação de pessoa colectiva n.º 504100602;
número da apresentação: 031226.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2002, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Cor-
reia da Silva. 2001503270

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO MONTE DO PESO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 289/011128; identificação de pessoa colectiva n.º 504715054;
número da apresentação: 031226.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2002, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Cor-
reia da Silva. 2001503504

MARQUÊS & REGO � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 224/980319; identificação de pessoa colectiva n.º 504008815;
número da apresentação: 031226.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2002, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Cor-
reia da Silva. 2001503440

SALVACAÇA � SOCIEDADE AGROPECUÁRIA
E CINEGÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 236/990331; identificação de pessoa colectiva n.º 504307827;
número da apresentação: 031226.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2002, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Cor-
reia da Silva. 2001503431

JOALVA � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 169/930505; identificação de pessoa colectiva n.º 502989165;
número da apresentação: 031226.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2002, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Cor-
reia da Silva. 2001503466

S. A. F. A. � SOCIEDADE AGRÍCOLA E FLORESTAL
DE ARIEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 245/991112; identificação de pessoa colectiva n.º 504316842;
número da apresentação: 031226.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2002, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Cor-
reia da Silva. 2001503423

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO MONTE DO PESO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 289/011128; identificação de pessoa colectiva n.º 504715054;
número da apresentação: 031226.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2002, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Cor-
reia da Silva. 2001503385

ROBAL � SOCIEDADE AGRÍCOLA DE TABACOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 123/870406; identificação de pessoa colectiva n.º 501814132;
número da apresentação: 031226.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2002, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Cor-
reia da Silva. 2001503458
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COIMBRA
COIMBRA

CATARINA PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8207;
identificação de pessoa colectiva n.º 505017253.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

17 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000081738

A PREDIAL MONDEGO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3514;
identificação de pessoa colectiva n.º 501745076.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

17 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000750222

CARIDADE & MATEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3851;
identificação de pessoa colectiva n.º 502062215.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

17 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003529268

EUROMERC � CONSULTORES UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7264;
identificação de pessoa colectiva n.º 504216287.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

17 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003483845

MARIA DA GLÓRIA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6129;
identificação de pessoa colectiva n.º 503513709.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

17 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003475141

SILTETO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7385;
identificação de pessoa colectiva n.º 504270044.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

17 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003529217

DIESIMBRA � SOCIEDADE COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2167;
identificação de pessoa colectiva n.º 500599041.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

17 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000214231

SILCOPINTA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4271;
identificação de pessoa colectiva n.º 502394382.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

17 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000081673

AIRES ALVES CORREIA & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9047;
identificação de pessoa colectiva n.º 505965712.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

17 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000081797

SOUSA PEDRO � PROJECTOS E GESTÃO
DE INSTALAÇÕES TÉCNICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5323;
identificação de pessoa colectiva n.º 501611444.

Certifico que, com referência às sociedades em epígrafe, foi feito o
registo de fusão por incorporação das sociedades QUANTUM � Ges-
tão e Manutenção de Edifícios, L.da, pessoa colectiva n.º 503964549,
matrícula n.º 6684, e CONTROLFRIO � Exploração e Manutenção de
Instalações, L.da, pessoa colectiva n.º 501820175, matricula n.º 11874
da Conservatória do Registo Comercial de Sintra, na sociedade Sousa
Pedro � Projectos e Gestão de Instalações Técnicas, S. A..

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a elaboração de projectos, gestão e
execução de obras de instalações técnicas, assim como, exploração,
manutenção de instalações técnicas e de edifícios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrituração, é de 1 104 460 euros, estando
representado por 220 892 acções, ao portador, com o valor nominal
de 5 euros cada uma.

2 � As acções ficarão representadas por títulos de 1, 5, 10, 100 e
1000 acções.

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000249713

DISTRIANI, DISTRIBUIÇÃO DE ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6657;
identificação de pessoa colectiva n.º 503963046; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/020046.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, em 12 de
Janeiro de 2000, Maria Luísa Monteiro de Almeida Martins, renun-
ciou às suas funções de gerente.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000249409

COIMLIMPE � HIGIENE E LIMPEZA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7216;
identificação de pessoa colectiva n.º 504208373.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000249408

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; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 5; números e datas das apre-
sentações: 151/011227 e 8/021030.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o pacto foi
alterado nos seus artigos 4.º e 7.º, pelo que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, totalmente subscrito e
realizado, dividido em 10 000 acções, com valor nominal de 5 euros
cada uma.

ARTIGO 7.º

As acções serão representadas por títulos de l, 5, 10, 100 ou
1000 acções.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000249407

DIVINOS � ARTESANATO, GASTRONOMIA
E ANIMAÇÃO, L. DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6985;
identificação de pessoa colectiva n.º 504075705; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/031203.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, em 30 de
Julho de 2002, Fernando Rui Pereira da Cruz, cessou as funções de
gerente, por renúncia.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000751717

CONSTRUÇÕES GÓIS & CUNHA, L.DA

(anteriormente MANUEL GÓIS & FILHO, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4371/
900418; identificação de pessoa colectiva n.º 502482010;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 14 e 15/031203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pelo averbamento
n.º l à inscrição 1, Manuel Ferreira Góis, cessou as funções de geren-
te, em 7 de Novembro de 2003, por renúncia ; e pela inscrição
n.º 8 foram alterados os artigos: 1.º, 3.º 6.º, eliminando o 7.º do con-
trato, que ficaram com as seguintes redacções:

1.º

A sociedade adopta firma Construções Góis & Cunha, L.da, e tem a
sua sede na Rua de São João, Vivenda Góis, no lugar de Vila Nova,
freguesia de Cernache, concelho de Coimbra.

3.º

O capital social integralmente realizado é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas:

Uma de 3750 euros, pertencente ao sócio Luís Amado Ferreira; e
Uma 1250 euros, pertencente à sócia Lídia Maria Cunha Santos.

6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração ficará a
cargo de quem vier a ser designado em assembleia geral, ficando desde
já confirmado gerente o sócio, Luís Amado Ferreira, sendo designada
gerente a sócia Lídia Maria Cunha Santos.

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

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

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000751709

M.M. � MEDICINA DA MULHER, L. DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6755;
identificação de pessoa colectiva n.º 503963542; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 5/031111.

Certifico que, em 8 de Novembro de 2003, Maria José de Carvalho
Gomes, cessou as funções de gerente, por renúncia.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000751130

PISCICOIMBRA � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L. DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2248;
identificação de pessoa colectiva n.º 500757011; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 6 e 7/031111.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, em 3 de
Outubro de 2003, José Pedro Ribeiro Ferreira Rosado, cessou as suas
funções de gerente por renúncia.

Mais certifico que, em 3 de Outubro de 2003, foi nomeada gerente
Maria do Carmo de Lima Mayer Rosado.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000751121

RESIREV � REVESTIMENTOS E PAVIMENTOS,
UNIPESSOAL, L. DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9823;
identificação de pessoa colectiva n.º 506713504; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 8/031107.

Certifico que, foi constituída por Filipe José Pita de Carvalho, casado
com Maria Isilda Pereira Correia, em comunhão de adquiridos a soci-
edade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação RESIREV � Revestimentos e
Pavimentos, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Tirado, 29,
freguesia de Cernache, concelho de Coimbra.
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§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá trans-
ferir a sua sede social para outro local, do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou
qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a aplicação de revestimentos na cons-
trução civil e comércio a retalho de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A gerência fica autorizada a levantar o capital depositado para
constituição, registo, aquisição de bens e serviços para início de acti-
vidade da sociedade.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000759904

CHRISTINA & IRMÃOS, L. DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7147;
identificação de pessoa colectiva n.º 504152734; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 3; números e datas das apre-
sentações: 9/030325 e 15/031107.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe que o pacto
foi alterado no seu artigo 4.º, pelo que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A sociedade será administrada e representada pelo sócio Thierry
Carlo Rodrigues, já nomeado gerente, o qual poderá não ser remune-
rado se tal for deliberado em assembleia geral, sendo suficiente a sua
assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000212794

BODYLASER � CLÍNICA DE MEDICINA
E CIRURGIA ESTÉTICA, L. DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9822;
identificação de pessoa colectiva n.º 506498654; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/031107.

Certifico que, foi constituída entre Maria Fernanda Carneiro Sanches
dos Santos Fonseca, divorciada, Cláudia Catarina Rebelo Patrício Freire
dos Santos e marido Mário Jorge Freire dos Santos, casados em sepa-

ração de bens, a sociedade por quotas em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BODYLASER � Clínica de Me-
dicina e Cirurgia Estética, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida Calouste Gulbenkian,
4, 1.º, sala 9, freguesia de Santo António dos Olivais, concelho de
Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médicos
e cirúrgicos e exames complementares de diagnóstico.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 15 000 euros e corresponde à soma de três
quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 5000 euros,
pertencente à sócia Maria Fernanda Carneiro Sanches dos Santos
Fonseca, que realiza integralmente em dinheiro; e uma de 1000 euros
pertencente à sócia Cláudia Catarina Rebelo Patrício Freire dos San-
tos, que realiza integralmente em dinheiro; e uma de 9000 euros,
pertencente ao sócio Mário Jorge Freire dos Santos, que realiza com
a transferência que neste momento efectua para esta sociedade da sua
máquina � um equipamento de cirurgia Mod Ruby, marca Sharplan,
com o valor atribuído de 33 084 euros, ficando este sócio com direi-
to a receber a diferença de 24 084 euros, sem juros quando a socieda-
de possuir saldo nas contas financeiras.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

1 �A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.
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ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que deli-
berado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social.

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

Relatório

António Pinto Castanheira, revisor oficial de contas, n.º 466, só-
cio da sociedade de revisores oficiais de contas Pinto Castanheira &
P. Martinho, Sociedade de Revisores de Contas, L.da, inscrita na lista
dos revisores oficiais de contas sob o n.º 175, contribuinte
n.º 151132771, elaborou o seguinte relatório para dar cumprimento
ao artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais.

l. Sociedade adquirente (a constituir):
BODYLASER � Clínica de Medicina e Cirurgia Estética, L.da, com

sede no concelho de Coimbra, titular do cartão provisório de identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 506498654.

2. Titular dos bens:
Mário Jorge Freire dos Santos, titular do bilhete de identidade

n.º 2517398, emitido em Coimbra em 24 de Junho de 2002, residen-
te em Santo António dos Olivais, em Coimbra.

3. Descrição e valor dos bens:
1 Equipamento de cirurgia Mod Ruby, Marca Sharplan de

33 084 euros
4. Critério valorimétrico:
O bem foi avaliado pelo seu valor de mercado por empresa conhe-

cedora do equipamento.
5. Verificação da titularidade:
Como este bem não estava afecto a qualquer actividade com con-

tabilidade organizada e não é sujeito a registo de titularidade foi afe-
rido pelas declarações do cedente que o possui nas suas instalações e
o usa na sua actividade.

6. Afectação do valor dos bens ao capital:
A quota do sócio Mário Jorge Freire dos Santos, no valor de

9000 euros, é integralmente realizada com esta entrada em bens, fi-
cando o valor restante de 24084 euros, contabilizado numa conta em
nome do sócio cedente que o levantará quando houver saldo nas con-
tas financeiras.

7. Quadro societário:
Foi-me dito que a sociedade será constituída por mais dois sócios

que realizarão as suas quotas em dinheiro.

É minha convicção que esta realização de capital em espécie está
correctamente avaliada, não lesando os interesses dos futuros credores.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000759874

CNG, COIMBRA � CONSULTORES EM NEGÓCIOS
E GESTÃO, L. DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9815;
identificação de pessoa colectiva n.º 506622061; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/031030.

Certifico que, foi constituída entre CNG � Consultores em Negó-
cios e Gestão, S. A., e António Miguel Borges do Nascimento, soltei-
ro, maior, a sociedade por quotas em epígrafe que se rege pelo seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de CNG, Coimbra � Con-
sultores em Negócios e Gestão, L.da, tem a sua sede na Rua do Padre
Estevão Cabral, 79, 2.º, escritório 213, no Edifício Fernão de Maga-
lhães, em Coimbra.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sua sede social den-
tro do território nacional, e bem assim criar e encerrar filiais, sucur-
sais ou qualquer outra forma de representação da sociedade no país ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto social consiste na prestação de serviços de consul-
toria para os negócios e a gestão, elaboração de estudos de engenha-

ria financeira, de estratégia empresarial, marketing e de mercado,
assim como a realização de outras actividades relacionadas com a
contabilidade, auditoria e consultoria fiscal. Elaboração de sondagens
de opinião, desenvolvimento de software e sua comercialização por
grosso e retalho, assim como de todo o material de informática e
escritório, domiciliação de empresas.

2 � A sociedade pode, por deliberação da assembleia geral, adqui-
rir e alienar quaisquer participações em quaisquer outras sociedades, já
constituídas ou a constituir, ainda que com objecto diferente do seu,
desde que de responsabilidade limitada, em agrupamentos complemen-
tares de empresas, consórcios e outras formas de agrupamento não
societário de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma de
9500 euros, pertencente à sociedade comercial anónima CNG �
Consultores em Negócios e Gestão, S. A.; outra de 500 euros, perten-
cente a António Miguel Borges do Nascimento Costa.

ARTIGO 4.º

Nas condições fixadas em assembleia geral serão admitidos supri-
mentos à sociedade e poderão ser exigidas prestações suplementares
ao capital até ao montante de 50 000 euros, sendo a obrigação de
cada sócio proporcional à sua quota no capital social, salvo se a
assembleia geral, por maioria de 75%, deliberar diferentemente.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão, total ou parcial, de quotas entre os sócios.
2 � A cessão de quotas em favor das demais pessoas depende do

consentimento da sociedade, gozando neste caso, os sócios em pri-
meiro lugar e a sociedade em segundo lugar, do direito de preferência.

3 � Para efeitos do disposto no número anterior, o sócio cedente
deve comunicar, por escrito, à sociedade e aos restantes sócios o
projecto de venda e as cláusulas do respectivo contrato.

4 � Recebida a comunicação, a gerência da sociedade deve, de ime-
diato, convocar uma assembleia geral para os vinte dias subsequentes.

5 � Caso os sócios ou algum dos sócios não deseje usar do direito
de preferência deve comunicá-lo até à data da realização da assembleia
geral, à sociedade.

6 � O exercício do direito de preferência deverá ser comunicado ao
sócio cedente até ao vigésimo quinto dia posterior ao envio da última
comunicação a que alude o número três, sob pena de caducidade.

7 � No caso de não ser exercido o direito de preferência poderá a
quota ser alienada, nas condições oferecidas, no prazo de seis meses.

ARTIGO 6.º

1 � Sem prejuízo do disposto no artigo 232.º, n.º 5, do Código das
Sociedades Comerciais, mediante deliberação da assembleia geral a
tomar no prazo definido no artigo 234.º, n.º 2, do mesmo Código,
sob pena de caducidade, tomada por maioria simples e com exclusão
da parte do capital correspondente à posição nele do sócio em causa,
a sociedade poderá amortizar a quota nos seguintes casos:

a) Interdição, inabilitação, falência, insolvência ou entrada em li-
quidação do sócio;

b) Quando as quotas forem objecto de penhora, arresto, arrola-
mento, apreensão ou qualquer outro procedimento judicial;

c) Quando verificando-se o falecimento do sócio, na partilha da
sua herança a quota não venha a ser atribuída ao seu cônjuge sobrevi-
vo ou ao seu descendente em linha directa;

d) Quando aos herdeiros do sócio falecido não interessar a conti-
nuação na sociedade, sendo o valor da quota apurado, nestes casos,
em balanço especial dado para o efeito;

e) Quando o sócio que seja simultaneamente gerente for exonera-
do da gerência com justa causa;

f) Quando o proprietário da quota a amortizar tenha violado gra-
vemente as disposições do contrato de sociedade;

g) Por acordo com o respectivo titular.
2 � A amortização considera-se realizada pela deliberação respec-

tiva e produzirá efeitos desde a data da deliberação.
3 � O pagamento da quota amortizada pode ser fraccionado, nos

termos a deliberar em assembleia geral, sendo a contrapartida da
amortização igual ao valor da quota que resultar de balanço especial
realizado para o efeito.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade será administrada e representada, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pela gerência.

2 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a António Miguel Borges do
Nascimento Costa, que fica nomeado gerente.
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3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.
4 � Em alargamento dos seus poderes a gerência poderá adquirir,

alienar ou onerar bens móveis ou imóveis, celebrar contratos de ar-
rendamento e de locação de estabelecimento, adquirir ou trespassar
estabelecimentos comerciais e celebrar contratos de locação finan-
ceira e de aluguer de longa duração.

ARTIGO 8.º

Poderá qualquer sócio fazer-se representar, em assembleia geral
mesmo por quem não seja sócio, bastando para o efeito simples carta
dirigida à sociedade.

ARTIGO 9.º

Pode a sociedade por mera deliberação dos sócios derrogar quais-
quer normas supletivas do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

O gerente nomeado fica, desde já, autorizado a movimentar o ca-
pital sócia depositado na Agência da Figueira da Foz, da Caixa Eco-
nómica Montepio Geral, para fazer face a despesas com a constitui-
ção e instalação da sociedade.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000759696

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; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 3/031028.

Certifico que, foi efectuado o registo do encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, sendo 11 de Setembro de 2003, a data
da aprovação das contas.

Está conforme o original

14 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000759653

ESPAÇO INFORMÁTICO � PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3959/
881227; identificação de pessoa colectiva n.º 502113189; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/031128.

Certifico que, foi depositada a escritura de que consta a dissolução
e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo a data
da aprovação das contas em 30 de Novembro de 1990.

16 de Dezembro 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2000751601

TERESA AGUIAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9533/
030203; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/031205.

Certifico que, foi depositada a escritura de que consta a dissolução
e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo a data
da aprovação das contas em 28 de Novembro de 2003.

12 de Dezembro 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2000751768

RUVIFLER � SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9458/
021205; identificação de pessoa colectiva n.º 506210570;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/031205.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Fernando Dias
de Araújo Fernandes, cessou as funções de gerente, em 20 de Outubro
de 2003, por renúncia.

11 de Dezembro 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2000751776

OVERVIEW � MARKETING E COMUNICAÇÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9839/
031205; identificação de pessoa colectiva n.º 506478696; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/031205.

Certifico que, por Elisabete Maria Pereira Flórido Santos, casada
com José Manuel Simões dos Santos, em comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade comercial em epígrafe, que se rege pelo con-
trato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma OVERVIEW � Marketing e Co-
municação, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em Coimbra,
na Urbanização do Loreto, lote 19, 5.º, direito, freguesia de Santa Cruz.

2 � Por decisão da gerência pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como podem ser
criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de re-
presentação.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto estudos de mercado, sondagens
de opinião, processamento de dados, gestão de base de dados,
digitalização de documentação, formação profissional, organização de
congressos e seminários, assessoria em comunicação, gestão de publi-
cidade e patrocínios, gestão de suportes publicitários, marketing e
marketing directo.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à sócia única, Elisabete Maria Pereira Flórido Santos.

2 � Poderá a sócia única prestar à sociedade prestações suplemen-
tares até ao montante global de 300 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme decisão da sócia única, fica afecta à sócia, desde já
designada gerente.

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

ARTIGO 5.º

Fica desde já a sócia única autorizada a celebrar com a sociedade os
negócios jurídicos que se mostrem necessários à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

Por decisão da sócia única poderão ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

11 de Dezembro 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2000751784

TECNOVENDING � ASSISTÊNCIA DE MÁQUINAS
AUTOMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7903;
identificação de pessoa colectiva n.º 502331631; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 5/031205.
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Certifico que, com referência à sociedade, mudou a sede para a Rua
de Entre Vinhas, lote 11, Trás, Eiras, Coimbra.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000751806

CNOTINFOR � CENTRO DE NOVAS TECNOLOGIAS
DA INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3949;
identificação de pessoa colectiva n.º 502097388; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: 3 e 4/030930.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe:
a) Em 30 de Junho de 2003, Etelvino Tadeu da Fonseca Rodrigues,

cessou as suas funções de gerente, por renúncia;
b) Em 30 de Junho de 2003, foi nomeado gerente o não sócio Pedro

Miguel Rodrigues Pinto, residente na Rua de João Peculiar, 79,
Coimbra.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003572864

ATP � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6707;
identificação de pessoa colectiva n.º 503963232; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: Of. 10 e 11/030923.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe:
a) Em 14 de Agosto de 2003, Luís Fernando Calado Vaqueirinho,

cessou as suas funções de gerente, por renúncia;
b) Que o pacto foi alterado no artigo 5.º, n.º 1, pelo que passou a

ter a seguinte redacção:
5.º

1 � A sociedade é administrada e representada pelos sócios Luís
Guilherme Godinho Simões, António José Godinho Simões e Carlos
Alberto Godinho Simões, já nomeados gerentes, sendo necessárias as
assinaturas conjuntas de dois para obrigar a sociedade, em todos os
seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003572554

CONFEITARIA E PASTELARIA MOEDA DE COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3676;
identificação de pessoa colectiva n.º 503963550; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 4/030922.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o pacto foi
alterado nos seus artigos 3.º, n.º 1, e corpo do 5.º, pelo que passou a
ter a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, bens e
outros valores constantes da contabilidade, é de 14 963,93 euros e
corresponde à soma de duas quotas, uma de 14 215,73 euros, perten-
cente ao sócio Lúcio Manuel dos Reis Borges e outra de 748,20 euros,
pertencente ao sócio Alcides dos Reis Borges.

5.º

A gerência e administração da sociedade é exercida pelo sócio Lúcio
Manuel dos Reis Borges, já nomeado gerente, sendo suficiente a sua
assinatura para obrigar a sociedade.

§ 1.º (Mantém-se.)
§ 2.º (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003572422

O SEMPRE FRESCO � MINIMERCADO DE LINA
& VENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3462/
860825; identificação de pessoa colectiva n.º 501703756; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/031209.

Certifico que, foi depositada a escritura de que consta a dissolução
e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo a data
da aprovação das contas em 28 de Novembro de 2003.

12 de Dezembro 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2000751830

COIMBRAUTO � GESTÃO DE FROTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6434/
960723; identificação de pessoa colectiva n.º 503686565; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pelo averbamento
n.º l à inscrição n.º 1, Manuel Alexandre Serens Ferreira Félix, cessou
as funções de gerente, em 2 de Agosto de 1996, por renúncia.

12 de Dezembro 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2000751938

MACAMÓVEL � SOCIEDADE REPARADORA
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1435/
700611; identificação de pessoa colectiva n.º 500188980;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7 e inscrições n.os 11 e 17; nú-
meros e data das apresentações: 1, 5 e 7/031203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe pela inscrição
n.º 11, foi aumentado o capital social da sociedade em epígrafe de
5000 euros para 5001 euros, pelo averbamento n.º 2 à inscrição 7,
Afonso Manuel Pereira Barbosa e António Moreira de Almeida, ces-
saram as funções de gerente, em 3 de Fevereiro de 2003, por renún-
cia e pela inscrição 17, foram alterados os artigos 4.º e 6.º do contra-
to, que ficaram com as seguintes redacções:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado é de 5001 euros e
corresponde à soma das três quotas iguais de 1667 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Carlos Alberto Almeida Neves, Nuno
Miguel Carvalho Figueira e Carlos Miguel Sousa Simões Coimbra Dinis.

ARTIGO 6.º

A administração e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assembleia
geral, ficando desde já designados gerentes todos os sócios.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a assinatura de dois gerentes.

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

4 de Dezembro 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2000751636

JÚPITER INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 662;
identificação de pessoa colectiva n.º 505483220; averbamento
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n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: Of. 9 e 10/030916.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe:
a) Em 14 de Agosto de 2003, Júlio de Macedo Gonçalves, cessou

a suas funções de gerente, por renúncia;
b) Que o pacto foi alterado nos seus artigos 2.º, 3.º e n.os 1 e 2 do

4.º, pelo que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de sistemas
informáticos, assistência técnica e formação, comércio de equipamento
e mobiliário para escritório, desenvolvimento de software e presta-
ção de serviços na área das tecnologias de informação, designadamente
na internet.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de 15 000 euros e
corresponde à soma de três quotas dos valores nominais e titulares
seguintes: uma de 7500 euros, pertencente ao sócio Luís Miguel Co-
elho Ferreira de Carvalho; e duas iguais de 3750 euros, cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios Arcílio José Coelho Ferreira de
Carvalho e Pedro Manuel Gaspar da Costa Maia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, mantendo-se nomeado gerente o só-
cio Luís Miguel Coelho Ferreira de Carvalho e sendo nomeados ge-
rentes a partir de hoje os sócios Arcílio José Coelho Ferreira de Car-
valho e Pedro Manuel Gaspar da Costa Maia.

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 Luís Miguel Coelho Ferreira de
Carvalho.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003572317

PEREIRA & LEBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9814;
identificação de pessoa colectiva n.º 506721108; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 6/031029.

Certifico que, foi constituída entre Rogério dos Santos Pereira,
solteiro, maior e Pedro António Bernardes Lebre, casado com Raquel
Reis do Espírito Santo, em comunhão de adquiridos, a sociedade por
quotas em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pereira & Lebre, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 1, Edifício
Aníbal Azinheira, rés-do-chão, freguesia de Antanhol, concelho de
Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de restaurante 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, pertencentes uma a cada um dos sócios
Rogério dos Santos Pereira e Pedro António Bernardes Lebre.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

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

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003573291

TRIFECTA � APOIO A SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9840/
031205; identificação de pessoa colectiva n.º 506715426; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/031205.

Certifico que, por João Manuel Rabaça Mendes, Ricardo Alexandre
Guedes Cordeiro Dias Carreiro e Bruno Miguel Cardoso Pereira, sol-
teiros, maiores, foi constituída a sociedade comercial em epígrafe, que
se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TRIFECTA � Apoio a Sistemas
Informáticos, L.da, e tem a sua sede na Rua de Bernardo de
Albuquerque, 137- A, freguesia de Santo António dos Olivais, conce-
lho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização e assistência
técnica na área da informática, prestação de serviços de consultoria e
formação na referida área e desenvolvimento de software.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros e corresponde à soma de três quotas iguais dos valores
nominais de 10 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios João Manuel Rabaça Mendes, Ricardo Alexandre Guedes Cordei-
ro Dias Carreiro e Bruno Miguel Cardoso Pereira.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 65 � 17 de Março de 20045882-(160)

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que deli-
berado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social.

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing e ALD, e tomar de arrendamento
imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do
seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados
pela gerência nesse período, logo que definitivamente matriculada.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000080367

67/98 � CONTROLO DE FORMAÇÃO
EM QUALIDADE ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8427/
010122; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; nú-
meros e data das apresentações: 1 e 2/031209.

Certifico que, foi depositada a certidão de óbito de Manuel Joa-
quim Gomes Antunes dos Santos, gerente da sociedade em epígrafe,
que origina a sua cessação de funções em 14 de Novembro de 2003,
e a acta de que consta a designação de Leopoldina Gil Leitão, por um
período de sessenta dias, para sua gerente, por deliberação de 9 de
Dezembro de 2003.

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000751814

CALEIRASMONDEGO � FABRICO E MONTAGEM
DE CALEIRAS E SERVIÇOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9841/
031205; identificação de pessoa colectiva n.º 506348938; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 7/031205.

Certifico que, por Augusto José Gonçalves Calhau, casado com
Alzira da Conceição Marques Simões Calhau, em comunhão de adqui-
ridos, foi constituída a sociedade comercial em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CALEIRASMONDEGO � Fabri-
co e Montagem de Caleiras e Serviços, Unipessoal, L.da, e tem a sua
sede no sítio de Prazados, lugar e freguesia de Taveiro, concelho de
Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em: prestação de serviços relacio-
nados com caleiras, alumínio e em outros materiais com respectivos

componentes; construção civil; compra, venda e permuta de bens
imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim; e comércio de mate-
riais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ele sócio Augusto José Gonçalves Calhau.

ARTIGO 4.º

1 � O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a cinquenta 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 conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio Augusto José Gonçalves Ca-
lhau, desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estra-
nhas à sociedade que venham a ser por ele sócio designadas.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A 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 e imóveis, designadamente equipamentos e veículos au-
tomóveis, incluindo por contratos leasing, ALD e com recurso a
crédito bancário, bem como tomar de arrendamento imóveis neces-
sários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo de-
finitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerên-
cia nesse período, logo que definitivamente matriculada.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000080359

MICROMIX � COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9835/
031202; identificação de pessoa colectiva n.º 506712842; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/031202.

Certifico que, por Júlio de Macedo Gonçalves, solteiro, maior, e
Katia Sandra Fernandes Aquino, divorciada, foi constituída a socieda-
de comercial em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MICROMIX � Comércio e Ser-
viços de Informática, L.da, e tem a sua sede na Rua da Liberdade, 59,
rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Eiras, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em: comercialização de sistemas
informáticos e outro material de escritório; assistência técnica; for-
mação; e prestação de serviços nas áreas da informática, contabilida-
de e consultoria às empresas; importação e exportação dos materiais
mencionados; e desenvolvimento de software e outras actividades na
área da internet.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sóci-
os Júlio de Macedo Gonçalves e Kátia Sandra Fernandes Aquino.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

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

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing e ALD, e tomar de arrendamento
imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu
registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência nesse período, logo que definitivamente matriculada.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000080936

VITAMBULÂNCIAS � COMÉRCIO DE AMBULÂNCIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9838;
identificação de pessoa colectiva n.º 506638898; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 16/031203.

Certifico que, foi constituída por José Alberto Ramos Amado, ca-
sado com Maria do Carmo Ferreira Lapa Amado, na comunhão de
adquiridos, e Graça Maria Ramos Amado, solteira, maior, a sociedade
por quotas em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VITAMBULÂNCIAS � Comér-
cio de Ambulâncias, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização do Loreto, lote 19,
1.º, direito, freguesia de Eiras, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em: comercialização de ambulân-
cias, equipamentos para as mesmas e outros artigos na área da saúde;
e sua importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: uma de 4000 euros, pertencente ao sócio José
Alberto Ramos Amado; e uma de 1000 euros, pertencente à sócia Gra-
ça Maria Ramos Amado.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a vinte vezes o capital social, desde que
deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade
do capital social.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000080944

CONSULCHANGE � CONSULTORIA PARA OS NEGÓCIOS
E A GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9871/
040108; identificação de pessoa colectiva n.º 506812214; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 9/040108.
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Certifico que, entre Pedro Miguel Carrasqueira e mulher Sandra
Maria Alexandra de Ponte, casados em separação de bens, foi cons-
tituída a sociedade comercial em epígrafe, que se rege pelo contrato
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONSULCHANGE � Consultoria
para os Negócios e a Gestão, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Armando Gonçalves,
lote 16, rés-do-chão, loja direita, freguesia de Santo António dos
Olivais, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na consultoria para os negócios e
a gestão; consultoria fiscal e serviços de contabilidade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: uma de 2250 euros, pertencente ao sócio
Pedro Miguel Carrasqueira; e uma de 2750 euros, pertencente à sócia
Sandra Maria Alexandre de Ponte

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeada gerente a sócia Sandra Maria
Alexandre de Ponte.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem 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 deli-
berado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social.

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

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 2000759424

ÂNGELO & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1248;
identificação de pessoa colectiva n.º 500021244; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 2/031023.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital e alterado o pacto no seu artigo 3.º, pelo que passou a
ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 15 000 euros, integralmente realizado, e
corresponde à soma de três quotas no valor nominal de 5000 euros

cada uma, e pertencentes, uma ao sócio Ângelo Simões, uma ao sócio
Fernando Simões, e outra aos sócios Júlia Vieira Victor, Carlos Ma-
nuel Victor Simões Fernando Paulo Victor Simões, Dina Maria Victor
Simões Duque, Daniel Jorge Victor Simões e Pedro Samuel Victor
Simões, ficam titulares de uma quota no valor de 5000 euros, em
comum e sem determinação de parte ou direito.

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

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003573976

AFISERRAS � INDÚSTRIA,
COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9780;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030924.

Certifico que, foi constituída entre Carlos Orlando Carrilho Soares,
casado com Maria Paulina Neves Moleiro Soares, em comunhão ge-
ral de bens, Marco Jorge Henriques Vaz e Bruna Filipa Maia das Ne-
ves, ambos solteiros, maiores, a sociedade por quotas em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma, AFISERRAS � Indústria, Comér-
cio de Ferramentas e Máquinas, L.da, e tem a sua sede na Estrada de
Coselhas, rés-do-chão, direito, 139, freguesia e concelho de Coimbra.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
criadas e encerradas filiais, sucursais, estabelecimentos ou outras for-
mas locais de representação em qualquer ponto do país ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto social consiste em fabricação e venda de ferra-
mentas para a indústria de madeiras e calçado e metalomecânica em
geral.

2 � A sociedade poderá sob qualquer forma legal associar-se com
outras pessoas, para formar sociedades, agrupamentos complementa-
res, consórcios e associações em participação, além de poder adquirir
e alienar participações em sociedades com o mesmo ou diferente
objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas, uma do valor nomi-
nal 4125 euros pertencente ao sócio Carlos Orlando Carrilho Soares,
uma do valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio Marco Jorge
Henriques Vaz, e uma quota do valor nominal de 375 euros, perten-
cente à sócia Bruna Filipa Maia das Neves.

ARTIGO 4.º

A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida pelo
sócio Carlos Orlando Carrilho Soares, desde já nomeado gerente, sen-
do suficiente a sua intervenção para obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida entre os
sócios ou descendentes, porém a cessão a estranhos depende do con-
sentimento da sociedade tendo esta em primeiro lugar e os sócios não
cedentes em segundo sempre direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal com voto unânime de todos os sócios até ao montante global de
25 000 euros.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003572570
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AMB21 � ESTUDOS, PROJECTOS E MONITORIZAÇÃO
AMBIENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9781;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/030924.

Certifico que, foi constituída entre Álvaro Jorge Nogueira das Ne-
ves, casado com Cláudia Sofia Rodrigues Ferreira Dias, Carlos Abílio
dos Reis Cruz Gonçalves, casado com Isabel Cristina Alves Machado
Loureiro, ambos casados em comunhão de adquiridos, a sociedade por
quotas em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação AMB21 � Estudos, Projectos
e Monitorização Ambiental, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Paulo
Quintela, 269, 1.º, C, freguesia de Santo António dos Olivais, conce-
lho de Coimbra.

§ único. A gerência, por si só, poderá deslocar a sede para outro
local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e bem
assim, abrir ou encerrar delegações, filiais, sucursais, agências ou quais-
quer outras formas legais de representação no país ou no estrangeiro,
quando o julgue necessário.

2.º

O objecto social consiste na realização de actividades de serviços
de investigação e desenvolvimento na área do ambiente; realização
de ensaios e análises técnicas na área do ambiente; realização de es-
tudos de impacte ambiental, cartas de ruído, planos de ambiente mu-
nicipal; monitorização ambiental; prestação de serviços de avaliação
e quantificação de impactes ambientais.

3.º

O capital social é de 25 000 euros, e corresponde à soma das quo-
tas dos sócios, sendo uma no valor nominal de 20 000 euros,
pertencnete ao sócio Álvaro Jorge Nogueira das Neves e outra no
valor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio Carlos Abílio dos
Reis Cruz Gonçalves. Cada um dos sócios realizou apenas metade da
sua quota, sendo a restante metade realizada no prazo de duzentos e
setenta dias.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao décuplo do capital social, desde que deliberado por
unanimidade em assembleia geral, que deliberará também sobre o seu
reembolso.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme se
venha a aprovar em assembleia geral e a sua representação em juízo
e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo do sócio Álvaro Jorge
Nogueira das Neves, desde já nomeado gerente, sendo suficiente a
assinatura de um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

5.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer um dos sócios,
nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Em caso de morte ou interdição do respectivo titular;
c) Havendo divórcio ou separação judicial, se a quota não ficar a

pertencer por inteiro a quem era seu titular antes desses factos ou se
não for partilhada dentro de um ano a contar da data da sentença;

d) Quando a quota for objecto de arrolamento, penhbora, arresto
ou qualquer outra forma sujeita a arrematação ou venda judicial; e

e) Desde que qualquer sócio, culposa ou deliberadamente, prejudi-
que os interesses da sociedade.

6.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livremente consentida entre
sócios, seus descendentes ou ascendentes; a cessão a estranhos fica
dependente do consentimento da sociedade, a qual terá o direito de
preferência em primeiro lugar e os restantes sócios em segundo lugar.

7.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade continuará
com os sócios sobrevivos ou capazes e com os herdeiros ou represen-
tantes do sócio falecido ou interdito, devendo aqueles nomear um que
a todos represente na sociedade, enquanto a respectiva quota se man-
tiver indivisa.

8.º

A sociedade poderá participar ou adquirir participações em quais-
quer sociedades, mesmo com objecto diferente, bem como participar
em agrupamentos complementares de empresas, mediante delibera-
ção da assembleia geral.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003572589

J.G.GASPAR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7870;
identificação de pessoa colectiva n.º 504630032; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/030923.

Certifico que, foi efectuado o registo de dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo 28 de Julho de 2003, a
data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003572457

SUPERPLANO � GABINETE DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7208;
identificação de pessoa colectiva n.º 504207601; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 6/030923.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o capital
foi aumentado para 5000 euros, tendo o pacto sido alterado no seu
artigo 3.º, pelo que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

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

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante de 99 759,58 euros, reembolsáveis, quando julgados dis-
pensáveis sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia
geral que delibere o reembolso.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003572449

DISTRISHAMPOO � COMÉRCIO DE COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9640;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/031022.

Certifico que, em 3 de Outubro de 2003, foi designado gerente a
sócia Isabel Fernanda Henriques Morais.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003573925

MOVIPOC, CENTRO DE GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7158;
identificação de pessoa colectiva n.º 504185080; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031017.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, Tânia
Cristina Ribeiro Ferreira Mendes Barreiros, em 25 de Setembro de
2003, renunciou ao cargo de gerente que vinha exercendo.

23 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2003573771
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CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 709;
identificação de pessoa colectiva n.º 500059403; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 13 e inscrição n.º 20; números e data das
apresentações: 6 e 7/030918.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe:
a) Em 15 de Julho de 2003, José Carlos Pereira cessou as suas fun-

ções de gerente, por renúncia;
b) O pacto foi alterado nos seus artigos 4.º e 6.º pelo que passou a

ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos bens
constantes da escrita social, é de 9977 euros, dividido em duas quotas,
uma de valor nominal de 8979 euros, pertencente ao sócio Manuel
Duarte Alberto, e outra de valor nominal de 998 euros, pertencente
á sócia Elisa Armanda da Silva Carneiro Martins;

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence ape-
nas ao sócio Manuel Duarte Alberto, já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos e
representá-la em juízo ou fora dele, activa ou passivamente, basta a
assinatura do gerente.

3 � Ficam incluídos nos poderes do gerente a compra, venda e
troca de viaturas automóveis de e para a sociedade.

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003497935

EMÍLIO BOTELHO PEREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7266;
identificação de pessoa colectiva n.º 504216228; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 3/031008.

Certifico que, foi efectuado o registo de dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo 9 de Julho de 2003, a
data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003573356

COIMBRALGAR � LOUÇAS DECORATIVAS
E ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4889;
identificação de pessoa colectiva n.º 503042021; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031021.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe que em 4 de
Setembro de 1997, Maria Luísa Soares de Campos Fernandes, cessou
as suas funções de gerente por renúncia.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003573887

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; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 4/030822.

Certifico que, foi efectuado o registo de dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo 11 de Julho de 2003, a
data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003497340

POUSADAFRUTAS � HORTIFRUTÍCOLAS DA POUSADA L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6369;
identificação de pessoa colectiva n.º 503650595; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 1/030822.

Certifico que, foi efectuado o registo de dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo 27 de Junho de 2003, a
data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003497315

QUINTA SENHORA DO AMPARO � CASA AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8937;
identificação de pessoa colectiva n.º 505816067; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/030822.

Certifico que, foi efectuado o registo de dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo 25 de Julho de 2003, a
data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003497323

TELMO RIBEIRO � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5959;
identificação de pessoa colectiva n.º 503445487; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 5/031015.

Certifico que, foi efectuado o registo de dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo 2 de Outubro de 2003,
a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003573488

QUINTA DAS LÁGRIMAS � ACTIVIDADES TURÍSTICAS
E DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7699;
identificação de pessoa colectiva n.º 504404199; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 16/030930.

Certifico que, em 15 de Setembro de 2003, foram designados ge-
rentes para o triénio 2003/2005, os não sócios António Pedro de
Gouveia Ferreira da Cunha, Mário Stromp Morais e Simon Nicholas
Merridale-Punter.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000759270

FÁBRICA DE MALHAS CLEMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1533;
identificação de pessoa colectiva n.º 500106274; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/031020.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, em 1 de
Outubro de 2003, Cidália Domingues da Silva Maia e David da Silva
Maia, cessaram as suas funções de gerentes por renúncia.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003573810

FRISABA � COMÉRCIO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2987;
identificação de pessoa colectiva n.º 501353682; inscrição n.º 21;
número e data da apresentação: 6/030307.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital para 59 855,76 euros, pelo que foi alterado o pacto no
seu artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é nesta data de
59 855,76 euros e (76/100) e corresponde à soma de duas quotas no
valor de 39 903,84 euros e (84/100) de Augusto Coelho e
19 951,92 euros e (92/100) de Jorge Manuel da Silva Santos.

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

Está conforme o original.

10 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000201563

3P � PEÇAS PARA PESADOS (CENTRO), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4915;
identificação de pessoa colectiva n.º 502781734; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 2/030917.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, em 31 de
Outubro de 1996, Carlos Alberto Alves Ferreira, cessou as suas fun-
ções de gerente, por renúncia.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003133380

CARPINTARIA MECÂNICA BRASFEMENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2004;
identificação de pessoa colectiva n.º 500055459; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 1/030829.

Certifico que, foi efectuado o registo de dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo 26 de Agosto de 2003,
a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003497390

LILIANA & BERNARDO � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9119;
identificação de pessoa colectiva n.º 505942160; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apre-
sentações: 2, 3 e 4/031001.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe:
a) Em 31 de Outubro de 2002, Jorge Humberto de Almeida Bernardo

e Liliana Isabel de Almeida Bernardo, renunciaram às suas funções de
gerentes;

b) Foi alterado o pacto nos seus artigos 3.º e 5.º e n.º 1 do 1.º, pelo
que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Liliana & Bernardo � Comércio
de Vestuário, L.da, e tem a sua sede na Rua do Pinheiro Manso, 7, no
lugar e freguesia de São João do Campo, concelho de Coimbra.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e encontra-se dividido em três quotas, uma do valor no-
minal de 2500 euros, da sócia Maria Isabel de Almeida, e duas do valor
nominal de 1250 euros, uma de cada sócio, Jorge Humberto de Almeida
Bernardo e Liliana Isabel de Almeida Bernardo.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme vier a ser deliberado, fica afecta ao gerente ou geren-
tes a designar em assembleia geral, ficando desde já designada gerente
a sócia Maria Isabel de Almeida.

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

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003572651

COIMBRIS � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6352;
identificação de pessoa colectiva n.º 503649597; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 6 e 7/031001.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe:
a) Em 31 de Agosto de 2003, Jorge Manuel Ferreira Cardoso, ces-

sou as suas funções de gerente;
b) Em 31 de Agosto de 2003, foi nomeada gerente a não sócia

Sandra Cristina Fernandes da Silva Cardoso, casada, residente na Rua
de 25 de Abril, São Facundo, Coimbra.

Conferida, está conforme.

6 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003572660

SANTIX � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES S. A.
(anteriormente SOCIEDADE TÊXTIL SANTIAGO

A. A. MENDES, L.DA )

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 916;
identificação de pessoa colectiva n.º 500240159; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 25 e inscrição n.º 25; números e data das apre-
sentações: 6/030715 e 6/031022.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi trans-
formada em sociedade anónima pelo que passou a ter os seguintes
estatutos:

CAPÍTULO I
ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de SANTIX � Indústria de
Confecções, S. A..

2 � A sede social é no Picoto dos Barbados, da freguesia de Santo
António dos Olivais, concelho de Coimbra e durará por tempo
indeterminado.

3 � Por simples deliberação do conselho de administração, a sede
pode ser deslocada para outro lugar deste concelho ou de qualquer dos
concelhos limítrofes.

4 � Também por deliberação do conselho de administração a so-
ciedade pode criar delegações, filiais, sucursais, agências ou outras
formas de representação e localizá-las no país ou fora dele.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 65 � 17 de Março de 20045882-(166)

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto o exercício do comércio e indús-
tria de lanifícios e confecção de vestuário.

2 � A sociedade pode adquirir participações sociais de outras, in-
dependentemente do respectivo objecto social, bem como participar
em agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e outros valores mobiliários

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 500 000 euros e fica representado por
100 000 acções, cada uma com o valor nominal de 5 euros.

2 � Desde que, em assembleia geral, fique deliberado, com votos
favoráveis que correspondam, pelo menos, a 60% do capital, efectu-
ar prestações acessórias em dinheiro, todos os sócios são obrigados a
entrar com o dinheiro necessário para prefazer o montante delibera-
do e no prazo que for decidido.

3 � O montante global de tais prestações pode ir até 1 000 000 euros,
será repartido por todos os sócios na proporção do capital de que
cada um for titular, não será remunerado, e só pode ser reembolsado
desde que, após o reembolso, a situação líquida não fique inferior à
soma do capital e da reserva legal.

4 � A assembleia geral só pode deliberar o reembolso destas pres-
tações desde que todos sejam beneficiados com tal reembolso, e seja
respeitada a proporcionalidade acima referida.

5 � Do mesmo modo pode ser deliberada a incorporação em ca-
pital social de prestações acessórias.

ARTIGO 4.º

1 � Todas as acções iniciais são nominativas, e só podem ser
convertidas em acções ao portador nas condições previstas neste pacto
social.

2 � O accionista que pretenda a conversão das suas acções em
acções ao portador deve formular o pedido ao conselho de adminis-
tração, o qual o apreciará, de acordo com a justificação sumária apre-
sentada pelo interessado.

3 � O conselho de administração, desde que entenda ser atendível
o pedido formulado, comunicará ao presidente da mesa da assembleia
geral a necessidade de a convocar para deliberar sobre a proposta de
conversão apresentada pelo interessado.

4 � O interessado poderá converter as suas acções, desde que a
proposta apresentada seja aprovada por votos que correspondam a,
pelo menos, dois terços do capital social.

5 � As despesas da conversão são encargo do accionista benefi-
ciado com ela.

ARTIGO 5.º

1 � Os títulos representativos das acções serão assinados por dois
administradores, ainda que por chancela.

2 � Haverá títulos de 1, 5, 10, 50, 100 e mais acções.

ARTIGO 6.º

1 � Sob proposta do conselho de administração, acompanhada de
parecer favorável do fiscal único, a assembleia geral pode autorizar a
emissão de acções preferenciais sem voto até ao montante represen-
tativo de metade do capital da sociedade.

2 � A deliberação que autorizar a emissão de acções preferenciais
sem voto deve, sob pena de ineficácia, definir o respectivo dividendo
prioritário.

3 � Nos aumentos de capital por incorporação de reservas pode-
rão, por decisão da assembleia geral, ser emitidas acções preferenciais
sem voto, a distribuir primordialmente pelos sócios que já sejam titu-
lares de acções desta categoria, na proporção daquelas de que cada um
seja titular.

4 � As acções aqui referidas ficam sujeitas a remissão quando a
assembleia geral o deliberar, de harmonia com o que for estabelecido
na deliberação que as autorizar, dentro dos termos legais e com o
prémio que tiver sido fixado na mesma deliberação.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode emitir obrigações e outros valores mobiliá-
rios que não sejam acções, em qualquer modalidade e forma legalmen-
te admissíveis.

2 � A emissão pode ser deliberada pelo conselho de administra-
ção, desde que previamente autorizado pela assembleia geral, de acor-
do com os termos daquela autorização, e com o parecer favorável do
fiscal único.

ARTIGO 8.º

1 � A transmissão de acções nominativas, a título gratuito, por
acto inter vivos, quando o donatário não se encontre na linha sucessória
legal do doador, não é eficaz para com a sociedade, sem consenti-
mento dado para o efeito em assembleia geral, a qual tem de se pro-
nunciar no prazo de sessenta dias após o pedido de consentimento,
apresentado pelo interessado, ao conselho de administração.

2 � Na cessão de acções nominativas a titulo oneroso a quem não
for accionista, os restantes accionistas, que sejam titulares de acções
também nominativas, têm o direito de preferência.

3 � Para que possa ser exercido este direito de preferência, o
cedente das acções deve comunicar ao conselho de administração, por
carta registada com aviso ou por protocolo, as condições do projectado
negócio, incluindo a identidade completa do pretendente comprador.

4 � O conselho de administração deve comunicar prontamente
aos restantes accionistas o conteúdo daquela carta, e estes perdem o
direito de preferência se não manifestarem ao referido conselho a
vontade de preferir, do mesmo modo, até quarenta e cinco dias da
data da emissão da carta referida no número três.

5 � Se mais que um accionista pretender preferir, as acções serão
rateadas de acordo com o número de acções nominativas de que cada
um dos preferentes seja titular.

6 � O accionista interessado na transmissão ou cessão pode
efectuá-la nas anunciadas condições, se não receber qualquer resposta
no prazo de sessenta dias.

ARTIGO 9.º

1 � O accionista que ceder ou transmitir acções, em contraven-
ção com o disposto no artigo 8.º fica impedido de votar nas
assembleias que se efectuarem nos dois anos seguintes ao conheci-
mento, pela sociedade, da cedência ou transmissão feita.

2 � Aquele que adquirir acções em contravenção do disposto no
referido artigo 8.º, não pode exercer o direito de voto decorrente das
acções assim adquiridas e perde, a favor da sociedade, os respectivos
dividendos, enquanto, em assembleia geral, não for autorizada a aqui-
sição irregularmente feita.

3 � As quantias assim perdidas a favor da sociedade serão inscritas
na contabilidade como reservas estatutárias sujeitas ao regime da re-
serva legal, mas utilizáveis como fica definido no artigo 10.º.

ARTIGO 10.º

1 � O conselho de administração procederá à amortização das
seguintes acções:

a) Cujo titular use o direito à informação que a lei lhe concede
para daí tirar vantagens que causem prejuízo à sociedade ou aos ou-
tros accionistas;

b) Cujo titular seja declarado falido ou insolvente por sentença
transitada em julgado;

c) As apreendidas judicialmente para serem sujeitas a venda forçada.
2 � As amortizações aqui previstas devem ser realizadas no prazo

máximo de um ano a contar do conhecimento do facto que lhes der
causa.

3 � A contrapartida da amortização decidida com base nas
alíneas b) e c) do ponto um é correspondente ao valor contabilístico
resultante do último balanço aprovado, salvo se as acções tiverem
cotação, caso em que o respectivo valor será o mais baixo das cota-
ções do mês anterior aquele em que o conselho de administração
execute a amortização. A contrapartida de amortização com base na
alínea a) do ponto um será o determinado no parágrafo anterior ou o
valor nominal, se este for mais baixo que aquele.

4 � Para efectuar os pagamentos das amortizações, a sociedade
pode utilizar verbas retiradas da reserva especial referida no número
três do artigo anterior.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que,
pelo menos até dez dias antes, possuam cinquenta ou mais acções em
seu nome, averbadas no livro de registo da sociedade ou, tratando-se
de acções ao portador não registadas, demonstrem com a mesma
antecedência, terem feito o seu depósito numa instituição de crédito,
demonstração a fazer por declaração emitida pela depositária.

2 � A cada grupo de cinquenta acções corresponde um voto; os
accionistas possuidores de um número de acções inferior a cinquenta,
poderão agrupar-se de forma a somar esse número, fazendo-se então
representar por qualquer um dos agrupados mediante declaração escri-
ta por todos assinada.
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3 � Os accionistas que sejam pessoas singulares podem fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por outros accionistas,
pelo cônjuge, ascendente ou descendente, ou por um membro do conse-
lho de administração desta sociedade.

4 � Os accionistas pessoas colectivas serão representadas por um
membro da sua administração, direcção ou gerência.

5 � Os instrumentos de representação previstos nos números ante-
riores deverão ser dirigidos ao presidente da mesa da assembleia geral,
e entregues na secretaria da sociedade com, pelo menos, cinco dias úteis
de antecedência em relação à data marcada para a respectiva reunião.

6 � Os membros do conselho de administração e o fiscal único
deverão estar presentes nas reuniões da assembleia geral e, mesmo
que não disponham de direito de voto, poderão intervir nos traba-
lhos, apresentar propostas e participar nos respectivos debates.

7 � A assembleia geral só pode deliberar, em primeira convocatória,
desde que estejam presentes accionistas que representem a maioria do
capital.

ARTIGO 12.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por dois presidentes,
e dois secretários, eleitos em assembleia geral, de entre accionistas ou
não, por um período de três anos, e poderão sempre ser reeleitos.

2 � Compete ao presidente da mesa da assembleia geral convocar
e dirigir as respectivas reuniões da assembleia, dar posse aos membros
do conselho de administração e fiscal único, bem como exercer as
demais funções que lhe são conferidas por lei e pelo presente estatuto.

ARTIGO 13.º

1 � As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem ser
feitas com a antecedência mínima e a publicidade impostas por lei.

2 � Enquanto todas as acções forem nominativas, as assembleias
gerais podem ser convocadas por cartas registadas expedidas, com a
antecedência mínima de vinte e um dias, aos sócios e demais pessoas
que devam estar presentes.

3 � O presidente da mesa deverá convocar extraordinariamente a
assembleia geral sempre que tal seja solicitado pelo conselho de admi-
nistração, ou pelo fiscal único.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 14.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três membros, eleitos pela assembleia
geral de entre os accionistas ou não accionistas, por um período de
três anos, sendo permitida a sua reeleição por sucessivos triénios, sem
qualquer limitação.

2 � Os administradores, findo o mandato, mantêm-se em funções
até serem substituídos.

3 � A eleição é feita por listas completas, nas quais será designa-
do o presidente.

4 � Na falta ou impedimento definitivo de qualquer administrador
os demais procederão à cooptação de um substituto. Se for necessário
substituir o presidente, o conselho de administração designará qual, de
entre eles, substitui o presidente impedido. O mandato do novo admi-
nistrador cooptado, terminará no fim do período para o qual o admi-
nistrador substituído tinha sido eleito.

5 � A responsabilidade de cada administrador deverá ser cauciona-
da ou não, conforme for deliberado pela assembleia electiva a qual, se
obrigar a prestar caução, determinará o respectivo valor e o modo
como a caução pode ser prestada.

ARTIGO 15.º

1 � O conselho de administração deverá reunir, pelo menos, uma
vez por trimestre, e além disso, sempre que for convocado pelo pre-
sidente.

2 � Cada administrador pode fazer-se representar nas reuniões do
conselho por outro administrador, mediante simples carta dirigida ao
presidente, mas cada instrumento de representação não pode ser uti-
lizado mais do que uma vez. As cartas de representação ficarão arqui-
vadas como anexos à acta da reunião respectiva.

3 � Os Administradores serão convocados por qualquer forma
adequada permitida por lei, emitida com o tempo de antecedência que,
nas circunstâncias, permitam a comparência dos convocados. A
convocatória deverá precisar os assuntos sobre os quais o conselho de
administração irá pronunciar-se.

4 � Para que o conselho de administração possa deliberar valida-
mente, é necessário que esteja presente ou devidamente representada
a maioria dos seus membros efectivos. O conselho de administração
deliberará sobre os assuntos agendados para a reunião, podendo toda-

via discutir e deliberar sobre outros assuntos desde que nisso acordem
todos os membros presentes.

5 � De cada reunião será lavrada acta, por todos assinada.

ARTIGO 16.º

1 � Cabem ao conselho de administração os mais amplos poderes
de administração da sociedade, previstos no artigo 406.º do Código
das Sociedades Comerciais.

2 � O conselho de administração poderá, por maioria dos votos,
delegar a gestão corrente da sociedade, num administrador-delegado.

3 � Esta delegação é efectuada por deliberação que fique a constar
da acta do conselho delegante.

4 � O conselho de administração poderá constituir procuradores
ou mandatários da sociedade, fixando com toda a precisão os actos
que estes podem praticar e a duração do mandato.

ARTIGO 17.º

1 � Compete ao conselho de administração representar plenamen-
te a sociedade em juízo e fora dele, através dos elementos que para o
efeito forem designados; na falta de designação, a sociedade será re-
presentada pelo presidente do conselho de administração.

2 � A sociedade fica obrigada pela assinatura do presidente do
conselho de administração, ou pelo administrador delegado relativa-
mente ás matérias constantes da delegação.

ARTIGO 18.º

Os administradores serão remunerados ou não, conforme for deli-
berado na assembleia geral electiva, ou noutra, e pelo modo que for
estabelecido nessa mesma assembleia geral.

ARTIGO 19.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um
suplente, eleitos pela assembleia geral, de entre revisores oficiais de
contas ou sociedades revisoras de contas, por períodos de três anos, e
podem ser reeleitos uma ou mais vezes.

2 � O fiscal único será remunerado de acordo com contrato nego-
ciado pelo conselho de administração.

CAPÍTULO V
Das contas e aplicação de resultados e cláusulas finais

ARTIGO 20.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 21.º

1 � Relativamente a cada exercício social, o conselho de adminis-
tração elaborará as demonstrações financeiras obrigatórias, as quais,
juntamente com o relatório sobre o estado e evolução dos negócios e
a proposta de aplicação de resultados, serão apresentados ao fiscal
único e, posteriormente, à assembleia geral.

ARTIGO 22.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de deduzidas
ou reforçadas as provisões e reservas impostas por lei, ou votadas na
assembleia, terão a aplicação que a assembleia geral deliberar, a qual
pode decidir, por maioria simples, a não distribuição de qualquer lu-
cro, remetendo-o para reservas ou, simplesmente, para resultados
transitados.

ARTIGO 23.º

Para exercer funções no primeiro triénio que se inicia com o regis-
to deste estatuto, ficam designados:

1 � Conselho de administração:
Maria Filomena Miranda Vaz Alvarez, presidente;
Maria da Graça Miranda Vaz Alvarez Toscano;
Luís Filipe Alvarez Toscano;
2 � Fiscal único:
José Luís de Sousa Leal, revisor oficial de contas n.º 616, em repre-

sentação de Leal & Carreira, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas;
3 � Fiscal suplente:
Maria Manuel Artilheiro Coelho Gonçalves da Silva;
4 � Mesa da assembleia geral:
D. Maria da Conceição Miranda Vaz Alvarez � presidente;
Henrique José Alvarez Toscano e Pedro Manuel Alvarez Toscano �

secretários.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003493220
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FACHADA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9818;
identificação de pessoa colectiva n.º 506739821; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 7/031031.

Certifico que, foi constituída entre Elsa Maria Fachada Rodrigues
Martins e marido Marco Paulo Moreira Martins, casados em comu-
nhão de adquiridos, a sociedade por quotas em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1º

1 � A sociedade adopta a firma Fachada & Martins, L.da.
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Mártir São Sebastião, 3,

freguesia de Assafarge, concelho de Coimbra.
3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-

locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização e distribuição
de vestuário, calçado e acessórios; recolha, transporte e entrega de
documentos, encomendas de mercadorias por meio de veículos auto-
móveis ligeiros com peso inferior a três toneladas e meia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Elsa Maria Fachada Rodrigues Martins e Marco Paulo Moreira
Martins.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

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

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

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000750915

G. & S. MARQUES MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9819;
identificação de pessoa colectiva n.º 506760995; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 7/031103.

Certifico que, foi constituída entre Graça Maria Marques Mendes e
Susana Margarida Marques Mendes, ambas solteiras, maiores, a so-
ciedade por quotas em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1º

1 � A sociedade adopta a firma G. &. S. Marques Mendes, L.da.
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Sanches da Gama, 7, 3.º,

esquerdo, freguesia de Coimbra (Sé Nova), concelho de Coimbra.
3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-

locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, e criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em: comércio de calçado, artigos de
mercearia e utilidades domésticas; construção civil, urbanizações, com-
pra, venda e permuta de bens imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim; exploração de actividade agrícola, nomeadamente silvicul-
tura; e comercialização de artigos relacionados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: uma de 2600 euros, pertencente à sócia Graça
Maria Marques Mendes; e uma de 2400 euros, pertencente à sócia
Susana Margarida Marques Mendes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeada gerente a sócia Graça Maria
Marques Mendes.

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

3 � É expressamente proibido ao gerente obrigar a sociedade em
actos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente fianças, abona-
ções, letras de favor ou quaisquer outros de idêntica natureza.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os sócios.
A cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade, que
terá sempre o direito de preferência em primeiro lugar e os sócios
não cedentes em segundo.

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;
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d) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-
sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral;

e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a cinquenta vezes o capital social, desde que
deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade
do capital social.

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

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000750923

NANOSIS � SISTEMAS DE ENGENHARIA
E TECNOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9820;
identificação de pessoa colectiva n.º 506745112; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 7/031105.

Certifico que foi constituída, entre Eduardo Manuel dos Santos
Carmona Pires, casado com Fátima Carla Dias Antunes Carmona Pires
e Pedro Miguel Veloso Dinis Lucas, casado com Isabel Maria de Sousa
Moreira Fialho Caldeira, ambos casados em comunhão de adquiridos,
e Bruno Miguel Branco da Silva, solteiro, maior, a sociedade por quo-
tas em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NANOSIS � Sistemas de Enge-
nharia e Tecnologia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada da Beira, 176, 3.º, B,
freguesia de Santo António dos Olivais, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
das novas tecnologias, nomeadamente investigação e desenvolvimento
nas áreas de electrónica e sistemas de engenharia e comercialização
de produtos relacionados com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais dos valores
nominais de 2000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Eduardo Manuel dos Santos Carmona Pires, Pedro Miguel Veloso Dinis
Lucas e Bruno Miguel Branco da Silva.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, nos seus actos e contratos, é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando e esta
for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em mas-
sa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida sem con-
sentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que deli-
berado por unanimidade dos votos correspondentes ao capital social.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000750931

ACOALSI � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9836/
031203; identificação de pessoa colectiva n.º 506627160; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 11/031203.

Certifico que, por Madeira & Madeira � Importação de Ferragens
e Ferramentas, S. A.; Adelino Araújo Rodrigues da Costa, casado com
Maria José Macedo Azevedo Costa, em comunhão geral; Álvaro Manuel
Azevedo da Costa, casado com Maria Fátima Paiva Ribeiro Costa,
em comunhão de adquiridos; Silvério Marteleira Bento, casado com
Gabriela Lopes Pereira Bento, em comunhão de adquiridos; e Gisela
Alexandra Azevedo da Costa, divorciada, foi constituída a sociedade
comercial em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade é do tipo por quotas, adopta a firma ACOALSI �
Comércio de Máquinas e Ferramentas, L.da e reger-se-á pelo presente
contrato de sociedade e pela legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

Sede e formas locais de representação

1 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Madefil, lotes 13 a
19, Sargento Mor, freguesia de Souselas e concelho de Coimbra.

2 � A sociedade pode, mediante deliberação da gerência, deslocar
ou transferir a sede social para qualquer outro local, dentro do mesmo
concelho ou em concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agênci-
as, delegações ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto o comércio de máquinas, ferragens,
ferramentas, utilidades diversas, artigos para decoração e higiene, brin-
quedos, quinquilharia, flores, artigos e produtos alimentares,
artigos para o lar, material de escritório, audiovisual e eléctrico e
electrónico, bebidas, artigos têxteis, livros e revistas, artigos de bebé,
mobiliário, computadores, sapatos, electrodomésticos, plásticos e
produtos químicos.

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é no montan-
te nominal de 5000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota com o valor nominal de 2550 euros, pertencente à
sócia Madeira & Madeira � Importação de Ferragens e Ferra-
mentas, S. A.;
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b) Uma quota com o valor nominal de 1592,50 euros, pertencente
ao sócio Adelino Araújo Rodrigues da Costa;

c) Uma quota com o valor nominal de 367,50 euros, pertencente
ao sócio Álvaro Manuel Azevedo da Costa;

d) Uma quota com o valor nominal de 245 euros, pertencente ao
sócio Silvério Marteleira Bento;

e) Uma quota com o valor nominal de 245 euros, pertencente à
sócia Gisela Alexandra Azevedo Costa.

ARTIGO 5.º

Aumentos de capital

Em caso de aumentos de capital, por entradas em dinheiro, os sócios
terão direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Aquisição de participações

1 � A sociedade poderá, por deliberação da gerência e nos termos
da lei, adquirir e/ou alienar, designadamente:

a) Quotas próprias;
b) Acções e/ou quotas em sociedades comerciais independentemente

do seu objecto ou lei reguladora; e realizar, sobre umas e outras, as
operações que se mostrarem convenientes para a prossecução dos
interesses sociais.

2 � A sociedade poderá ainda associar-se a pessoas jurídicas para,
nomeadamente, formar agrupamentos complementares de empresas,
agrupamentos europeus de interesse económico, novas sociedades,
associações em participação ou consórcios.

ARTIGO 7.º

Prestações suplementares de capital e suprimentos

1 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 500 000 euros, nas condições a serem
acordadas pela assembleia geral, por 3/4 do capital social.

2 � Os sócios podem fazer suprimentos à sociedade, em dinheiro
e a título oneroso.

3 � Os suprimentos serão reembolsáveis no prazo de um ano, salvo
deliberação em contrário da assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas entre sócios, ou entre estes e os seus côn-
juges, ascendentes e descendentes directos, ou sociedades de que sejam
sócios ou accionistas, ou nos quais exerçam funções de gerência ou de
administração, e a sua divisão no caso de cessão parcial não carece de
autorização prévia da sociedade nem dos outros sócios.

2 � Em caso de cessão de quotas a terceiras pessoas, será necessá-
rio o consentimento prévio da sociedade, expresso em deliberação da
assembleia geral tomada por maioria dos votos correspondentes ao
capital social.

3 � Os sócios têm direito de preferência na alienação das quotas.
4 � A pretensão de transmissão deverá ser comunicada por escri-

to à gerência com indicação do valor nominal da quota a alienar, do
preço, modalidade de pagamento e identidade do adquirente.

5 � A gerência deverá dar conhecimento aos restantes sócios por
carta registada no prazo de 10 dias, da pretensão do sócio e, no prazo
de 30 dias a contar da data de expedição daquela, devem os sócios que
pretendam exercer o direito de preferência, declará-lo à gerência.

6 � A sociedade, através da assembleia geral, convocada para o
efeito, deverá pronunciar-se quanto ao consentimento, referido no n.º 2,
no prazo de 60 dias, sendo a referida transmissão livre, caso o não faça.

7 � A sociedade obriga-se, no caso de recusar o consentimento, a
adquirir ou amortizar a quota, ou fazê-la adquirir por outra pessoa,
conforme for deliberado pela assembleia geral, nas condições de pre-
ço e pagamento do negócio para que foi solicitado o consentimento.

8 � Tratando-se de transmissão a título gratuito, ou provando a
sociedade que naquele negócio houve simulação de preço, a aquisição
ou amortização far-se-á pelo valor real, determinado nos termos pre-
vistos no artigo 105.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais.

9 � O disposto no n.º 2 aplica-se também no caso de penhor,
caução ou outras formas de garantia ou oneração, ou usufruto sobre
as quotas.

ARTIGO 9.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá deliberar, para além da situação prevista
no n.º 8 do artigo anterior, a amortização de qualquer quota, pelo valor
nominal, nos seguintes casos:

a) Dissolução, liquidação, falência ou convocação de credores de
sócios;

b) Interdição ou inabilitação de sócio, divórcio, separação judicial
de pessoas e bens ou só bens, se a quota não ficar a pertencer ao
respectivo titular, quando o sócio for uma pessoa singular;

c) Penhora, arresto, arrolamento, arrematação, adjudicação ou outra
providência judicial de quotas;

d) Ser cedida, onerada, dada em garantia ou caução de alguma obri-
gação, ou cedido o seu usufruto com violação das regras estabelecidas
no artigo anterior;

e) Morte de um dos sócios, quando lhe não suceda cônjuge, ascen-
dentes ou descendentes no 1.º grau da linha recta.

2 � A amortização deverá ser decidida e celebrada no prazo má-
ximo de 180 dias a partir da data em que, se for esse o caso, a so-
ciedade tiver conhecimento do facto que lhe der causa.

3 � O pagamento do preço da amortização será feito na sede social,
em quatro prestações iguais e semestrais, vencendo-se a primeira
10 dias após a assembleia geral que deliberou a amortização.

4 � A sociedade tem sempre o direito de antecipar, como enten-
der, o vencimento das prestações.

5 � As prestações em dívida vencerão ou não juros, consoantes
for deliberado ou não nesse sentido na assembleia geral que tiver de-
cidido a amortização.

6 � A sociedade poderá também amortizar quotas com o consen-
timento dos respectivos titulares.

7 � A quota amortizada pode figurar no balanço como tal e os
sócios podem deliberar que em vez dela sejam criadas uma ou várias
quotas destinadas a serem alienadas a um ou alguns sócios ou terceiros.

ARTIGO 10.º

Representação na assembleia geral

1 � Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias gerais
por um gerente da sociedade, ou por qualquer outro sócio, bastando
para o efeito a apresentação de uma carta dirigida à gerência, com
uma antecedência mínima de cinco dias úteis, indicando o represen-
tante e assinada pelo respectivo sócio.

2 � Sem prejuízo do disposto no número anterior, os sócios que
sejam pessoas colectivas serão representados pelos seus representan-
tes legais, ou ainda, por terceiros, sendo, para tal, necessária a apre-
sentação de uma carta dirigida à gerência, com uma antecedência
mínima de 5 dias úteis, indicando o representante na assembleia geral
e assinada pelo respectivo representante legal da pessoa colectiva.

ARTIGO 11.º

Quorum

1 � Para que a assembleia geral possa validamente deliberar, quer
em primeira, quer em segunda convocação, deverão estar presentes
ou representados os sócios detentores da maioria do capital social.

2 � As deliberações serão tomadas por maioria simples dos votos
correspondentes ao capital social, salvo quando a lei exigir maior
percentagem.

ARTIGO 12.º

Convocação e local da reunião

1 � As assembleias gerais serão convocadas por qualquer dos mem-
bros da gerência através de cartas registadas dirigidas aos sócios, com
a antecedência mínima de 15 dias, sempre que a lei não exija outras
formalidades.

2 � As assembleias gerais reunir-se-ão na sede social ou em qual-
quer outro local dentro da comarca judicial da sede para que tenham
sido convocadas.

ARTIGO 13.º

Composição da gerência

A administração e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme vier a ser deliberado, ficará a cargo de quem vier
a ser designado em assembleia geral.

ARTIGO 14.º

Atribuições

1 � Sem prejuízo das demais atribuições que lhes estão conferidas
por lei, pelos presentes estatutos, compete aos gerentes realizar os
actos necessário ou convenientes à realização do objecto social,
designadamente:

a) Adquirir e alienar, ou onerar bens móveis, incluindo veículos
automóveis;

b) Elaborar os regulamentos internos que reputarem convenientes;
c) Nomear mandatários ou procuradores da sociedade para a práti-

ca de determinados actos ou categorias de actos, mediante procura-
ção que especifique os poderes conferidos.
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2 � Os membros da gerência ficam expressamente proibidos de
obrigar a sociedade em fianças, letras de favor, avales, abonações ou
outros actos, contratos ou documentos estranhos ao objecto social,
sendo nulos e de nenhum efeito os actos e contratos praticados em
violação desta norma, sob pena de o infractor responder perante a
sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

ARTIGO 15.º

Vinculação da sociedade

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um ou mais procuradores no âmbito dos po-

deres que lhes forem conferidos.

ARTIGO 16.º

Designação da gerência

Ficam, desde já, designados para integrarem a gerência os não só-
cios:

a) João Manuel Dias Madeira, casado, residente na Rua de Nicolau
Chanterenne, 179, em Coimbra; e

b) Maria Filomena Dias Madeira, casada, residente na Rua do Ge-
neral Humberto Delgado, 424, Casais, Coimbra.

Disposições transitórias

Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Sociedades
Comerciais, consideram-se adquiridos pela sociedade os direitos e por
ela assumidas as obrigações decorrentes de negócios jurídicos celebra-
dos em nome dela pela gerência a partir desta data e antes da obten-
ção do seu registo definitivo, bem assim como proceder ao levanta-
mento do capital social depositado.

10 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Pereira da Costa do Espírito Santo. 2000751687

MONDEMOLDE � INDÚSTRIA DE MOLDES
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8006;
identificação de pessoa colectiva n.º 504696602.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

14 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000209661

MONDEFIN COZINHA PRONTA � INDÚSTRIA
DE ALIMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8003;
identificação de pessoa colectiva n.º 504706349.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

14 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000209726

MONDEFIN � INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS E METAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8002;
identificação de pessoa colectiva n.º 504761269.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

14 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000209688

MONDEFIN COMBUSTÍVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7947;
identificação de pessoa colectiva n.º 504706365.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

14 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000209653

FRIAS & TELES GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1014;
identificação de pessoa colectiva n.º 500121508.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

27 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000082025

REFLECTA PORTUGUESA � INDÚSTRIAS
FOTOGRÁFICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3094;
identificação de pessoa colectiva n.º 501416676; data do depósi-
to: 030710.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000209718

BASCOL � CONSTRUÇÃO CIVIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2871;
identificação de pessoa colectiva n.º 501279636; data do depósi-
to: 030709.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003492569

MARUA � COMÉRCIO DE BACALHAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7417;
identificação de pessoa colectiva n.º 504301381.

Certifico, com referência à sociedade, que foram depositadas as
contas de exercício do ano de 2002.

27 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003492143

LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA M. A. MESQUITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7738;
identificação de pessoa colectiva n.º 504513664.

Certifico, com referência à sociedade, que foram depositadas as
contas de exercício do ano de 2002.

26 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003475052

RAQUELDENTE � ESPECIALIDADES MÉDICAS
E DENTÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6610;
identificação de pessoa colectiva n.º 503834823.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003493026

MONDESAV, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8005;
identificação de pessoa colectiva n.º 504698567.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

14 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000209696

MONDEFIN � GESTÃO, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8374;
identificação de pessoa colectiva n.º 505246031.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

14 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000209734

ALTO S. JOÃO PNEUS � COMÉRCIO DE PNEUS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7259;
identificação de pessoa colectiva n.º 504216201.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

14 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003548220

TERMOPOR � INDÚSTRIAS TÉRMICAS DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4953;
identificação de pessoa colectiva n.º 502786183; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

14 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000081894

DISCOI � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5646;
identificação de pessoa colectiva n.º 503231541; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

14 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003548360

UROSAÚDE � SERVIÇOS DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8769;
data do depósito: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

14 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000081290

CAFÉ CRAVEIRO & CRAVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5094;
identificação de pessoa colectiva n.º 502945192.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000086314

IRTEL � INSTALAÇÕES DE RÁDIO, TELEVISÃO
E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3326;
identificação de pessoa colectiva n.º 501583033.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

14 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000081509

AUGUSTO C. THOMÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2455;
identificação de pessoa colectiva n.º 500939195.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003493018

RMCASA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6398;
identificação de pessoa colectiva n.º 503671584.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003554947

A LONGRA � PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6370;
identificação de pessoa colectiva n.º 503649856.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003493689

V. E. M. G. � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7152;
identificação de pessoa colectiva n.º 504183559.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003554955

PAULO CRUZ � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7035;
identificação de pessoa colectiva n.º 504073230; data do depósi-
to: 031113.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003445579

ASA MORENA � ARTIGOS DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9790;
identificação de pessoa colectiva n.º 506728366; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 9/031001.

Certifico que foi constituída, entre Júlio de Macedo Gonçalves,
solteiro, maior, e Katia Sandar Fernandes Aquino, divorciada, a so-
ciedade por quotas em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Asa Morena � Artigos de
Moda, L.da, e tem a sua sede na Rua da Gala, 44, freguesia de Coimbra
(São Bartolomeu), concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exportação
e representação de artigos de moda, marroquinaria, artigos de viagem,
acessórios de moda, perfumaria, cosméticos, calçado, vestuário, têx-
teis e brindes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Júlio de Macedo Gonçalves e Katia Sandra Fernandes Aquino.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

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

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003573127

PADARIA CENTRAL � GASPAR SIMÕES, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente PADARIA CENTRAL, GASPAR & SIMÕES, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7365;
identificação de pessoa colectiva n.º 504509934; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 7/030522.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi trans-
formada em sociedade unipessoal por quotas, tendo o pacto sido re-
modelado totalmente pelo que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Padaria Central � Gaspar Simões,
Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua do Cabo, 14, lugar e fregue-
sia de Cernache, concelho de Coimbra.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria e comércio de pão e
de pastelaria e, ainda, comércio de bebidas e de outros produtos ali-
mentares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores constantes da escrita social, é de 6000 euros, representado
por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio Paulo
Jorge Gaspar Simões.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado, ficará a cargo dele sócio, Paulo Jorge Gaspar Simões,
que se mantém nomeado gerente, ou ainda a cargo de pessoas estra-
nhas à sociedade que venham a ser por ele designadas.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

6 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Fran-
co Pereira Duarte. 2000086527
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MANEL DOS TEMPEROS � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9830;
identificação de pessoa colectiva n.º 506630684; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 5/031120.

Certifico que foi constituída, por Manuel Ferreira, casado com Irene
da Conceição Santos Silva, na comunhão geral, a sociedade unipessoal
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manel dos Temperos � Comér-
cio de Produtos Alimentares, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na
Rua Nova, sem número de polícia, lugar de Novo Horizonte, fregue-
sia de São Paulo de Frades, concelho de Coimbra.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe 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 comercialização de produtos ali-
mentares, higiene, bebidas, vestuário, utilidades domésticas e recolha,
transporte e entrega de documentos e mercadorias como entidade
empresarial diferente dos correios nacionais efectuada por meio de
veículos ligeiros com peso bruto igual ou inferior a 3,5 toneladas.

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, Manuel Ferreira da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 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, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio, Manuel Ferreira da Silva,
desde já, nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estranhas à
sociedade que venham a ser por ele sócio designadas.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares de
empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos permitidos
por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos complementares 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 jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000750966

JOÃO DUARTE FREITAS, L.DA

(anteriormente JOÃO DUARTE FREITAS, UNIPESSOAL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9709;
identificação de pessoa colectiva n.º 506651851; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 6/031112.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que o capital
foi aumentado para 6000 euros e o pacto foi alterado nos seus arti-
gos 3.º, 4.º e 7.º e n.os 1 dos artigos 1.º e 5.º, pelo que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Duarte Freitas, L.da, e tem a
sua sede na Praceta de São Sebastião, 59, 2.º, esquerdo, freguesia de
Santo António dos Olivais, concelho de Coimbra.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de 6000 euros, e
corresponde à soma de três quotas dos valores nominais e titulares
seguintes: uma de 5000 euros, pertencente ao sócio João Duarte
Gouveia de Freitas; e duas iguais de 500 euros cada, pertencentes uma
a cada uma das sócias, Sofia Paula Maia Lopes e Andrea Ribeiro da
Cunha Gouveia de Freitas.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, mantendo-se nomeado gerente o sócio João Duarte
Gouveia de Freitas.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000751008

RASGANÇO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9829;
identificação de pessoa colectiva n.º 506762017; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 9/031118.

Certifico que foi constituída, entre Paulo José Vide da Cunha Martins
e Alexandre Boaventura da Costa Martins dos Santos, ambos soltei-
ros, maiores, a sociedade por quotas em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RASGANÇO � Actividades
Hoteleiras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo da Sé Velha, 20, fregue-
sia de Coimbra (Sé Nova), concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades hoteleiras e restau-
ração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Paulo José Vide da Cunha Martins e Alexandre Boaventura da
Costa Martins dos Santos.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, nos seus actos e contratos, é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

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

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

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

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000750974

PIALFAGAMA, CONTABILIDADE E CONSULTADORIA
FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9827;
identificação de pessoa colectiva n.º 506772608; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 7/031114.

Certifico que foi constituída, entre Manuel Valter Cruz Pinheiro e
mulher, Vera Maria de Sotto Mayor Sequeira Pinheiro, casados em
comunhão geral, Graça Maria Sequeira Pinheiro, solteira, maior, e José
Adelino da Costa Gonçalves, divorciado, a sociedade por quotas em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PIALFAGAMA, Contabilidade e
Consultadoria Fiscal, L.da e tem a sua sede na Rua de Carlos Seixas,
23, 3.ª cave, freguesia de Santo António dos Olivais, concelho de
Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades de contabilidade e
consultadoria fiscal e para os negócios e gestão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5010 euros, e corresponde à soma de quatro quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: duas iguais de 835 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios Manuel Valter Cruz Pinheiro e Vera Maria
de Sotto Mayor Sequeira Pinheiro; e duas iguais de 1670 euro cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Graça Maria Sequeira Pinhei-
ro e José Adelino da Costa Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando, desde já, nomeados gerentes os sócios Gra-
ça Maria Sequeira Pinheiro e José Adelino da Costa Gonçalves.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, nos seus actos e contratos,
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que deli-
berado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000750958

FERRETE & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9826;
identificação de pessoa colectiva n.º 506767604; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 7/031113.
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Certifico que foi constituída, entre Alexandre Miguel Sá Ferrete da
Conceição, Manuel António Oliveira de Carvalho e Fernando António
Teixeira de Almeida, todos solteiros, maiores, a sociedade por quotas
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ferrete & Carvalho, L.da, e tem a
sua sede no Bairro das Habitações Económicas, bloco D-2, 3.º, es-
querdo, freguesia de Santo António dos Olivais, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização e prestação de
serviços na área da informática e automação industrial.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5001 euros e corresponde à soma de três quotas iguais dos valores
nominais de 1667 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Alexandre Miguel Sá Ferrete da Conceição, Manuel António Oli-
veira de Carvalho e Fernando António Teixeira de Almeida.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, nos seus actos e contratos, é
necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, desde que delibe-
rado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000750940

CENTRALPEDRA � COMÉRCIO DE ROCHAS
ORNAMENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7600;
identificação de pessoa colectiva n.º 504492691; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 8 e 9/031111.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que, em 10 de
Novembro de 2003, Vítor Sérgio Faustino Domingues, cessou as suas
funções de gerente, por renúncia.

Mais certifico que o pacto foi alterado no seu artigo 3.º e no corpo
e § 1.º do artigo 5.º, que passaram a ter 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 10 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas dos valores nominais e titulares
seguintes: uma de 8000 euros, pertencente ao sócio Pedro Manuel
Ferreira Coelho; e uma de 2000 euros, pertencente ao sócio Vítor
Sérgio Faustino Domingues.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado, ficará a cargo de sócio ou não sócios, que vierem a ser
designados em assembleia geral, mantendo-se nomeado gerente o só-
cio Pedro Manuel Ferreira Coelho.

§ 1.º Para a sociedade ficar obrigada, nos seus actos e contratos,
basta a intervenção de um gerente.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003573321

PADARIA E PASTELARIA NEVES & VENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9825;
identificação de pessoa colectiva n.º 506772616; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 5/031112.

Certifico que foi constituída, entre Maria Isabel Messa das Neves,
viúva, Rosa Maria das Neves Bernardes Ventura, casada com Pedro
Miguel Rodrigues Ventura e Filipe Manuel das Neves Bernardes, casa-
do com Paula Cristina Quitério Pereira, ambos casados em comunhão
geral, a sociedade por quotas em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Padaria e Pastelaria Neves &
Ventura, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Lima, 53, freguesia de
Taveiro, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de padaria, pastelaria,
confeitaria e cafetaria e comércio e fabrico de pão e bolos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nominais
e titulares seguintes: uma de 2500 euros, pertencente à sócia Maria
Isabel Messa das Neves; e duas iguais de 1250 euros cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Filipe Manuel das Neves Bernardes e
Rosa Maria das Neves Bernardes Ventura.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assembleia
geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios, Filipe Manuel das
Neves Bernardes e Rosa Maria das Neves Bernardes Ventura.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, nos seus actos e contratos, é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, desde que delibe-
rado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003573330

ANDRÉ CHAVES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9821;
identificação de pessoa colectiva n.º 506763862; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 6/031106.

Certifico que foi constituída, entre André Filipe Ferreira Chaves e
Nuno Rodrigo Ferreira Chaves, ambos solteiros, maiores, a sociedade
por quotas em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma André Chaves & Irmão, L.da, e
tem a sua sede na Rua da Saragoça, 95, A, freguesia de Santa Cruz,
concelho e cidade de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de restaurante, snack-bar
e café e comércio de produtos alimentares e bebidas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, André Filipe Ferreira Chaves e Nuno Rodrigo Ferreira Chaves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, ficando, desde já, nomeados gerentes
ambos os sócios.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

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

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003573313

ENTROPIA � AUDIOVISUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9816;
identificação de pessoa colectiva n.º 506589021; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/031030.

Certifico que foi constituída, entre Ricardo Alexandre de Oliveira
Ponte, solteiro, maior; Manuel Cruz de Matos, casado com Luzia da
Conceição Eloi Galvão de Matos e Fernando Primo Martins, casado
com Margarida Cristina Pires Machado Martins, ambos casados em
comunhão de adquiridos, a sociedade por quotas em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ENTROPIA � Audiovisual, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Pedro Nunes, edifício
Instituto Pedro Nunes, freguesia de Santo António dos Olivais, con-
celho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização e prestação de
serviços na área da fotografia, filmagens e audiovisual, publicidade e
marketing.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5001 euros e corresponde à soma de três quotas iguais dos valores
nominais de 1667 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Ricardo Alexandre de Oliveira Ponte, Manuel Cruz de Matos e Fernando
Primo Martins.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando, desde já, nomeado gerente o sócio Manuel
Cruz de Matos.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, desde que delibe-
rado por unanimidade dos votos correspondentes ao capital social.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003573259

SOVESTÁRIA, PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9817;
identificação de pessoa colectiva n.º 506550575; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 6/031031.

Certifico que foi constituída, entre Abel João Albuquerque Lopes,
casado com Maria João Gomes de Oliveira; Fernando Miguel Rodrigues
de Carvalho Pereira da Silva, casado com Ana Sofia Goulart Lemos
Henriques Ferreira; Regina Eugénia de Sousa Lorvão, casada com
António Leite da Cunha Ferreira Antunes; e Milton César Ferreira
Marques, casado com Ana Rosa Alves Gomes, todos casados em co-
munhão de adquiridos, a sociedade por quotas em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SOVESTÁRIA, Projectos e
Construções, L.da, e tem a sua sede na Urbanização Panorama, lote 4,
2.º, esquerdo, freguesia de Eiras, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em: elaboração de projectos de
engenharia, nomeadamente na área de sistemas mecânicos, electrici-
dade e civil; construção civil; compra, venda e permuta de bens imó-
veis e revenda dos adquiridos para esse fim; construção de redes de
gás e de equipamentos de abastecimento; montagem e leitura de equi-
pamentos por medida e fornecimento de gás; estudos, projectos e
execução de sistemas de ar condicionado, ventilação e aquecimento
central e de equipamentos de energias alternativas; prestação de ser-
viços na área de telecomunicações; comercialização e manutenção de
equipamentos nas áreas de metalomecânica, telecomunicações e sis-
temas energéticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais dos valores
nominais de 1250 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Abel João Albuquerque Lopes, Fernando Miguel Rodrigues de Car-
valho Pereira da Silva, Regina Eugénia de Sousa Lorvão e Milton César
Ferreira Marques.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando, desde já, nomeados gerentes os sócios Abel
João Albuquerque Lopes e Regina Eugénia de Sousa Lorvão.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, nos seus actos e contratos, é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, desde que delibe-
rado por unanimidade dos votos correspondentes a três quartas partes do
capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis sendo a data e
forma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003573305

SORTIJOGO � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9849/
031216; identificação de pessoa colectiva n.º 506760952; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 10/031222.

Certifico que, por João Paulo Moutinho Ramos, casado com Carla
Alexandra Pires Morais, em separação de bens, e José Presas Zobra,
casado com Maria Inez Surribas Mendez, em separação de bens, foi
constituída a sociedade comercial em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SORTIJOGO � Publicidade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Rosa Falcão, 24, 1.º, B,
freguesia de Santa Cruz, concelho e cidade de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no desenvolvimento de activida-
des de publicidade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
João Paulo Moutinho Ramos e José Presas Zobra.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando, desde já, nomeado gerente o não sócio
Fernando José Carmo Martins, casado, residente na Rua da Fonte
Pinheiro, sem número de polícia, freguesia de Gatões, concelho de
Montemor-o-Velho.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

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

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing, renting e ALD, bem como tomar de
arrendamento bens imóveis necessários à prossecução dos fins sociais,
mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

30 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Pereira da Costa do Espírito Santo. 2000754082

NEGÓCIO SEGURO � CONSULTORIA DE APOIO
AOS NEGÓCIOS E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9851/
031218; identificação de pessoa colectiva n.º 506712311; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/031218.

Certifico que, por Carlos Henrique dos Santos Cruz Rebelo, casado
com Maria Cecília Gomes Ferreira Rebelo, em comunhão de adquiri-
dos; Bruno Carneiro dos Santos Rebelo, casado com Olga Miriam
Fernandes Carvalho, em comunhão de adquiridos; e José Manuel
Casaleiro Girão, casado com Amélia Cristalina Caria Agreira Girão,
em comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade comercial em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Negócio Seguro � Consultoria de
Apoio aos Negócios e Gestão, L.da e tem a sua sede na Rua do Padre
Estêvão Cabral, 120, 3.º, sala 301, freguesia de Santa Cruz, cidade e
concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em: actividades de consultoria para
os negócios e gestão; e actividades de contabilidade, auditoria e
consultoria fiscal, com exclusão das atribuídas aos revisores oficiais
de contas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros e corresponde à soma de três
quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 5000 euros,
pertencente ao sócio Carlos Henrique dos Santos Cruz Rebelo, que
realizou integralmente em dinheiro; e duas iguais de 10 000 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Bruno Carneiro dos Santos
Rebelo e José Manuel Casaleiro Girão, que cada um realizou quanto a
50% em dinheiro, devendo realizar os restantes 50%, também em
dinheiro, no prazo de um ano.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando, desde já, nomeados gerentes os sócios, Bru-
no Carneiro dos Santo Rebelo e José Manuel Casaleiro Girão.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, nos seus actos e contratos, é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que deli-
berado por unanimidade dos votos correspondentes ao capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de
restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta materiais e
bens necessários ao início da actividade, mesmo antes do seu registo
definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela ge-
rência nesse período, logo que definitivamente matriculada.

30 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Pereira da Costa do Espírito Santo. 2000754074

RODRITRANS � TRANSPORTES DE MERCADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5923;
identificação de pessoa colectiva n.º 503395790.

Certifico, com referência à sociedade, que foram depositadas as
contas de exercício do ano de 2002.

3 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000751458

COIMBRAFAR � DISTRIBUIDORA DE ESPECIALIDADES
FARMACÊUTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5697;
identificação de pessoa colectiva n.º 503262471.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003529411

A. C. E J. F. � CONTABILIDADE E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8011;
identificação de pessoa colectiva n.º 504794299.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

27 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000750443

DÁRIO BETTENCOURT DE OLIVEIRA & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3097;
identificação de pessoa colectiva n.º 501432418; data do depósi-
to: 031204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000750508

COIMBRAPOLIS, SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA POLIS EM COIMBRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8747;
identificação de pessoa colectiva n.º 505077973; data do depósi-
to: 031203.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000751644

JOSÉ ESTEVES ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 907;
identificação de pessoa colectiva n.º 500156158.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000084516

TRANSPORTES DA FETEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9720;
identificação de pessoa colectiva n.º 504584049.

Certifico, com referência à sociedade, que foram depositadas as
contas de exercício do ano de 2002.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003469699

MONDEFIN, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7917; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504658336; data do depósito: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002 e contas consolidadas do mesmo ano.

14 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000209700

DRYAS � ARQUEOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7553;
identificação de pessoa colectiva n.º 504470370.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003572856

WMD � PROJECTO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6720;
identificação de pessoa colectiva n.º 503961965; data do depósi-
to: 031217.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

26 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003573828

AMBULÂNCIAS N. S. ROSÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6136;
identificação de pessoa colectiva n.º 503514144.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003496521

NEVES & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2992;
identificação de pessoa colectiva n.º 501366091; data do depósi-
to: 030722.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003493662

TRACOMER � TRADING E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5795;
identificação de pessoa colectiva n.º 503306207; data do depósi-
to: 030707.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003492518

CASAS DO MONDEGO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7855;
identificação de pessoa colectiva n.º 504666339.
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Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

27 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003492356

CAFÉ SCALA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5108;
identificação de pessoa colectiva n.º 502945761.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003492020

IMOCARVALHO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6982;
identificação de pessoa colectiva n.º 504051792.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

27 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003492097

COUTINHO, MENDES & MURTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9788;
identificação de pessoa colectiva n.º 506741486; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/301010.

Certifico que foi constituída entre António Correia da Silva Men-
des, casado com Maria Fernanda Loureiro da Rocha Mendes; Alcino
José Correia Coutinho, casado com Maria Martins Canetas Direito
Coutinho, Manuel Francisco Matos da Murta, casado com Francelina
Soares Tavares e Sílvio Francisco Matos da Murta, casado com Maria
Adelaide dos Santos Nunes da Murta, todos casados em comunhão de
adquiridos, a sociedade por quotas em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Coutinho, Mendes & Murtas, L.da

e tem a sua sede no Monte do Cardal, lugar da Pedrulha, freguesia de
Santa Cruz, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda e permuta de
bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim e construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas iguais dos valo-
res nominais de 5000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios, António Correia da Silva Mendes, Alcino José Correia
Coutinho, Manuel Francisco Matos da Murta e Sílvio Francisco Ma-
tos da Murta.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos, é
necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio, a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 50 vezes o capital social, desde que delibe-
rado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social.

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

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003573151

CONTROLE XXI � CONTABILIDADE E CONSULTADORIA
FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9793;
identificação de pessoa colectiva n.º 506730034; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 9/301007.

Certifico que foi constituída entre António Branco Aires, Raquel
Sofia Caldeira Antunes, solteira, maior, e Paula Maria Pereira Coimbra,
casada com Daniel Krippahl em comunhão de adquiridos, a sociedade
por quotas em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Controle XXI � Contabilidade e
Consultadoria Fiscal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização do Loreto, lote 19,
1.º, direito, freguesia de Eiras, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de actividades de
contabilidade e consultadoria fiscal.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas dos valores nomi-
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nais e titulares seguintes: uma de 4000 euros, pertencente ao sócio
António Branco Aires; e duas iguais de 5000 euros cada, pertencentes
uma a cada umas das sócias Raquel Sofia Caldeira Antunes e Paula
Maria Pereira Coimbra.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando, desde já, nomeado gerente o sócio António
Branco Aires.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos, é
suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio, a quem não sucedam herdeiros

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que deli-
berado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000758991

BAPTISTA & COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9782;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/030925.

Certifico que foi constituída entre Lídia Maria Paiva Baptista, ca-
sada com Joaquim de Jesus Paiva Simões Coelho, e Daniel de Jesus
Simões Coelho, casado com Ana Maria Paradinha Mirandez Coelho,

ambos casados em comunhão de adquiridos, a sociedade por quotas
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Baptista & Coelho, L.da e tem a
sua sede na Rua da Liberdade, 67, 2.º, direito, lugar de Cimo de Fala,
freguesia de São Martinho do Bispo, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de vestuário e aces-
sórios de moda.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Lídia Maria Paiva Baptista e Daniel de Jesus Simões Coelho.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos, é
necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio, a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

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

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003572279
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MOVING2U � COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO
DE SOLUÇÕES DE SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9773;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/030916.

Certifico que foi constituída entre Marco António Rangel dos San-
tos Costa, solteiro, maior; Alberto Pedro Valente Silva, casado com
Maria do Sameiro Ferreira Magno, casados em comunhão de adquiri-
dos; e PULSOFT � Consultoria Informática, L.da, a sociedade por
quotas em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MOVING2U � Comércio e De-
senvolvimento de Soluções de Software, L.da, e tem a sua sede no
Centro de Empresas de Taveiro, Estrada de Condeixa, freguesia de
Taveiro, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o desenvolvimento de soluções de
software, prestação de serviços na área referida e comercialização de
artigos relacionados com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, e corresponde à soma de três quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: uma de 5010 euros, pertencente ao sócio
Marco António Rangel dos Santos Costa; e duas iguais de 4995 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Alberto Pedro Valente
Silva e PULSOFT � Consultoria Informática, L.da

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando, desde já, nomeados gerentes os sócios, Marco
António Rangel dos Santos Costa e Alberto Pedro Valente Silva, e o
não sócio Jorge Manuel Silva Saraiva, ora outorgante, este por indi-
cação da sócia PULSOFT � Consultoria Informática, L.da

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos, é
necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social, desde que deliberado
por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do capital social.

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003572228

COIMBRA & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9778;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/030917.

Certifico que foi constituída entre Ricardo Marques Coimbra e Paulo
Jorge da Silva Ribeiro, ambos solteiros, maiores, a sociedade por quo-
tas em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Coimbra & Ribeiro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Sá da Bandeira,
Centro Comercial Avenida, loja 424, freguesia de Coimbra (Sé Nova),
concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de centro de cópias e
comercialização de artigos de papelaria e outros relacionados com a
actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: uma de 1750 euros, pertencente ao sócio
Paulo Jorge da Silva Ribeiro; e uma de 3250 euros, pertencente ao
sócio Ricardo Marques Coimbra.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos, é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que deli-
berado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003572260

ALVES PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9799;
identificação de pessoa colectiva n.º 506651908; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 7/031017.

Certifico que foi constituída entre Manuel Henriques Pinto e mu-
lher, Natércia Gonçalves Alves Pinto, casados em comunhão de ad-
quiridos, a sociedade por quotas em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alves Pinto, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Padre Estêvão Cabral,
120, sala 204, freguesia de Santa Cruz, concelho e cidade de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de objectos decorativos,
incluindo mobiliário e jóias, novos ou usados.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Manuel Henriques Pinto e Natércia Gonçalves Alves Pinto.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, ficando, desde já, nomeada gerente a
sócia Natércia Gonçalves Pinto.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio, a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a

contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

ARTIGO 8.º

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

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

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000759289

MONTEIRO & LOBO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9063;
identificação de pessoa colectiva n.º 505814692; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: Of. 7 e 8/030917.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que:
a) Em 12 de Setembro de 2003, Zélia da Cruz Silva e Elsa Cláudia

Fróis Pereira Gambôa, cessaram as funções de gerentes, por renúncia;
b) O pacto foi alterado nos seus artigos 3.º, n.º 2 do 1.º e n.º 1 do

4.º, pelo que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Poço, sem número de

polícia, lugar de fornos, freguesia de Trouxemil, concelho de Coimbra.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Álvaro dos
Santos Carvalho e Cidália de Jesus Marques Carvalho.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado, ficará a cargo de quem for designado em
assembleia geral, ficando nomeado gerente, a partir de hoje, o sócio
Álvaro dos Santos Carvalho.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003572295

COGNITIVA � ENGENHARIA DE SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9776;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/030916.

Certifico que foi constituída entre Telmo de Lucena Torres de
Menezes e Gisela Teresa Martins Francisco, ambos solteiros, maio-
res, a sociedade por quotas em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cognitiva � Engenharia de
Sistemas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Sanches da Gama, 3, 1.º,
direito, freguesia de Santo António dos Olivais, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no desenvolvimento de software;
consultoria na área de informática; comercialização e aluguer de equi-
pamentos e produtos informáticos; design gráfico; formação relacio-
nada com a actividade e engenharia de sistemas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: uma de 13 500 euros, pertencente ao sócio
Telmo de Lucena Torres de Menezes; e uma de 1500 euros, perten-
cente à sócia Gisela Teresa Martins Francisco.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando, desde já, nomeado gerente o sócio Telmo
de Lucena Torres de Menezes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos, é
suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

d) No caso de morte de sócio, a quem não sucedam herdeiros
legitimários;

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou alguns dos sócios ou
terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que deli-
berado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social.

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003572236

CARLA AMARAL & ANDRÉ CATARRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9809;
identificação de pessoa colectiva n.º 506721132; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 7/031022.

Certifico que foi constituída entre André Filipe Marques dos San-
tos Pereira Catarro e mulher, Carla Manuel Tavares de Pina Amaral,
casados em comunhão de adquiridos, a sociedade por quotas em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carla Amaral & André Catarro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa da Matemática, 10,
1.º, freguesia de Coimbra (Sé Nova), concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médicos
nas áreas de medicina dentária e fisiatria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, André Filipe Marques dos Santos Pereira Catarro e Carla Ma-
nuel Tavares de Pina Amaral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando, desde já, nomeados ge-
rentes ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000758746

J. R. AMADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9498;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: Of. 11 e 13/031027.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que em 29 de
Julho de 2003, António Manuel Cunha Marques da Silva, cessou as
suas funções de gerente, por renúncia.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000758762

PLANETA FESTA � ACTIVIDADES RECREATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9801;
identificação de pessoa colectiva n.º 504309099; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 13/031021.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que o pacto foi
alterado nos seus artigos 1.º e 2.º, pelo que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Planeta Festa � Actividades
Recreativas, L.da, e tem a sua sede na Rua da Volta das Calçadas de
Baixo, 199, 2.º, direito, freguesia de Santa Clara, concelho e cidade
de Coimbra.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades recreativas, desportivas,
culturais, de lazer, turísticas e afins e catering.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000758738

EDUCA.PLENITUS � CENTRO DE FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9777;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/030916.

Certifico que foi constituída entre João Paulo Mendonça da Silva
Gonçalves, António Miguel Fernandes Simões e Nuno Miguel Men-
donça da Silva Gonçalves, todos solteiros, maiores, a sociedade por
quotas em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Educa.Plenitus � Centro de
Formação, L.da, e tem a sua sede na Rua das Parreiras, 25, freguesia
de Santo António dos Olivais, concelho de Coimbra.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
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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 de centro de forma-
ção, designadamente nas áreas de explicações, formação em tecnologia
de informática e línguas.

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
João Paulo Mendonça da Silva Gonçalves; e duas iguais de 1250 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios António Miguel
Fernandes Simões e Nuno Miguel Mendonça da Silva Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando, desde já, nomeado gerente o sócio João Paulo
Mendonça da Silva Gonçalves.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003572252

ARVACONT � CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9813;
identificação de pessoa colectiva n.º 506728374; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 4/031028.

Certifico que foi constituída entre Valdemar Pereira dos Santos,
casado com Ana Rosa Branco Caldeira Martins Pereira dos Santos e
Artur Carlos Cordeiro, casado com Maria Helena Vaz Cordeiro, am-
bos casados em comunhão de adquiridos, a sociedade por quotas em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARVACONT � Contabilidade e
Administração de Imóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Gonçalves, 51,
loja 10, lote 16, freguesia de Santa Clara, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de conta-
bilidade e administração de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Valdemar Pereira dos Santos e Artur Carlos Cordeiro.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos, é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003573283

SILVER RIBER, OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9811;
identificação de pessoa colectiva n.º 506755835; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 10/031027.

Certifico que foi constituída entre Maria Fernanda Pinhal da Silva
Ribeiro e marido, Manuel Pessoa Ribeiro, casados em comunhão de
adquiridos e Sandro Emanuel da Silva Ribeiro, solteiro, maior, a so-
ciedade por quotas em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Silver Riber, Ourivesaria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Padeiras, 62 e 74, fre-
guesia de São Bartolomeu, concelho e cidade de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de artigos de
ourivesaria, relojoaria, brindes publicitários, vestuário, artigos de de-
coração e utilidades domésticas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais, dos valores
nominais e titulares seguintes: duas iguais de 625 euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios Maria Fernanda Pinhal da Silva Ribeiro
e Manuel Pessoa Ribeiro; e uma de 3750 euros, pertencente ao sócio
Sandro Emanuel da Silva Ribeiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando, desde já, nomeado gerente, o sócio Sandro
Emanuel da Silva Ribeiro.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos,
basta a intervenção de um gerente.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global igual a 20 vezes o capital social, desde que deliberado por
unanimidade dos sócios que representem a totalidade do capital social.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003573267

MACHADO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9812;
identificação de pessoa colectiva n.º 506693392; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 17/031027.

Certifico que foi constituída entre José Mário Duarte Machado e
Maria de Fátima Pinto Lopes, ambos solteiros, maiores, a sociedade
por quotas em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Machado & Lopes, L.da e tem a
sua sede na Rua de Sanches da Gama, edifício Girassol, 9.º, A, fregue-
sia de Santo António dos Olivais, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na instalação e exploração de
máquinas de vendas automática, consultadoria e serviços informáticos
e desenvolvimento de software.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, José Mário Duarte Machado e Maria de Fátima Pinto Lopes.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

d) No caso de morte de sócio, a quem não sucedam herdeiros
legitimários;

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

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

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003573275

MONTESINOS � FORMAÇÃO, CONSULTORIA
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9788;
identificação de pessoa colectiva n.º 506691136; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 12/300930.

Certifico que foi constituída entre Fernando Miguel Ramos dos
Santos, divorciado, e Paulo Jorge Ramos dos Santos, casado com Ana
Maria Simões Marouva Cera, na separação de bens, a sociedade por
quotas em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Montesinos � Formação,
Consultoria e Informática, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Mendes dos Remédios,
96, sub-cave, direita, freguesia de Santa Clara, concelho e cidade de
Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em: prestação de serviços e
consultoria nas áreas de contabilidade e informática; e formação pro-
fissional.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 12 000 euros, e corresponde à soma de duas
quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 11 500 euros,
pertencente ao sócio Paulo Jorge Ramos dos Santos; e uma de
500 euros, pertencente ao sócio Fernando Miguel Ramos dos Santos.

§ único. Cada um dos sócios realizou 50% da sua quota em dinhei-
ro, devendo realizar os restantes 50%, também em dinheiro, no pra-
zo de seis meses.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando, desde já, nomeado gerente o sócio Paulo
Jorge Ramos dos Santos.
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2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos,
basta a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio, a quem não sucedam herdeiros

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que deli-
berado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003573119

IN-GRUP, PROMOÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA
DE EMPRESAS E PRODUTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9806;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/031021.

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

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma In-Grup, Promoção e Gestão Financei-
ra de Empresas e Produtos, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Padre Estêvão Cabral,
79, 3.º, sala 305, freguesia de Santa Cruz, concelho e cidade de Coimbra.

2 � Por simples deliberação da administração, a sede poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
poderão ser criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas
locais de representação permanente, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto: a promoção e gestão financeira de
empresas e produtos (designadamente com vista à revitalização e
modernização das empresas participadas e de produtos de vestuário,
têxteis e materiais de construção daquelas participadas); construção
civil e obras públicas; consultoria e elaboração de projectos na área
da engenharia, design e urbanismo; exportação, importação e comér-
cio de todo o tipo de maquinaria, materiais de construção civil e seus
acessórios; permuta, compra e venda de imóveis e revenda dos adqui-
ridos para esse fim e promoção imobiliária e como actividades secun-
dárias gestão de imóveis próprios, bem como a exploração de empre-
endimentos turísticos, actividades gráficas de impressão e reprodução
de imagem e sua divulgação.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir e alienar participações em sociedades, de
direito nacional ou estrangeiro, com objecto igual ou diferente do
referido no artigo 3.º, em sociedades reguladas por leis especiais, em
sociedades de responsabilidade ilimitada, bem como associar-se com
outras pessoas jurídicas, para, nomeadamente, formar novas socieda-
des, agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos euro-
peus de interesse económico, consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social é de 75 000 euros, representado por 15 000 ac-
ções, do valor nominal de 5 euros cada uma, assim distribuí-
das: 750 acções, pertencentes a cada uma das accionistas, Cacela de
Saloio � Propriedades, Unipessoal, L.da e Ternura Infinita �
Malhas, L.da; 6000 acções, pertencentes a cada um dos accionistas,
Carlos Manuel Salgado Morais e Catarina Isabel Ferreira Rodrigues; e
1500 acções pertencentes à accionista Carolina Diana dos Reis
Rodrigues Albuquerque.

§ único. Os accionistas realizaram 25 000 euros, em dinheiro do
capital social, devendo realizar os restantes 50 000 euros, também em
dinheiro, no prazo máximo de 5 anos.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são nominativas.
2 � Pode haver títulos representativos de 1, 5, 10, 100, 1000 e

10 000 acções, sendo permitida a sua concentração ou divisão.
3 � Os títulos são assinados pela administração, podendo a assina-

tura ser de chancela por ela autorizada.
4 � Poderão ser emitidas acções preferenciais sem direito a voto,

que poderão ser remíveis, pelo seu valor nominal, acrescido ou não
de um prémio, se a assembleia geral assim o deliberar, devendo, sendo
esse o caso, definir o método de cálculo do eventual prémio de remis-
são.

5 � No caso de incumprimento da obrigação de remissão, a so-
ciedade fica constituída na obrigação de indemnizar o titular, em mon-
tante já determinado na deliberação de remissão.

6 � Fica, desde já, autorizada a emissão de acções escriturais ou a
conversão de acções tituladas em escriturais, nos termos da legislação
aplicável e desde que haja prévia deliberação nesse sentido da assembleia
geral.

ARTIGO 7.º

1 � A transmissão das acções nominativas entre vivos, a título
oneroso ou gratuito, ou a constituição de penhor, usufruto ou qual-
quer outro ónus, sempre que o adquirente não seja titular de acções da
sociedade, só produz efeitos em relação a ela se tiver obtido o seu
consentimento, excepto no caso de transmissão entre cônjuges, des-
cendentes ou ascendentes.

2 � A concessão do consentimento será objecto de deliberação
pela assembleia geral de accionistas, na qual o transmitente poderá
votar, a realizar nos 60 dias subsequentes ao respectivo pedido for-
mulado pelo transmitente.

3 � O pedido de consentimento é feito por escrito à assembleia
geral, com indicação do transmissário e de todas as condições de trans-
missão. Na convocação da assembleia que apreciar o pedido será sem-
pre indicado o alienante, o transmissário e ainda a obrigatoriedade do
eventual direito de preferência ser exercido pelos accionistas na
assembleia.

4 � Se a assembleia geral não deliberar sobre o pedido de consen-
timento dentro do prazo referido no n.º 2, a transmissão torna-se livre.

5 � Em caso de recusa de consentimento, a deliberação deverá ser
comunicada ao accionista e a sociedade fica obrigada a fazer adquirir
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as acções por outra pessoa nas condições de preço e pagamento do
negócio para que foi solicitado o consentimento. Se se tratar de uma
transmissão a título gratuito ou se houver simulação de preço, a aqui-
sição far-se-á ao valor real, determinado nos termos legais, salvo se,
provando-se a simulação, o valor simulado for inferior ao valor real,
caso em que o valor simulado prevalecerá sobre este.

6 � O direito a adquirir as acções em questão será rateado pelos
accionistas que houverem manifestado interesse na aquisição, propor-
cionalmente à sua participação no capital, na mesma assembleia em
que se deliberou recusar o consentimento e só na eventualidade de os
accionistas não exercerem, total ou parcialmente esse direito, a so-
ciedade ficará obrigada a adquiri-las ou fazê-las adquirir por terceiro.

7 � Qualquer transmissão de acções efectuada em violação do
presente artigo será ineficaz para com a sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � A transmissão das acções entre vivos, a título oneroso ou
gratuito, ou a constituição de penhor, usufruto ou qualquer outro ónus,
sempre que o adquirente seja já accionista da sociedade, ficará sujeita
ao direito de preferência dos restantes accionistas e do próprio
adquirente, na proporção do número de acções que ao tempo detive-
rem na sociedade e nas condições a seguir fixadas.

2 � Qualquer accionista que pretenda alienar as suas acções a ou-
tro accionista informará do facto a administração, por escrito, indi-
cando o respectivo comprador, a quantidade das acções a transmitir,
bem como todas as condições do negócio, nomeadamente, o preço,
condições de pagamento e garantias exigidas.

3 � A administração notificará, no prazo máximo de 10 dias os
restantes accionistas para comunicarem a intenção de exercer a pre-
ferência em relação às referidas acções, o que estes deverão fazer
dirigindo-se à administração, por escrito, nos 30 dias subsequentes ao
envio da notificação para preferência, indicando o número máximo
de acções que pretendem adquirir.

4 � Se o direito de preferência dos accionistas previsto nos núme-
ros anteriores não for exercido relativamente à totalidade das acções
a alienar, a transmissão será livre se ocorrer nos seis meses seguintes
à notificação para preferência, for efectuada ao comprador indicado
na informação referida no n.º 2 deste artigo e as condições não sejam
mais favoráveis do que as aí estipuladas.

5 � Se se tratar de uma transmissão a título gratuito ou se houver
simulação de preço, a aquisição, far-se-á ao valor real, determinado
nos termos legais, salvo se, provando-se a simulação, o valor simula-
do for inferior ao valor real, caso em que o valor simulado prevale-
cerá sobre este.

6 � Qualquer transmissão de acções efectuadas em violação do
presente artigo será ineficaz para com a sociedade.

7 � Fica esclarecido que o direito de preferência fica regulado nos
n.os 1 a 4, deste artigo, é igualmente aplicável nas vendas de acções
resultantes do processo executivo ou de liquidação de patrimónios.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar compulsivamente as acções nos
seguintes casos:

a) Aos accionistas que utilizarem ilicitamente, informações não
públicas, obtidas através do exercício do direito à informação ou em
virtude de serviço permanente ou temporário prestado à sociedade ou
por ocasião deste;

b) Quando o accionista tenha tentado transmitir todas ou parte
das suas acções, sem observância do disposto nos artigos anteriores.

2 � Em caso de amortização prevista no número anterior a res-
pectiva contrapartida das acções amortizadas será correspondente ao
valor nominal das mesmas, ou ao valor contabilístico que resultar do
último balanço aprovado se estes for inferior àquele.

3 � A sociedade poderá ainda proceder à amortização compulsiva
das acções, pelo seu valor real, no caso das acções serem objecto de
penhora, arresto, arrolamento, inclusão em massa falida ou insolven-
te, ou se por divórcio, as acções sejam atribuídas a um terceiro não
accionista.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos
termos da lei e nas condições estabelecidas pela assembleia geral ou
pela administração.

2 � Poderão ser emitidas obrigações convertíveis em acções de
categorias especiais e obrigações com direito de subscrição de acções
de categorias especiais.

3 � Na hipótese de ser deliberada pela administração a emissão de
um qualquer dos tipos de obrigações referidos no número anterior,
deverão ser já existentes as categorias especiais de acções aí mencio-
nadas.

4 � Aplicar-se-ão às obrigações emitidas pela sociedade, com as
necessárias adaptações, os n.os 2 e 3 do anterior artigo 6.º

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade é gerida por um administrador único ou por um
conselho de administração, neste caso, composto de 3 ou 5 membros
efectivos, ficando autorizada a eleição de administradores suplentes
até ao montante igual a 1/3 do número de administradores efectivos.

2 � A escritura de constituição da sociedade definirá qual a moda-
lidade de administração, que a sociedade terá inicialmente. A assembleia
geral ou as normas gerais previstas no Código das Sociedades Comer-
ciais, poderão posteriormente alterar a composição deste órgão.

3 � O conselho de administração escolherá o seu presidente, se
este não tiver sido designado pela assembleia geral aquando da eleição.

4 � O presidente do conselho de administração terá voto de quali-
dade nas deliberações do conselho.

5 � A eleição dos administradores deve ser aprovada por unanimi-
dade dos votos correspondentes, no mínimo a 75% do capital social.

ARTIGO 12.º

1 � Sem prejuízo das demais atribuições que lhe conferem a lei a
estes estatutos, ao administração único ou conselho de administração
compete assegurar a gestão de todos os negócios sociais e efectuar
todas as operações relativas ao objecto social, para o que lhe são
conferidos os mais amplos poderes, incluindo, nomeadamente, os
seguintes:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-
se em arbitragens. Para o efeito o conselho de administração poderá
delegar os seus poderes num administrador;

b) Aprovar o orçamento e plano da sociedade;
c) Dar de arrendamento ou de locação, tomar de arrendamento ou

locar, adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens imóveis ou móveis,
incluindo acções, quotas ou obrigações;

d) Trespassar ou tomar de trespasse estabelecimentos;
e) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas, ou en-

tidades nos termos do artigo 4.º deste contrato social;
f) Deliberar a emissão de obrigações e contrair empréstimos no

mercado financeiro nacional ou estrangeiro;
g) Deliberar a emissão de warrants;
h) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas, para

exercício de cargos sociais noutras empresas e constituir mandatários
da sociedade.

i) Deliberar que a sociedade preste a outras entidades, apoio técni-
co, de gestão e financeiro.

2 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por
maioria de votos.

ARTIGO 13.º

1 � A sociedade obriga-se em todos os actos e documentos, incluindo
cheques, letras, livranças e aceites bancários, com a assinatura de:

a) Administrador único se esta for a composição do respectivo
órgão;

b) Dois administradores no caso de existência de conselho de ad-
ministração;

c) Um administrador se para intervir no acto ou actos tiver sido
designado em acta pelo conselho de administração;

d) Um ou mais mandatários ou procuradores no exercício do res-
pectivo mandato.

2 � Os documentos de mero expediente poderão ser assinados por
um só administrador ou por um mandatário.

ARTIGO 14.º

1 � O conselho de administração reunirá, normalmente, uma vez
por trimestre e, além disso, todas as vezes que o presidente ou dois
dos membros do conselho o convoquem, devendo constar das res-
pectivas actas as deliberações que forem tomadas. O conselho de ad-
ministração só pode deliberar se a maioria dos seus membros estiver
presente ou representada e as deliberações serão tomadas pela maio-
ria dos votos emitidos.

2 � Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuniões
do conselho de administração por outro administrador, mediante carta
dirigida ao presidente a mencionar na acta e a arquivar. A carta de
representação deverá indicar o dia e hora da reunião a que se destina.

3 � Os administradores poderão votar por correspondência a so-
licitação do presidente do conselho.
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ARTIGO 15.º

O administrador único ou os membros do conselho de administra-
ção caucionarão ou não o exercício do seu cargo, conforme for deli-
berado pela assembleia geral que os designar, ou na falta de delibera-
ção, por qualquer das formas permitidas por lei e na importância
mínima legalmente fixada.

ARTIGO 16.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único, que
terá sempre um suplente, que têm de ser revisores oficiais de contas
ou sociedades de revisores oficiais de contas, designados em assembleia
geral ou por qualquer outra forma prevista na lei.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto, possuidores de acções ou títulos de subscrição que as
substituam e que até 8 dias antes da realização da assembleia, as te-
nham:

a) Averbado em seu nome nos registos da sociedade;
b) Depositadas em seu nome numa instituição de crédito ou em

intermediário financeiro autorizado nos termos da lei;
c) Inscritas em conta de valores mobiliários escriturais, se revesti-

rem essa natureza.
2 � O depósito na instituição de crédito ou em intermediário fi-

nanceiro e a inscrição referida na alínea c), do número anterior, têm
de ser comprovados por carta emitida por qualquer dessas entidades
que dê entrada na sociedade pelo menos 8 dias antes da data da reali-
zação da assembleia.

3 � A presença nas assembleias gerais e a participação na discus-
são dos assuntos da ordem do dia por parte de accionistas sem direito
a voto depende de autorização do presidente da mesa, mas a assembleia
pode revogar essa autorização.

4 � O disposto nos n.os 1 a 3 deste artigo, não se aplica nas
assembleias gerais universais.

5 � As convocatórias para as assembleias gerais deverão ser feitas
pelo presidente da mesa através de publicação ou em alternativa por
carta registada, com aviso de recepção, dirigida a todos os accionis-
tas, respeitando-se sempre em qualquer das modalidades todos os res-
tantes requisitos legais e os respectivos prazos para as convocatórias.

6 � Podem os accionistas reunir-se em assembleia geral, sem ob-
servância de formalidades prévias, desde que todos estejam presentes
e todos manifestem a vontade de que a assembleia se constitua e de-
libere sobre determinado assunto.

7 � A cada 50 acções, corresponde um voto.

ARTIGO 18.º

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

2 � Os accionistas que sejam pessoas singulares poderão fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por cônjuge, ascendente
ou descendente, administrador ou outro accionista, mediante carta
dirigida ao presidente a mesa.

3 � As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que
para o efeito designarem através de carta, cuja autenticidade será
apreciada pelo presidente da mesa.

ARTIGO 19.º

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

ARTIGO 20.º

A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária no primeiro trimestre de cada ano;
b) Em sessão extraordinária, sempre que o administrador único ou

o conselho de administração ou o fiscal único, ou julgue conveniente
ou quando requerido por accionistas que representem, pelo menos, o
mínimo de capital social imposto por lei, para este efeito.

ARTIGO 21.º

A remuneração dos membros dos órgãos sociais será fixada pela
assembleia geral, podendo assumir a forma de ordenado fixo, percen-
tagem nos lucros ou outros benefícios, em conjunto ou apenas em
algumas dessas modalidades.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 22.º

1 � O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição por uma ou mais vezes.

2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
que eleitos, sem dependência de outras formalidades;

3 � Sem prejuízo do disposto nos número anteriores, os órgãos
sociais continuarão a exercer as suas funções até que a assembleia geral
delibere sobre nova constituição dos mesmos.

ARTIGO 23.º

1 � Sem prejuízo do diversamente disposto nas leis vigentes, quan-
do se verifique o óbito de qualquer administrador, será atribuído ao
cônjuge sobrevivo, enquanto se mantiver o estado de viuvez e que
não seja membro do conselho de administração, uma pensão de so-
brevivência igual a 3/4 partes da remuneração percebida em cada
momento pelos administradores em exercício, ou havendo remunera-
ções diferentes, da maior delas. Na falta do cônjuge sobrevivo e exis-
tindo filhos com idade inferior a 21 anos, essa pensão será transferida
par aos filhos até perfazerem essa idade e por estes rateada, mas com
o valor de metade da remuneração percebida em cada momento pelos
administradores em exercício ou, havendo remunerações diferentes,
da maior delas.

2 � Os membros da administração que cessem funções, por não
reeleição em assembleia geral, terão direito a uma indemnização,
correspondente a duas vezes e meia a sua remuneração mensal nesse
momento, por cada ano ao serviço da sociedade. Esta indemnização
fica, no entanto, excluída, nos casos em que haja renúncia ao cargo
pelo próprio, ou que a sua não reeleição ou destituição, seja justificada
por prática provada de actos de má fé ou deliberada má gestão que
prejudique os interesses dos demais accionistas e da própria sociedade.

CAPÍTULO VI

Disposições transitórias

Para o primeiro mandato, ficam, desde já, designados os seguintes
membros dos órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente: Catarina Isabel Ferreira
Rodrigues, ora outorgante; secretário: Carolina Diana dos Reis Rodrigues
Albuquerque, ora outorgante.

Administrador único: Carlos Manuel Salgado Morais, ora outorgante.
2 � A sociedade inicia imediatamente a sua actividade, pelo que o

administrador é autorizado a praticar antes o registo, actos e negó-
cios jurídicos no âmbito da cláusula do objecto, nomeadamente, a com-
prar e vender bens imóveis, bem como efectuar levantamentos das
entradas depositadas, no Banco Totta & Açores, em Coimbra, para
solver despesas de constituição e outras despesas conexas com o ob-
jecto social, despesas estas que a sociedade assume, logo que definiti-
vamente matriculada.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000759319

ELECTRO-CARDIORIBATEJO � CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9648;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/939512.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que o pacto foi
alterado nos seus artigos 1.º corpo, 3.º e 4.º n.º 1, pelo que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A constituída sociedade civil sob a forma de sociedade comercial
por quotas, adopta a firma Electro-Cardioribatejo � Clínica
Médica, L.da, e tem a sua sede na Rua do Campo do Vigor, 64, rés-do-
-chão, lugar de fala, freguesia de São Martinho do Bispo, concelho de
Coimbra.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e corresponde
à soma de duas quotas, dos valores nominais e titulares seguintes: uma
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de 4501,20 euros pertencente à sócia Manuela Florido Ralha; e uma
de 498,80 euros, pertencente à sócia Maria Clara da Cunha Rebelo da
Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, sendo nomeada gerente, a partir de hoje, a sócia
Manuela Florido Ralha.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000081240

GESTÃO VITAL � ADMINISTRAÇÃO DE CLÍNICAS
MÉDICO-DENTÁRIAS, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente GESTÃO VITAL � ADMINISTRAÇÃO
DE CLÍNICAS MÉDICO-DENTÁRIAS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8566;
identificação de pessoa colectiva n.º 505355248; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: Of. 5, 7 e 9/030929.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe:
a) Em 1 de Julho de 2003, Miguel Pedro Nogueira Seco Sales Lei-

tão e Carlos José Cabral Fernandes, cessaram as suas funções de ge-
rentes, por renúncia;

b) Que a sociedade foi modificada em sociedade uniplural por quo-
tas, tendo o pacto sido alterado nos seus artigos proémio de 1.º, 3.º,
4.º. 6.º e 7.º e eliminado o artigo 8.º, pelo que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Gestão Vital � Administração de Clí-
nicas Médico-Dentárias, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Praça
25 de Abril, sem número de polícia, freguesia de Santo António dos
Olivais, concelho de Coimbra.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de 25 000 euros,
representado por um quota de igual valor nominal, pertencente a ele
sócio Pedro Miguel de Freitas da Cunha Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, ficará a cargo dele sócio, Pedro Miguel
de Freitas da Cunha Ferreira, desde já, nomeado gerente ou a cargo de
outras pessoas estranhas à sociedade, que venham a ser por ele sócio,
designadas.

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

ARTIGO 6.º

1 � O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social.

2 � O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando esta
deles carecer nas condições e retribuição e reembolso, que por ele sócio
forem fixadas.

ARTIGO 7.º

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

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003573089

NATUREZA A BRINCAR � ORGANIZAÇÃO DE TEMPOS
LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9787;
identificação de pessoa colectiva n.º 506693961; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 11/030930.

Certifico que foi constituída entre Ana Bela Rodrigues Lopes dos
Santos, casada com Carlos Manuel Soares dos Santos, na comunhão
de adquiridos; e Carlos Adriano Rodrigues Pinto, casado com Graça
Maria Machado Alves Pinto, na comunhão de geral, a sociedade por
quotas em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Natureza a Brincar � Organiza-
ção de Tempos Livres, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Correios, 117, fregue-
sia de Ceira, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na organização e ocupação dos
tempos livres, designadamente organização de passeios pedestres e de
bicicleta, piquenique ao ar livre e ginástica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Ana Bela Rodrigues Lopes dos Santos e Carlos Adriano Rodrigues
Pinto.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos, é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio, a quem não sucedam herdeiros

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente a 20 vezes o 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 fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003573100

COIMBRA DOMUS � ADMINISTRAÇÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9736; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506687155; averbamentos n.os 1 e 2 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apresentações: Of.
2, 3 e 4/031014.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que:
a) Em 8 de Outubro de 2003, Paulo José de Matos Falcão, cessou

as suas funções gerente, por renúncia;
b) Em 8 de Outubro de 2003, Tiago França Gonçalves, cessou as

suas funções de gerente, por renúncia;
c) O pacto foi alterado nos seus artigos 3.º e n.º 1 do 4.º, pelo que

passou a ter 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 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas, dos valores nominais de 2500 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Tiago França Gonçalves
e Rosa Maria Antunes Pereira da Silva Tavares.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, sendo nomeados gerentes, a partir de hoje, a sócia
Rosa Maria Antunes Pereira da Silva Tavares e o não sócio André
França Gonçalves, solteiro, maior, residente no Bairro Azul, 33, lu-
gar de Mesura, freguesia de Santa Clara, concelho de Coimbra.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000759297

CRIOESTAMINAL � CRIOPRESERVAÇÃO DE CÉLULAS
ESTAMINAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9677;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 1; números e datas
das apresentações: 1/031015 e 10/030613.

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

Contrato de sociedade

No dia 12 de Junho de 2003, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada Maria
Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste cartório,
compareceram como outorgantes:

1.º Raul Miguel Gonçalves Morais dos Santos.
2.º André Rodrigues de Abreu Gomes.
3.º Luís Miguel Silva Gomes.
4.º Daniel Martins Geraldo Taborda.
5.º Alexandra Sofia Beirão Mendes.
6.º Ana Teresa Moreira de Almeida Santos.
7.º Irene Augusta dos Santos.
8.º Manuel de Sá e Souza de Castelo Branco, que intervém, por si,

na qualidade de gestor de negócios de Gonçalo de Sá e Sousa de Cas-
telo Branco e Noémia de Sá e Sousa de Castelo Branco.

9.º Maria José de Carvalho Gomes, que intervém na qualidade de
sócia-gerente e, em nome e representação da sociedade comercial por
quotas que gira sob a firma M. M. � Medicina da Mulher, L.da

10.º Agostinho Diogo Jorge de Almeida Santos, que intervém na
qualidade de sócio-gerente e, em nome e representação da sociedade

comercial por quotas que gira sob a firma Agostinho Almeida
Santos, L.da

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CRIOESTAMINAL � Criopreser-
vação de Células Estaminais, L.da e tem a sua sede na Rua de Pedro
Nunes, Instituto de Pedro Nunes, sem número de polícia, freguesia de
Santo António dos Olivais, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em: isolamento e criopreservação
de células estaminais do sangue do cordão umbilical após o parto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 80 000 euros, e corresponde à soma de doze
quotas dos valores nominais e titulares seguintes: quatro iguais de
14 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Raúl Miguel
Gonçalves Morais dos Santos, André Rodrigues de Abreu Gomes, Daniel
Martins Geraldo Taborda e Gonçalo de Sá e Sousa de Castelo Branco;
quatro iguais de 1328 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Alexandra Sofia Beirão Mendes, Ana Teresa Moreira de
Almeida Santos, Noémia de Sá e Sousa de Castelo Branco e M. M. �
Medicina da Mulher, L.da; uma de 1424 euros, pertencente ao sócio
Manuel de Sá e Souza de Castelo Branco; uma de 2656 euros, perten-
cente à sócia Agostinho Almeida Santos, L.da; uma de 9296 euros,
pertencente ao sócio Luís Manuel Silva Gomes; e uma de 5312 euros,
pertencente à sócia Irene Augusta dos Santos.

§ único. Cada um dos sócios, Raúl Miguel Gonçalves Morais dos
Santos, André Rodrigues de Abreu Gomes, Daniel Martins Geraldo
Taborda e Gonçalo de Sá e Sousa de Castelo Branco, realizou da sua
quota 50% em numerário, devendo os restantes 50% serem realiza-
dos, também em dinheiro, no prazo de dois anos; o sócio Luís Manuel
Silva Gomes, realizou 4656 euros da sua participação em numerário,
devendo realizar o restante de 4640 euros, também em dinheiro, no
prazo de dois anos; a sócia Irene Augusta dos Santos, realizou da sua
participação 2952 euros, em numerário, devendo realizar o restante
2360 euros, também em dinheiro, no prazo de dois anos; e cada um
dos restantes sócios, Alexandra Sofia Beirão Mendes, Ana Teresa
Moreira de Almeida Santos, Noémia de Sá e Sousa de Castelo Branco,
M. M. � Medicina da Mulher, L.da, Manuel de Sá e Souza de Castelo
Branco e Agostinho Almeida Santos, L.da, já realizou integralmente a
sua quota em dinheiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando, desde já, nomeado gerente o sócio Raúl
Miguel Gonçalves Morais dos Santos.

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

3 � É inteiramente vedado ao gerente fazer, por conta da socie-
dade, operações alheias ao seu fim ou objecto ou por qualquer forma
obrigar a sociedade por essas operações, sob pena de imediata desti-
tuição e sem prejuízo da responsabilidade pessoal e solidária, que por
esses actos contraia para com a sociedade ou para com terceiros.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
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d) No caso de morte de sócio, a quem não sucedam herdeiros
legitimários;

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que deli-
berado por unanimidade dos votos correspondentes a 3/4 partes do
capital social.

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

ARTIGO 9.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por carta registada,
com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com pelo menos 20 dias
de antecedência.

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 manifestem a vontade de que a assembleia se
constitua e delibere sobre determinado assunto.

3 � As deliberações sobre alteração do contrato de sociedade, fu-
são, cisão, transformação, dissolução de sociedade devem ser aprova-
das por unanimidade dos votos correspondentes a 3/4 partes do capi-
tal social.

ARTIGO 10.º

Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquidação da
sociedade será feita extrajudicialmente, competindo aos membros da
gerência em exercício as funções de liquidatários.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000086136

BRASIROMA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9805;
identificação de pessoa colectiva n.º 506293513; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 10/031021.

Certifico que foi constituída por Maria Isabel Dias Madeira, viúva;
João Manuel Dias Madeira, casado com Célia Maria dos Santos Duarte
Madeira, separação de bens; Maria Filomena Dias Madeira da Silva,
casada com Romeu da Cruz Silva, separação de bens; e Maria da Con-
ceição Dias Madeira de Almeida e Sousa, casada com João Paulo Gaspar
de Almeida e Sousa, comunhão de adquiridos, a sociedade por quotas
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade é do tipo por quotas, adopta a firma BRASIROMA �
Sociedade Imobiliária, L.da e reger-se-á pelo presente contrato de so-
ciedade e pela legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

Sede e formas locais de representação

1 � A sociedade tem a sua sede, sita na Urbanização Madefil,
lote 12, Estrada Nacional n.º 1, Sargento Mor, freguesia de Souselas,
concelho de Coimbra.

2 � A sociedade pode, mediante deliberação da gerência, deslocar
ou transferir a sede social para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho ou em concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas locais de representação permanen-
te, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis e re-
venda dos adquiridos para esse fim, bem como a gestão, administra-
ção e exploração de quaisquer propriedades, próprias ou alheias, para
fins habitacionais, comerciais, industriais ou turísticos, a construção
civil e ainda o exercício de quaisquer actividades conexas ou afins do
seu objecto principal.

ARTIGO 4.º

Duração

A duração da sociedade é por tempo indeterminado e o seu início
conta-se a partir da data da sua constituição.

CAPÍTULO II

Capital, participações e obrigações

ARTIGO 5.º

Capital

O capital social, integralmente realizado através da entrega em
espécie, é no montante nominal de 200 000 euros, e corresponde à
soma das seguintes quotas:

a) Uma quota com o valor nominal de 68 750 euros, pertencente
à sócia Maria Isabel Dias Madeira;

b) Uma quota com o valor nominal de 43 750 euros, pertencente
ao sócio João Manuel Dias Madeira;

c) Uma quota com o valor nominal de 43 750 euros, pertencente
à sócia Maria Filomena Dias Madeira da Silva; e

d) Uma quota com o valor nominal de 43 750, pertencente à sócia
Maria da Conceição Dias Madeira A. Sousa.

ARTIGO 6.º

Aumentos de capital

Em caso de aumentos de capital, por entradas em dinheiro, os sócios
terão direito de preferência.

ARTIGO 7.º

Aquisições de participações

1 � A sociedade poderá, por deliberação da gerência e nos termos
da lei, adquirir e/ou alienar, designadamente:

a) Quotas próprias;
b) Acções e/ou quotas em sociedades comerciais independentemente

do seu objecto ou lei reguladora;
c) Obrigações emitidas por outras sociedades; e realizar sobre umas

e outras, que se mostrarem convenientes para a prossecução dos in-
teresses sociais.

2 � A sociedade poderá ainda associar-se a pessoas jurídicas para
nomeadamente, formar agrupamentos complementares de empresas,
agrupamentos europeus de interesse económico, novas sociedades,
associações em participação ou consórcios.

ARTIGO 8.º

Prestações suplementares de capital e suprimentos

1 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante igual a 10 vezes o capital social, nas condi-
ções a serem acordadas pela assembleia geral.

2 � Os sócios podem fazer suprimentos à sociedade, em dinheiro
e a título oneroso.

3 � Os suprimentos serão reembolsáveis no prazo de um ano, salvo
deliberação em contrário da assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas entre os sócios ou a sua divisão no caso de
cessão parcial não carece de autorização prévia da assembleia geral.

2 � Em caso de cessão de quotas a terceiros, será necessário o
consentimento prévio da sociedade, expresso em deliberação da
assembleia geral tomada por unanimidade dos votos correspondentes
à totalidade do capital social.

3 � Os accionistas têm direito de preferência na alienação das
quotas.

4 � A pretensão de transmissão deverá ser comunicada por escri-
to à gerência com indicação do valor nominal da quota a alienar, do
preço, modalidade de pagamento e identidade do adquirente.
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5 � A gerência deverá dar conhecimento aos restantes sócios por
carta registada e no prazo de 10 dias, da pretensão do sócio e, no
prazo de 30 dias a contar da data de expedição daquela, devem os
sócios que pretendam exercer o direito de preferência, declará-lo à
gerência.

6 � A sociedade, através da assembleia geral, convocada para o
efeito, deverá pronunciar-se quanto ao consentimento, referido no
n.º 2, no prazo de 60 dias, sendo a referida transmissão livre, caso o
não faça.

7 � A sociedade obriga-se, no caso de recusar o consentimento, a
fazer adquirir a quota por outra pessoa, nas condições de preço e
pagamento do negócio para que foi solicitado o consentimento.

8 � Tratando-se de transmissão a título gratuito, ou provando a
sociedade que naquele negócio houve simulação de preço, a aquisição
far-se-á pelo valor real, determinado nos termos previstos no arti-
go 105.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais.

9 � O disposto no n.º 2, aplica-se também no caso de penhor ou
usufruto sobre as quotas.

ARTIGO 10.º

Obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações, nos termos da lei e de acor-
do com as condições que forem aprovadas em assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

Representação

Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias gerais por
um gerente da sociedade, ou por qualquer outro sócio, bastando para
o efeito a apresentação de uma carta dirigida à gerência, indicando o
representante e assinada pelo respectivo sócio.

ARTIGO 12.º

Quórum deliberativo

As deliberações serão tomadas por maioria de 2/3 dos votos pre-
sentes ou representados, salvo quando a lei exigir maior número.

ARTIGO 13.º

Local da reunião

As assembleias gerais reunir-se-ão na sede social ou em qualquer
outro local dentro da comarca judicial da sede, para que tenham sido
convocadas.

SECÇÃO II

Gerência

ARTIGO 14.º

Composição

A administração dos negócios da sociedade será confiada à gerên-
cia, a qual, será composta por um ou três membros, conforme for
deliberado pelos sócios em assembleia geral, eleitos por um período
de 4 anos, prorrogável.

ARTIGO 15.º

Atribuições

Sem prejuízo das demais atribuições que lhes estão conferidas por
lei, pelos presentes estatutos, compete aos gerentes:

a) Adquirir e alienar ou onerar bens móveis, incluindo veículos
automóveis;

b) Elaborar os regulamentos internos que reputarem convenientes;
c) Nomear mandatários ou procuradores da sociedade para a práti-

ca de determinados actos ou categorias de actos, mediante procura-
ção que especifique os poderes conferidos;

d) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis;
e) Adquirir ou subscrever, alienar ou onerar participações noutras

sociedades;
f) Designar os representantes da sociedade em quaisquer órgãos de

outras sociedades.

ARTIGO 16.º

Vinculação da sociedade

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de um gerente;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários no âmbito dos pode-

res que lhes forem conferidos.

SECÇÃO III

Órgão de fiscalização

ARTIGO 17.º

Composição e duração do mandato

Poderá ser deliberada pela assembleia geral a existência de um ór-
gão de fiscalização que será composto por um fiscal único e seu su-
plente ou por um conselho fiscal com três membros efectivos e um
suplente, eleitos por períodos de 4 anos, sendo esse mandato prorro-
gável.

CAPÍTULO IV
Exercícios sociais e lucros

ARTIGO 18.º

Exercícios sociais

O ano social é o ano civil e, com relação a cada um deles, será
feito um balanço, que será encerrado em 31 de Dezembro.

ARTIGO 19.º

Lucros

1 � Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de
deduzida a percentagem que a lei fixar para a constituição ou reinte-
gração da reserva legal, terão a aplicação que a assembleia geral livre-
mente determinar por maioria simples dos votos expressos.

2 � No decurso do exercício podem ser feitos aos sócios adianta-
mentos sobre lucros, observadas que sejam as regras para o efeito
estipuladas na lei geral.

CAPÍTULO V
Dissolução e liquidação

ARTIGO 20.º

A dissolução e liquidação da sociedade far-se-ão nos termos da lei
e, quanto à liquidação, nas condições que a assembleia geral decidir.

CAPÍTULO VI
Disposições finais e transitórias

ARTIGO 21.º

Designação da gerência para o primeiro quadriénio

Para o primeiro quadriénio, o qual, se iniciará na data de realização
da presente escritura e terminará em 31 de Dezembro de 2006, são,
desde já, designados para integrarem a gerência:

a) João Manuel Dias Madeira, casado, residente na Rua de Nicolau
Chanterenne, 179, em Coimbra;

b) Maria Filomena Dias Madeira, casada, residente na Rua do Ge-
neral Humberto Delgado, 424, Casais, Coimbra.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003573917

ANTÓNIO PINTO MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9686/
030625; identificação de pessoa colectiva n.º 506628493; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 9/031222.

Certifico que por António Joaquim de Matos Pinto Monteiro e
mulher, Maria Odete Monteiro Pinto, casados em comunhão de ad-
quiridos; João António Pinto Monteiro e António Pedro Pinto
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Monteiro, ambos solteiros, maiores, foi constituída a sociedade co-
mercial em epígrafe, que se rege pelo contrato em anexo.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Pinto Monteiro, L.da e tem a
sua sede em Coimbra, na Rua de Machado de Castro, 173, 3.º, esquer-
do, freguesia de Santo António dos Olivais.

§ 1.º Sem dependência de deliberação dos sócios, pode a gerência
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar e extinguir sucursais, agências, delegações
e outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no exercício das seguintes actividades:
a) Estudos, projectos e pareceres, compra e venda de bens móveis

e imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim;
b) Gestão, exploração, administração, arrendamento e outras for-

mas de exploração económica de propriedades rústicas e urbanas,
próprias ou alheias e prestação de todos os serviços conexos com tais
actividades;

c) Colecções de antiguidades e sua gestão, incluindo organização de
exposições e desenvolvimento de actividade promocional e turística
conexa;

d) Edificação, remodelação, restauro e, em geral, actuação no campo
da construção civil e domínios conexos;

e) Estudos de construção, de decoração, de recuperação e de valo-
rização de empreendimentos agrícolas, turísticos, incluindo o de habi-
tação, e aquisição, gestão e venda do material necessário.

ARTIGO 3.º

A sociedade fica autorizada, desde já, a participar no capital de
outras sociedades, com objecto social diferente e também a participar
em sociedades de responsabilidade ilimitada.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de quatro quotas, duas iguais, do valor
nominal de 2000 euros, pertencendo cada uma a cada um dos sócios,
António Joaquim de Matos Pinto Monteiro e Maria Odete Monteiro
Pinto, e duas outras também iguais, do valor nominal de 500 euros,
pertencendo cada uma a cada um dos sócios, João António Pinto
Monteiro e António Pedro Pinto Monteiro.

ARTIGO 5.º

1 � A transmissão e cessão de quotas, bem como a sua divisão,
dependem do consentimento da sociedade.

2 � Em qualquer cessão de quotas tem a sociedade ou quem esta
designar, direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade tem o direito de amortizar quotas, nos seguintes casos:
a) Se a quota for arrolada, penhorada, apreendida, sujeita a provi-

dência cautelar ou por qualquer outra forma, arrematada, adjudicada
ou vendida, em consequência de processo judicial ou de divórcio;

b) Se a quota for dada em garantia ou caução de alguma obrigação,
sem prévio e expresso consentimento da sociedade;

c) Por falência do seu titular ou, se este for pessoa colectiva, por
dissolução desta.

ARTIGO 7.º

A amortização torna-se eficaz a partir da comunicação da
assembleia geral que deliberar a amortização, dirigida ao sócio por ela
afectado, devendo o seu pagamento ser efectuado, no máximo em
duas prestações semestrais e iguais, salvo disposição legal em con-
trário.

ARTIGO 8.º

As quotas amortizadas figurarão no balanço como tais, e, posterior-
mente, por deliberação dos sócios, podem, em sua substituição, ser
criadas uma ou várias quotas, destinadas a ser alienadas a um ou a
alguns sócios ou terceiros.

ARTIGO 9.º

1 � A administração e representação da sociedade incumbem aos
sócios António Joaquim de Matos Pinto Monteiro e Maria Odete
Monteiro Pinto, que ficam, desde já, designados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contratos
com a intervenção de um dos dois referidos gerentes, os quais, con-

junta ou separadamente, dispõem dos mais latos poderes de represen-
tação.

3 � Como extensão dos seus poderes de administração, pode qual-
quer daqueles gerentes, sem dependência de deliberação dos sócios,
designadamente:

a) Comprar, onerar ou vender bens de equipamento, bens e valores
mobiliários e bens imóveis;

b) Tomar e dar de arrendamento quaisquer bens imóveis;
c) Adquirir e ceder por trespasse quaisquer estabelecimentos comer-

ciais.
4 � Por deliberação da assembleia geral, poderão ser designados,

no máximo, mais dois gerentes, aos quais pertencerão poderes de
administração e representação da sociedade a exercer conjuntamente
com um dos gerentes referidos no n.º 1.

5 � Salvo deliberação da assembleia geral em sentido diferente, os
gerentes não são remunerados.

6 � Os gerentes, desde já, ficam autorizados a desenvolver activi-
dades concorrentes com as da sociedade.

ARTIGO 10.º

Os sócios gerentes António Joaquim de Matos Pinto Monteiro e
Maria Odete Monteiro Pinto, só com o seu consentimento, podem
ser destituídos da gerência da sociedade.

ARTIGO 11.º

Os lucros líquidos apurados no balanço anual, depois da aprovação
deste e após durarão obrigatória para o fundo de reserva legal, terão
o destino que for decidido em assembleia geral, a qual, pode deliberar
a criação de fundos e reservas que achar conveniente, sem qualquer
limite, mesmo que de tal deliberação resulte a não distribuição de
quaisquer lucros.

ARTIGO 12.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º, do Código das Sociedades
Comerciais, consideram-se adquiridos pela sociedade os direitos e por
ela assumidas as obrigações decorrentes de negócios jurídicos celebra-
dos em nome dela pela gerência, a partir desta data e antes da obten-
ção do seu registo definitivo.

29 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Pereira da Costa do Espírito Santo. 2000218768

CARLOS CAMPOS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2398;
identificação de pessoa colectiva n.º 500874697; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/031008.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que em 7 de
Outubro de 2003, Carlos Aníbal Brás Campos, cessou as suas funções
de gerente, por renúncia.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003456104

A PREDIAL, MATOS FERREIRA � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2287;
identificação de pessoa colectiva n.º 500681929; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 8/030918.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que o capital foi
aumentado para 50 000 euros, tendo o pacto sido alterado no seu
artigo 3.º, pelo que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor
nominal de 25 000 euros, pertencente ao sócio Álvaro Silva Pereira
de Matos Ferreira; e outra no valor nominal de 25 000 euros, perten-
cente a Maria Elisa Neves da Silva Pereira de Matos Ferreira, Álvaro
Silva Pereira de Matos Ferreira e Isabel Heloísa Silva Pereira de Matos
Ferreira, em comum e sem determinação de parte ou direito.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 65 � 17 de Março de 20045882-(196)

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

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003572384

MARCOPOLO � INDÚSTRIA DE CARROÇARIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4451;
identificação de pessoa colectiva n.º 502498315; inscrição n.º 31;
número e data da apresentação: 1/030922.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que o pacto foi
alterado nos seus artigos 10.º e 12.º, pelo que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 10.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração.

2 � O conselho de administração será composto por 3 ou 5 admi-
nistradores.

3 � Os membros do conselho de administração serão eleitos por
3 anos, sendo permitida a sua reeleição.

4 � Os administradores estão dispensados de caução.

ARTIGO 12.º

A sociedade obriga-se pela assinatura conjunta de dois administra-
dores, ou de um administrador e um procurador ou ainda, de dois pro-
curadores nomeados nos termos do n.º 7 do artigo 391.º, do Código
das Sociedades Comerciais.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003572414

COSERGRAF � COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6937;
identificação de pessoa colectiva n.º 504039652; data do depósi-
to: 030805.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000089267

BOTICA HOMEOPÁTICA CHOI, PRODUTOS DIETÉTICOS
E COMPLEMENTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4763;
identificação de pessoa colectiva n.º 502680920; data do depósi-
to: 030819.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003497218

ORIGINVEST � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8453;
identificação de pessoa colectiva n.º 505252449.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003445501

OPENINVEST � INVESTIMENTOS IMOBILÍARIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8452;
identificação de pessoa colectiva n.º 505249049.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003445560

LUSOBRASIL � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4950;
identificação de pessoa colectiva n.º 502785942.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003493034

CONSELHO IMOBILIÁRIO, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6840;
identificação de pessoa colectiva n.º 503990507.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003492593

FRUTAS DO BISPO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9364;
identificação de pessoa colectiva n.º 506284204.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003493336

VALE & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1370;
identificação de pessoa colectiva n.º 500294917.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003492640

DISTRIQUALITY � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8705;
identificação de pessoa colectiva n.º 505482029.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003554149
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HOTEL BOAVISTA MONDEGO LAPA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8457;
identificação de pessoa colectiva n.º 505278880.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003445498

MARCOPOLO � INDÚSTRIA DE CARROÇARIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4451;
identificação de pessoa colectiva n.º 502498315.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003497285

SORENASCENÇA � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5347;
identificação de pessoa colectiva n.º 503073547.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000083889

JOSÉ MARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3734;
identificação de pessoa colectiva n.º 501907750; data do depósi-
to: 030701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

26 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003492348

HENRIQUE NUNES VICENTE AMARAL DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9132;
identificação de pessoa colectiva n.º 505937379.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003493883

RUNKEL & ANDRADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1146;
identificação de pessoa colectiva n.º 500236909.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003496238

LINDUTÉCNICA, LIMPEZA TÉCNICA E INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8280;
identificação de pessoa colectiva n.º 505145847.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003572627

REAL LUSO ESTATE � COMPRA E VENDA
E ARRENDAMENTO DE BENS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8966;
identificação de pessoa colectiva n.º 505615924.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003497676

FIGUEIRA DA FOZ

FRAZÃO E NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 3081/20040115; identificação de pessoa colectiva n.º 506821692;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20040115.

Certifico que entre Ana Sofia Tavares Evangelista Frazão e
Fernando José Godinho Neves, ambos solteiros, maiores e residentes
na Rua do Sobreiral, 56, lugar e freguesia de Alqueidão, concelho de
Figueira da Foz, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Frazão & Neves, L.da e tem a sua
sede no Largo 9 de Março, 3, 1.º, loja 3, freguesia de Paião, concelho
de Figueira da Foz.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de equipamento
informático e de telecomunicação, formação e prestação de serviços
relacionados com a actividade, nomeadamente, serviço de marketing,
publicidade e cópias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Ana Sofia Tavares Evangelista Frazão e Fernando José Godinho
Neves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, ficando, desde já, nomeados gerentes
ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos basta a intervenção de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.
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ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio, a quem não sucedam herdeiros

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios, prestações suplementares até ao montante global igual ao
décuplo do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis,
sendo a data e forma de restituição fixadas em assembleia geral, que
delibere o reembolso.

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

Conferida, está conforme.

26 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 2002800790

FOZNEON � RECLAMOS LUMINOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1248/900416; identificação de pessoa colectiva n.º 502241181;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 15/20040113.

Certifico que foram alterados o proémio do artigo 1.º e o artigo 3.º,
do contrato da sociedade em epígrafe, que passaram a ter a seguinte
redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma FOZNEON � Reclamos Lumino-
sos, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 109, sem número
de polícia, lugar de Araújos, freguesia de Tavarede, concelho da Fi-
gueira da Foz.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
e demais valores constantes da escrita social, é de 80 000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas dos valores nominais de: uma de
8000 euros e outra de 62 000 euros, ambas pertencentes ao sócio Vítor
Manuel Oliveira Lopes.

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

Conferida, está conforme.

26 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 2002800782

A PESCADEIRA, COMÉRCIO DE MATERIAL DE PESCA
E CAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 3082/20040120; identificação de pessoa colectiva n.º 506774120;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20040120.

Certifico que entre José Alberto Pinto Rodrigues e João Guilhermino
Pais Marques, ambos solteiros, maiores e residentes, respectivamen-
te, na Rua do Vale de Inês, 2, lugar de Caceira de Cima, freguesia de
Alhadas, concelho de Figueira da Foz e 1.ª Travessa da Rua da Guiné,
10, 6.º, Centro, Figueira da Foz, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A Pescadeira, Comércio de Mate-
rial de Pesca e Caça, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Brasil, 28, fregue-
sia de Buarcos, concelho de Figueira da Foz.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização, importação e ex-
portação de material de pesca e caça.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, dos valores
nominais de 3500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, José Alberto Pinto Rodrigues e João Guilhermino Pais Marques.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos, é
necessária a intervenção de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Por deliberação em assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual 20 ve-
zes o capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sen-
do 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 fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

28 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 2002800820
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MONTEMOR-O-VELHO

MARÇAL & FERRÃO � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Sede: Alhastro, Carapinheira, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 549; identificação de pessoa colectiva n.º 506124827; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 1/311203.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação. � Data da apro-
vação das contas: 5 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Bertina Maria Gonçalves Ribeiro.
2002915890

TRANSPORTES REGUEIXOTRANS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrícula
n.º 612/031215; identificação de pessoa colectiva n.º 506799158;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/151203.

Contrato de sociedade

No dia 15 de Dezembro de 2003, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada
Maria Bernardete Predosa Oliveira Marques Leal, notária deste car-
tório, compareceram como outorgantes: Vítor Manuel de Jesus Gon-
çalves, número de identificação fiscal 171472950 e mulher, Fernanda
Maria Mateus Bento, número de identificação fiscal 179075403, ca-
sados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais ele da fregue-
sia de Liceia e ela da freguesia de Montemor-o-Velho, ambas do con-
celho de Montemor-o-Velho, nesta última residentes no lugar de
Quinhendros.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 7150327, de 2 de Novembro de 1999 e
8124634, de 7 de Junho de 2001, emitidos pelos Serviços de Identi-
ficação Civil de Coimbra.

Disseram os outorgantes:
Que, pela presente escritura, constituem, entre si, uma sociedade

comercial por quotas, que se regerá pelo pacto social constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes REGUEI-
XOTRANS, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Quinhendros, freguesia
e concelho de Montemor-o-Velho.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste nos transportes rodoviários de
mercadorias por conta de outrém.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 25 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Vítor Manuel de Jesus Gonçalves e Fernanda Maria Mateus Bento.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando, desde já, nomeados gerentes ambos os só-
cios e Jorge Henrique Teixeira Monteiro, casado, residente no lugar
de Meco, freguesia de Arazede, concelho de Montemor-o-Velho.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos, é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio, a quem não sucedam herdeiros

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

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

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

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 2002915881

LUÍS M. N. BREDA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 615/20040109; identificação de pessoa colectiva n.º P-
506821137; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20040109.

Contrato de sociedade

No dia 8 de Janeiro de 2004, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada Maria
Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste Cartório,
compareceram como outorgantes Luís Manuel Neto Breda, número
de identificação fiscal 189011718 e mulher, Guida Cristina Jóia
Pascoal, número de identificação fiscal 207056404, casados sob o
regime da comunhão de adquiridos, naturais ele, da freguesia e conce-
lho de Montemor-o-Velho e ela, da freguesia de São Julião da Figueira
da Foz, concelho da Figueira da Foz, residentes no lugar de Vergieira,
freguesia de Seixo de Gatões, concelho de Montemor-o-Velho.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 9916984, de 24 de Fevereiro de 1999 e
11813880, de 30 de Março de 1998, emitidos pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Coimbra.
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Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, constituem
entre si, uma sociedade comercial por quotas que se rege pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Luís M. N. Breda � Constru-
ções, L.da e tem a sua sede no lugar de Vergieira, freguesia de Seixo de
Gatões, concelho de Montemor-o-Velho.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas, compra, venda e permuta de bens imóveis e revenda dos adquiri-
dos para esse fim; comercialização de materiais para a construção,
prestação de serviços na área da construção, nomeadamente, cofragens.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios Luís Manuel Neto Breda e Guida Cristina Jóia Pascoal.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes
ambos os sócios.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida
se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Por deliberação em assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios, prestações suplementares até ao montante global igual a 30 ve-
zes o capital social.

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

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2002915911

J. ABRUNHEIRO � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Arribança, Arazede, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 568/20021002; identificação de pessoa colectiva
n.º 506313360; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 1/20040120.

Certifico que, a sociedade comercial por quotas, com a denomina-
ção acima referida, efectuou o seguinte acto de registo:

Cessação de funções de Maria de Lurdes Mendes Quinteiro, como
gerente, por renúncia.

O Conservador, Florindo Rodrigues. 2002915938

OLIVEIRA DO HOSPITAL

PEDRO M. AMARO FIGUEIREDO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 1047/20040109; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 4/20040109.

Certifico que entre Pedro Manuel Amaro Figueiredo, casado com
Maria Helena Ferreira de Figueiredo, na comunhão de adquiridos; Maria
Helena Ferreira de Figueiredo, casada com Pedro Manuel Amaro de
Figueiredo; Rosa Maria Ferreira de Figueiredo, solteira, maior; António
Pedro Ferreira Figueiredo, casado com Sofia Catarina Trindade Nóbrega
de Figueiredo; e, Rui Miguel Ferreira Figueiredo, solteiro, maior, foi
constituída a sociedade comercial por quotas com a denominação em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pedro M. Amaro Figueiredo &
Filhos, L.da e tem a sua sede na Rua do Chão do Rio, 4, no lugar de
Vendas de Gavinhos, freguesia e concelho de Oliveira do Hospital.

2 � Por simples deliberação, 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

O objecto da sociedade consiste na construção e reparação de edi-
fícios e obras públicas; demolições de edifícios e preparação de terre-
nos para construção de edifícios; compra e venda de materiais rela-
cionados com a construção civil; compra e venda de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota
no valor nominal de 1750 euros, pertencente ao sócio Pedro Manuel
Amaro de Figueiredo; uma quota no valor nominal de 1750 euros,
pertencente à sócia Maria Helena Ferreira de Figueiredo; uma quota
no valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia Rosa Maria Ferreira
de Figueiredo; uma quota no valor nominal de 500 euros, pertencente
ao sócio António Pedro Ferreira Figueiredo; e uma quota no valor
nominal de 500 euros, pertencente ao sócio Rui Miguel Ferreira
Figueiredo.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado, ficará a cargo de sócios ou
não sócios que vierem a ser designados em assembleia geral, ficando
desde já nomeado gerente, o sócio Pedro Manuel Amaro de Figueiredo.

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

§ único. Compreendem-se nos poderes de gerência os de comprar
e vender viaturas automóveis, incluindo por contratos de leasing e os
de tomar locais de arrendamento.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar sob qualquer forma, no capital de
sociedades constituídas ou a constituir, qualquer que seja a sua nature-
za ou objecto social.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, total ou parcial entre sócios, é livremente
permitida, mas a favor de estranhos, depende do prévio consentimento
da sociedade, à qual se reserva, em primeiro lugar e aos sócios não
cedentes, em segundo, o direito de preferência na aquisição.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.
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ARTIGO 8.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
até ao montante de 50 000 euros.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2003867244

FERNANDO DIAS & IRMÃO � CARPINTARIA MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 713/980514; identificação de pessoa colectiva n.º 504172549;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 13/20040121.

Certifico que fio reforçado o capital social da firma em epígrafe,
de 49 879,78 euros para 50 000 euros, subscrito em dinheiro pelos
sócios Fernando da Costa Dias, com 60,11 euros, Mário da Costa Dias
dos Santos, com 60,11 euros, assim como alterado o objecto, tendo
em consequência sido alterados os artigos 1.º (que passa a ser consti-
tuído também pelo n.º 2, 2.º, 3.º, 6.º e 10.º, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

1.º

1 � (Texto já existente.)
2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-

locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de carpintaria
mecânica, fabrico de mobiliário diverso e seu comércio, fabricação
em madeira de todos os produtos aplicáveis à construção civil e cons-
trução civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de 50 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais, dos valores nominais de
25 000 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios
Fernando da  Costa Dias e Mário da Costa Dias dos Santos.

6.º

Por deliberação em assembleia geral, poderão ser exigidas aos só-
cios prestações suplementares até ao montante global igual 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.

10.º

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

O texto do pacto encontra-se depositado na respectiva pasta.

21 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário da
Cunha Fortunato. 2003867333

OLIPÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 630/960904; identificação de pessoa colectiva
n.º 503710725; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: 6, 7 e 8/20040126.

Certifico que, relativamente à sociedade supra referida, foi regista-
da pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, a cessação de funções de
gerentes dos ex-sócios José da Silva Gonçalves e Maria Idalina Mota
Moreira, por renúncia, em 12 de Janeiro de 2004.

Certifico ainda que, pela inscrição n.º 8, fio registada a alteração
parcial do contrato, tendo em consequência sido alterados os arti-
gos 3.º e 4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5985,58 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2992,79 euros cada uma, pertencentes uma ao sócio

Albano José Roque Henriques Dias e outra ao sócio Virgílio da Costa
Coisinha.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não
sócios que vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde
já nomeados gerentes, os sócios Albano José Roque Henriques Dias e
Virgílio da Costa Coisinha.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário da
Cunha Fortunato. 2003867368

CARLOS MANUEL SILVA LOPES
COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 987/20020805; identificação de pessoa colectiva
n.º 506270807; inscrição n.º 2, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e
inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 5, 8 e 9/
20040120.

Certifico que, relativamente à sociedade supra referida, foi regista-
da pela inscrição n.º 2, o reforço de capital, elevando o capital de
5000 euros para 10 000 euros, da seguinte forma: 1000 euros, por
incorporação de reservas livres e 4000 euros, subscrito em dinheiro,
pelo sócio Nuno Rodrigo Figueiredo Gonçalves; pelo averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1, foi registada a cessão de funções de gerente de
Vítor Manuel Miranda de Figueiredo, por renúncia, em 2 de Dezem-
bro de 2003, e em consequência, alterados os artigos 3.º e 4.º do pac-
to, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas: uma no valor nominal de 9240 euros, pertencente ao sócio
Carlos Manuel Silva Lopes e outra do valor nominal de 760 euros,
pertencente à sócia Maria Teresa Lopes Gomes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado pelos sócios fica a cargo dos sócios e não sócios,
que vierem a ser nomeados em assembleia geral, mantendo-se desig-
nado gerente o sócio Carlos Manuel Silva Lopes.

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

O texto do pacto encontra-se depositado na respectiva pasta.

21 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário da
Cunha Fortunato. 2003867341

ARMAZÉNS DE MERCEARIA A. MONTEIRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 75/661024; identificação de pessoa colectiva n.º 500030049;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 10/20040121.

Certifico que, pela inscrição n.º 17, foi extraído o seguinte:
Facto: designação dos membros dos órgãos de administração e de

fiscalização.
Conselho de administração: presidente � Lúcio António da Costa

Monteiro, casado, residente na Rua do Professor António Ribeiro
Garcia de Vasconcelos, Oliveira do Hospital; vogais � Maria Luísa
Monteiro de Carvalho, casada, residente em Chão do Martinho, São
Paio de Gramaços, Oliveira do Hospital e António Pereira Guilher-
me, casado, residente em Lagos da Beira, Oliveira do Hospital.

Conselho fiscal: presidente � António Pimpão e Maximino Mota,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida da
Liberdade, 432, piso 6, sala 39, Braga, representada por António Maia
Pimpão, revisor oficial de contas, casado, residente na Avenida da
Liberdade, 432, piso 6, sala 39, Braga; vogais � Alexandre Diniz
Tavares, casado, residente em Aldeia Formosa, Seixo da Beira, Oli-
veira do Hospital e Manuel Rodrigues Fernandes da Silva, casado,
residente em Catraia de São Paio, Oliveira do Hospital; suplentes �
Alberto Martins e Henriques Pinto, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, com sede na Rua do Padre Estêvão Cabral, 79, sala 207,
Coimbra, representada por Manuel Henriques Pinto, revisor oficial
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de contas, casado, residente na Rua do Padre Estêvão Cabral, 79, sala
207, Coimbra e António Pinto da Fonseca Abrantes, casado, residen-
te em Galizes, Nogueira do Cravo, Oliveira do Hospital.

Prazo: triénio de 2002-2004.
Data da deliberação: 23 de Março de 2002.

Está conforme o original

21 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário da
Cunha Fortunato. 2003867350

JOSÉ MARIA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 740/990115; identificação de pessoa colectiva n.º 504366440;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/20040122.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Janeiro de 2004.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário da
Cunha Fortunato. 2003867287

STAND AGOSTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 583/950403; identificação de pessoa colectiva n.º 503380806;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 7/20040122.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria do Rosário da
Cunha Fortunato. 2003867309

GABINETE DE SILVICULTURA � JOSÉ M. P. TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 942/20020125; inscrição n.º 2; número e data da apresen-
tação: 2/20040113.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Apresentação n.º 2/20040113.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2003867252

ÉVORA
ARRAIOLOS

QUEIJARIA D�AMENDOEIRA � PRODUTOS
TRADICIONAIS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Monte da Amendoeira, Santana do Campo,
freguesia e concelho de Arraiolos

Capital: 25 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 241/
20010726; identificação de pessoa colectiva n.º 505561700; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20040122.

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

Aumento de capital e alteração de pacto.
Aumento: 20 000 euros, realizado em dinheiro e subscrito pela sócia

única.

Artigo alterado: 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde a uma única quota pertencente à sócia.

§ único. A sociedade pode exigir à sócia a realização de prestações
suplementares de capital até 20 vezes o montante do capital social.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Tirapicos Pacheco Barreiros. 2004344105

ÉVORA

T. M. J. M. � INVESTIMENTO PREDIAL, L.DA

Sede: Rua da Cidade de Coimbra, 5, bloco A3, rés-do-chão,
esquerdo, apartado 2179, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2765/
20011228; identificação de pessoa colectiva n.º 505891638;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 15/20040127.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
mudança de sede para a Rua da Cidade de Coimbra, 5, bloco A3, rés-
do-chão, esquerdo, apartado 2179, Évora.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006151576

EBORA-CEREALIS � COOPERATIVA DE SERVIÇOS, C. R. L.

Sede: Rua do 5 de Outubro, 75, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 113/
890913; identificação de pessoa colectiva n.º 502223537; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 14/20040127.

Certifico que, em relação à Cooperativa em epígrafe, foi registada
a designação dos órgãos sociais, por deliberação de 31 de Dezembro
de 2003.

Período: triénio de 2004-2006.
Direcção: presidente � Jerónimo António Coelho Mendes; secre-

tário � Francisco Augusto Caramujo Fortio; tesoureiro � João Ma-
nuel dos Santos da Silva; suplente � Manuel António Bruno.

Conselho fiscal: presidente � Albino Manuel Reis; vogais �
Florinda Joaquina Sampaio Catalão Bruno, casada, residente em
Gafanhoeira, Arraiolos e António Joaquim Oliveira Pinto.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006151568

SOL BRAVO, TURISMO, LAZER E COMÉRCIO, S. A.

Sede: Avenida do Dr. Barahona, 2, Horta das Figueiras, Évora

Capital social: 50 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2428/
20000121; identificação de pessoa colectiva n.º 504907697.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada
na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas, refe-
rentes ao ano de 2002.

27 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006172760
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COPARICO � COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA
DO VALE DO RICO HOMEM, C. R. L.

Sede: Rua de Gouveia, 7, rés-do-chão, São Manços, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 5/830407;
identificação de pessoa colectiva n.º 500639450; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 6/20040126.

Certifico que, em relação à Cooperativa em epígrafe, foi registada
a designação dos órgãos sociais, por deliberação de 9 de Janeiro de
2004.

Período: triénio de 2004-2006.
Direcção: presidente � António Manuel Ribeiro Madeira; secretá-

rio � José Fernando Polido Mendes; tesoureiro � António Ferreira
Bernardo; primeiro-vogal � José Maria Passarinho Ramalho; segun-
do-vogal � António Manuel Ferreira Piça, casado, residente em Monte
da Rainha, Portel.

Conselho fiscal: presidente � Gabriel António Fialho Perdigão,
solteiro, maior, residente na Azinhaga das Hortas, 5, São Manços;
vice-presidente � António Joaquim Trolhas Adelino, casado, residente
no Monte de José Júlio, São Manços; secretário � José Joaquim da
Rosa Godinho, solteiro, maior, residente na Rua Augusta, 17, São
Manços.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006151550

PORTEL

CLUBE RADIOFÓNICO DE PORTEL, L.DA

Sede: Rua de Santa Catarina, 1, Portel

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Portel. Matrícula n.º 85/
990512; identificação de pessoa colectiva n.º 504596624; inscri-
ções n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 3 e 4/20031229.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, em relação á sociedade em epígrafe,
foi registado o seguinte:

Facto: nomeação de secretário.
Secretário: Graça Teixeira da Silva, advogada, residente em Campo

Pequeno, 50, 1.º, direito, Lisboa.
Prazo: até 31 de Dezembro de 2003.
Data: 30 de Setembro de 2002.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 30 de Novembro de 2002.

Conferida, está conforme.

29 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Lopes
Pessoa Parreira. 2001791100

REDONDO

ADEGA COOPERATIVA DE REDONDO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial do Redondo. Matrícula n.º 15/
840905; identificação de pessoa colectiva n.º 500305927; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 1/20040119.

Certifico que, em relação à Cooperativa, foi registado o seguinte:
Facto inscrito: nomeação da direcção e conselho fiscal para o

quadriénio de 2004-2007.
Direcção: presidente � Luís Gonzaga de Sousa Morais Cardoso,

casado, residente na Avenida do Infante Santo, 363, 5.º, direito, Lis-
boa; vogais � António Lucas Rosa, casado, residente na Rua de Fran-
cisco Varela da Costa, 24-A, Évora e José Diogo Valverde Serra, ca-
sado, residente na Rua de Florbela Espanca, lote D-6, Redondo.

Conselho fiscal: presidente � Luís Fernando Barahona Mira da
Silva, casado, residente na Quinta da Faia, Redondo; vogais � António
Rosado Madeira, casado, residente na Rua de Bento Jesus Caraça, 82,
Aldeias de Montoito e Maria da Conceição Barrancos Caeiro Carmelo
Aires, casada, residente na Praceta de Dili, 12, Évora, representada

por Luís Filipe Barrancos Caeiro Carmelo Aires, casado, residente no
Largo de Gago Coutinho, 50, Vila Viçosa.

Data da deliberação: 19 de Março de 2003.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � O Conservador Interino, Mário Mateus
de Carvalho. 2001858590

FARO
ALBUFEIRA

CASTROVILLAS � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 3000/
20040109; identificação de pessoa colectiva n.º 506818217; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 18/20040109.

Certifico que, por documento particular, elaborado em 9 de Janei-
ro de 2004, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CASTROVILLAS � Mediação
Imobiliária, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Estádio, lote C-2, 2.º,
C, freguesia e concelho de Albufeira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária e marketing.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pertence ao sócio único Fernando
Ribeiro de Castro e ao Dr. Xavier Francisco Guerreiro da Silva, desde
já nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme eles deci-
direm.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção do sócio-
gerente Fernando Ribeiro de Castro.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 2003774076

J. J. BARROQUEIRO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 3001/
20040112; identificação de pessoa colectiva n.º 506800725; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 36/20040112.

Certifico que, por documento particular, elaborado em 12 de Ja-
neiro de 2004, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. J. Barroqueiro, Sociedade
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização dos Brejos no Vale
de Pedra, lote A, 18-B, freguesia e concelho de Albufeira.
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3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agência ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação, comércio
e distribuição de produtos naturais e de ervanária.

3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao único sócio.

2 � O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até ao equivalente a 50 vezes o capital social.

4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, pertencem ao
único sócio 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.

5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a so-
ciedade, desde que os mesmos sirvam à prossecução do objecto social.

6.º

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

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 2003644393

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DO FORTE DE S. JOÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 499/
871210; identificação de pessoa colectiva n.º 500961379; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 15/20040112.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva da sociedade em
epígrafe, o texto da acta n.º 40, elaborada em 15 de Dezembro de
2003, com a nomeação da administração e do fiscal único.

Conselho de administração: presidente � José Procópio Lourenço
dos Santos, residente na Rua de São Pedro, lote 28, rés-do-chão, di-
reito, Albufeira; vogal � Sílvia Maria Santana Rogério dos Santos,
residente na Rua de São Pedro, lote 28, rés-do-chão, direito, Albufei-
ra e Adelino Lourenço dos Santos, residente na Rua de São Pedro,
lote 28, rés-do-chão, direito, Albufeira.

Fiscal único: efectivo � Manuel L. Brito & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de  Contas, com sede na Rua de Anchieta, 5, 3.º, Lis-
boa, representada por Manuel Lázaro Oliveira Brito, revisor oficial de
contas, casado, residente na Rua de Anchieta, 5, 3.º, Lisboa; suplente �
Rosalba Maria Cocco Mercante Ferro, revisor oficial de contas, edifício
Santo António, Rua de Santo António, 75, 3.º, escritório 1, Faro.

Prazo: 2002-2004.
Data: 15 de Dezembro de 2003.

26 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 2003774092

SOLARIS � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1834/
980323; identificação de pessoa colectiva n.º 500961379; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 16/20040112.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva da sociedade em
epígrafe, o texto da acta n.º 71, elaborada em 17 de Dezembro de
2003, com a nomeação da administração e do fiscal único.

Conselho de administração: presidente � José Procópio Lourenço
dos Santos, residente na Rua de São Pedro, lote 28, rés-do-chão, di-
reito, Albufeira; vogal � Sílvia Maria Santana Rogério dos Santos,
residente na Rua de São Pedro, lote 28, rés-do-chão, direito, Albufei-
ra e Adelino Lourenço dos Santos, residente na Rua de São Pedro,
lote 28, rés-do-chão, direito, Albufeira.

Fiscal único: efectivo � Manuel L. Brito & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de  Contas, com sede na Rua de Anchieta, 5,
3.º, Lisboa, representada por Manuel Lázaro Oliveira Brito, revisor
oficial de contas, casado, residente na Rua de Anchieta, 5, 3.º, Lis-
boa; suplente � Rosalba Maria Cocco Mercante Ferro, revisor ofi-
cial de contas, edifício Santo António, Rua de Santo António, 75,
3.º, escritório 1, Faro.

Prazo: 2004-2007.
Data: 17 de Dezembro de 2003.

26 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 2003774106

ALVOR TÉNIS CLUBE � ALDEIA TURÍSTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2272/
20001215; identificação de pessoa colectiva n.º 501700510; ins-
crição n.º 9; número e data da apresentação: 18/20040112.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva da sociedade em
epígrafe, o texto da acta n.º 41, elaborada em 16 de Dezembro de
2003, com a nomeação da administração e do fiscal único.

Conselho de administração: presidente � José Procópio Lourenço
dos Santos, residente na Rua de São Pedro, lote 28, rés-do-chão, di-
reito, Albufeira; vogal � Sílvia Maria Santana Rogério dos Santos,
residente na Rua de São Pedro, lote 28, rés-do-chão, direito, Albufei-
ra e João Filipe Rocha Carido, casado, residente na Rua de São Pedro,
lote 28, rés-do-chão, direito, Albufeira.

Fiscal único: efectivo � Manuel L. Brito & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de  Contas, com sede na Rua de Anchieta, 5,
3.º, Lisboa, representada por Manuel Lázaro Oliveira Brito, revisor
oficial de contas, casado, residente na Rua de Anchieta, 5, 3.º, Lis-
boa; suplente � Rosalba Maria Cocco Mercante Ferro, revisor ofi-
cial de contas, edifício Santo António, Rua de Santo António, 75,
3.º, escritório 1, Faro.

Prazo: 2004-2007.
Data: 16 de Dezembro de 2003.

26 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 2003774122

2R2P � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2251/
20001110; identificação de pessoa colectiva n.º 505211068; data
da apresentação: 20031017.

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

30 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosalina Luísa
Caçador Redondeiro Marques. 2003765409

ALCOUTIM

CINELOTÃO � EXPLORAÇÃO DE ACTIVIDADES
AGRÍCOLAS E CINEGÉTICAS DE MARTINLONGO, L.DA

Sede: Corte Serrano, freguesia de Martim Longo
e concelho de Alcoutim

Conservatória do Registo Comercial de Alcoutim. Matrícula n.º 62/
970523; identificação de pessoa colectiva n.º 503924466;
averbamento à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 1 e 2/20040108.

Certifico que, nos termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 70.º e
artigo 71.º do Código do Registo Comercial, em relação à sociedade
em epígrafe, foi depositado na respectiva pasta, o documento pela
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qual foi efectuado o aumento de capital e alteração parcial do con-
trato.

Aumento: 987,08 euros, realizado em dinheiro e subscrito pelos
sócios, na proporção e em reforço de cada uma das suas quotas, de
1253,23 euros para 1500 euros.

Artigos alterados: 4.º
Capital: 6000 euros.
Sócios e quotas:
a) Rui Germano Gago Rolão, José Cardeira Martins, Fernando Sil-

vestre Pereira e Luís Jorge Fiúza Lopes, com uma quota de 1500 euros
cada um.

Luís Jorge Fiúza Lopes, cessou as funções de gerente, por renúncia,
em 4 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Caldeira Fernandes.
2001370520

ALJEZUR

ACTIVIDADES EURO-PORTUGUESAS (PROPRIEDADES), L.DA

Sede: Rua do 25 de Abril, 122, Aljezur

Capital social: 29 927,88

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 62/
911116; identificação de pessoa colectiva n.º 502141646; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 2/20040114.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o desenvolvimento de empreendimen-
tos turísticos; compra e venda de propriedades; revenda dos adquiri-
dos; gestão de propriedades e prática de actividades hoteleiras, bem
como consultadoria no ramo da indústria hoteleira.

O pacto actualizado ficou depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce Viana
Rosa. 2001338074

FARO

JOMARAL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Lejana de Cima, 272-A, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5019/
20031125; identificação de pessoa colectiva n.º 506778185; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 36/20031125.

Certifico que entre Jorge Manuel Condinho Rodrigues, João Manu-
el Martins e Almedina, Construção Civil e Administração de
Imóveis, L.da, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JOMARAL � Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Lejana de Cima, 272-A,
freguesia de São Pedro, concelho de Faro.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil. Compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim. Administração,
gestão e arrendamento de imóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 15 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais, uma
de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 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 con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Jorge Manuel
Condinho Rodrigues e João Manuel Martins e ainda, a não sócia Maria
do Rosário Botelho Domingues Beja, já identificada.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Foi depositado o contrato actualizado.

A Escriturária Superior, Maria de Fátima Coelho Rita do Carmo
Neto. 2006074547

VANDA & PINTO � MODAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Filipe Alistão, 20 e 22, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3290/
950502; identificação de pessoa colectiva n.º 503409197; inscri-
ção n.º 6; números e data das apresentações: 12 e 13/20031218.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Vanda Albina Cardoso Machado
Marques Pinto, por renúncia, em 18 de Setembro de 2003 e foi alte-
rado parcialmente o contrato de sociedade quanto ao artigo 6.º, que
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

A gerência e representação da sociedade, em juízo ou fora dele,
activa e passivamente, será exercida pelo sócio Serafim Marques Pin-
to, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, obrigando-se a sociedade a assina-
tura única do gerente.

Foi depositado o contrato actualizado.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2006074717
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FARSUMOS � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Avenida dos Caminhos de Ferro, Quinta do Progresso, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3834/
980626; identificação de pessoa colectiva n.º 504184687; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 5/20040105.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcialmente do contrato quanto aos artigos 2.º e 4.º, que
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente já realizado em
dinheiro e corresponde uma quota de valor nominal de 2000 euros,
pertencente a Fernando Luís Pereira; uma quota de valor nominal de
1250 euros, pertencente a Maria de Fátima Frederico Pires Xavier
Cavaco; e duas quotas de valor nominal de 875 euros cada uma, per-
tencente uma a João Graciano da Silva Pinto e outra a José Carlos da
Conceição Madeira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, será exercida pelos
sócios gerentes Fernando Luís Pereira, João Graciano da Silva Pinto
e José Carlos da Conceição Madeira.

1 � [...]
2 � [...]
3 � [...]
4 � A constituição da gerência pode ser alterada em assembleia

geral, convocada para o efeito.

Foi depositado o contrato actualizado.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2006074695

LINEA � ATELIER DE ARQUITECTURA, ENGENHARIA
E GESTÃO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Cândido Guerreiro, edifício Presidente, 2-B,
escritório 5, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1339/
810728; identificação de pessoa colectiva n.º 501167110; data da
apresentação: 20030625.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2002.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2006074687

EXPERIHOTEL-ALGARVE, MANUTENÇÃO E ENGENHARIA, L.DA

Sede: Rua de João de Deus, 11, 1.º, sala 3, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4623/
20020308; identificação de pessoa colectiva n.º 506049361;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20031215.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi averbada a
deslocação da sede para a Rua de João de Deus, 11, 1.º, sala 3, Faro.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2006074679

SABORES CASEIROS � PRODUTOS REGIONAIS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Rua de Batista Lopes, 50, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4294/
20001213; identificação de pessoa colectiva n.º 505114801; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 10/20031217.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido aprovadas as contas
em 1 de Novembro de 2003.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2006074660

POREDIS � REFRIGERAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO
E VENTILAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Souto Mayor, 7, 3.º, esquerdo, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4992/
20031009; identificação de pessoa colectiva n.º 506694607;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 34/20031229.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi averbada a
deslocação da sede para a Rua de Souto Mayor, 7, 3.º, esquerdo, Faro.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2006074652

CINDERMODAS � COMÉRCIO E CONFECÇÃO
DE PRONTO A VESTIR, L.DA

Sede: Rua de D. João de Castro, 5, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3748/
980127; identificação de pessoa colectiva n.º 504056468; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 609/20031229.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido aprovadas as contas
em 24 de Novembro de 2003.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2006074636

PAÇO REAL � SOCIEDADE DE FOMENTO IMOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Praceta do Dr. Agostinho Júnior, 4, 1.º, direito, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3124/
940516; identificação de pessoa colectiva n.º 503195081; inscri-
ção n.º 13 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12; números e data
das apresentações: 5 e 6/20031231.

Certifico que foi registada a cessação de funções de gerente de Carlos
Alberto dos Santos Xavier Basto, por renúncia, a partir de 3 de Agos-
to de 2003 e a nomeação de gerente de Manuel Ferreira Caetano, a
partir de 7 de Julho de 2003.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2006074628

PAÇO REAL � SOCIEDADE DE FOMENTO IMOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Praceta do Dr. Agostinho Júnior, 4, 1.º, direito, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3124/
940516; identificação de pessoa colectiva n.º 503195081; inscri-
ções n.os 10 e 11 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e
data das apresentações: 48, 50 e 51/20030411.

Certifico que foi registada a cessação de funções de gerente de
Henrique José Agostinho Martins André, por renúncia, a partir de
14 de Março de 2003 e a nomeação de gerente de João Manuel Alves
do Vale Martins, a partir da mesma data e foi alterado parcialmente
o contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º, que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 877,39 euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
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nominal de 25 438,70 euros, pertencente ao sócio José Manuel Romão
Bento Ferreira; uma do valor nominal de 16 959,13 euros e outra do
valor nominal de 8479,56 euros, ambas pertencentes ao sócio João Manuel
Neves Basto Simão.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade incumbe ao sócio João Manuel Neves
Basto Simão e ao não sócio João Manuel Alves do Vale Martins,
casado, residente na Rua dos Canos, lote E-2, 5.º, esquerdo, Loulé, já
designados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em juízo e for dele, activa e passiva-
mente, com a assinatura de dois gerentes.

Foi depositado o contrato actualizado.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2006074601

AGOSTINHO GONÇALVES & GABRIELA, L.DA

Sede: Rua de Almeida Garrett, 57, 3.º, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3800/
980429; identificação de pessoa colectiva n.º 504140248;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/20031209.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi averbada a
deslocação da sede para a Rua de Almeida Garrett, 57, 3.º, Faro.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2006074580

FAROSERVI � SERVIÇOS, L.DA

Sede: Perna de Pau, Campinas de Faro, Estrada Nacional n.º 2,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3231/941221;
identificação de pessoa colectiva n.º 503316997; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 7/20031210.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi aprovado
o projecto de fusão em 17 de Novembro de 2003.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2006074598

VENELUSA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Urbanização Jardins do Alto, lote 6, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2263/
890413; identificação de pessoa colectiva n.º 502141778; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 31/20031113.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido aprovadas as contas
em 29 de Setembro de 2003.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2006074512

ESCOLA DE CONDUÇÃO DO ALTO DE SANTO ANTÓNIO, L.DA

Sede: Rua do Reitor Teixeira Guedes, 77, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1802/
860626; identificação de pessoa colectiva n.º 501685111; inscri-
ção n.º 6 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 39 e 40/20031124.

Certifico que foi registada a cessação de funções de gerentes de
Virgílio António Casa Nova, António Cândido Gonçalves de Barros,
Odete Ramos Canada e Fernando Sousa Inês, por renúncia, a partir de

1 de Setembro de 2003 e a nomeação de gerentes de António José
Casanova, Justina Maria Ramos Estrada Pacheco, Sandra Maria
Casanova de Sousa Guerreiro e Paula Cristina Carrada Barros.

Prazo: a partir de 1 de Setembro de 2003.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2006074504

CLÍNICA ALAMEDA DE FARO, L.DA

Sede: Rua de Bernardo Passos, 6, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3068/
940106; identificação de pessoa colectiva n.º 503115215; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 35/20031223.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
redenominação com aumento de capital e alteração parcial do pacto social.

Capital reforçado com 512,02 euros, subscrito em dinheiro pelos
sócios, que passa a 5500 euros, tendo em consequência sido alterado
o artigo 4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 5500 euros, e corresponde à soma de duas
quotas iguais, cada no valor de 2750 euros, pertencendo uma ao sócio
Aníbal Viegas Ponte e outra à sócia Anabela Gomes Freire da Ponte.

Foi depositado o contrato actualizado.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2006074571

TAVARES & FONSECA, L.DA

Sede: Rua de João de Deus, 18, 1.º, direito, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3791/
980407; identificação de pessoa colectiva n.º 504121146; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 39/20031223.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido aprovadas as contas
em 30 de Novembro de 2003.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2006074563

B. O. P. � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Portugal, 20, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4196/
20000718; identificação de pessoa colectiva n.º 505080702; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 27/20031216.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido aprovadas as contas
em 31 de Dezembro de 2003.

16 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2006074539

LAGOA

VALOREAL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: edifício Aurosol, loja H, freguesia de Carvoeiro,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1000/
950208; identificação de pessoa colectiva n.º 503388890.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao exercício do
ano de 2002.

23 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002999872
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IMAGINE � INSTITUTO DE BELEZA, L.DA

Sede: Parque Empresarial do Algarve, lote 1, loja 7, Lagoa,
freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1813/
20031119; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/
20031119.

Certifico que entre Ana Rita da Silva Costa, solteira, maior,
2500 euros e Claire Louise Banner, solteira, maior, 2500 euros, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constan-
te dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma IMAGINE � Instituto de Beleza, L.da

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em institutos de beleza, salões de cabeleirei-
ro e esteticista, manutenção física e massagens; comércio a retalho
de produtos cosméticos e de higiene.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá mediante deliberação em assembleia geral, par-
ticipar no capital de outras sociedades, criar novas empresas ou par-
ticipar na sua criação e associar-se pela forma que julgar conveniente
a quaisquer entidades singulares ou colectivas, com o objecto idêntico
ou diferente do seu, seja qual for a lei que os regule, nomeadamente
consórcios ou agrupamentos complementares.

ARTIGO 4.º

A sede da sociedade situa-se no Parque Empresarial do Algarve,
lote 1, loja 7, na cidade, freguesia e concelho de Lagoa (Algarve).

ARTIGO 5.º

O capital social é de 5000 euros e está integralmente subscrito e
realizado em dinheiro, dividido em duas quotas no valor nominal de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada uma das sócias.

ARTIGO 6.º

A gerência e administração da sociedade será nomeada em assembleia
geral, ficando desde já nomeadas gerentes ambas as sócias, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

1 � A sociedade ficará validamente vinculada com a assinatura
conjunta das duas gerentes.

2 � Os documentos referentes à compra, venda ou troca de veícu-
los automóveis ou motorizados, são assinados nos termos do n.º 1 deste
artigo.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

A sociedade pode amortizar qualquer quota que seja objecto de
penhora, arresto ou apreensão judicial.

§ único. O preço da amortização será o do último balanço aprovado.

ARTIGO 9.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante equivalente a 100 vezes o valor que o capital
social tiver à data em que as prestações forem exigidas.

ARTIGO 10.º

Os sócios poderão efectuar à sociedade, os suprimentos de que ela
carecer, devendo no caso de os mesmos vencerem juros, ser delibera-
do em assembleia geral, quais as condições, nomeadamente, juro e
prazo de reembolso.

Disposição transitória

A gerência fica desde já, autorizada a levantar a totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes
do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos pratica-
dos pela gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Célia Cristina
Guerreirinho Caracol Pereira. 2002975248

QUINTA DO CAMPO � CONSTRUÇÃO E GESTÃO
DE BENS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua do Barranco, edifício Aurosol, loja H,
freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 381/
870624; identificação de pessoa colectiva n.º 501843442.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao exercício do
ano de 2002.

23 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002999864

COELHO CORREIA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Liberdade, 13, rés-do-chão, freguesia de Lagoa,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1280/
990329; identificação de pessoa colectiva n.º 504330411.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao exercício do
ano de 2002.

23 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002974616

SOLTO-ELECTRA � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ELÉCTRICOS, L.DA

Sede: Casa Mira Monchique, sítio do Sobral, apartado 289,
freguesia de Lagoa, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1127/
20031296; identificação de pessoa colectiva n.º 503776254.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao exercício do
ano de 2002.

23 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002974675

SOLAMBIENTES � SISTEMAS TÉRMICOS, L.DA

Sede: Casa Kania, sítio dos Moinhos, freguesia de Carvoeiro,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 215/
830726; identificação de pessoa colectiva n.º 501392769.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao exercício do
ano de 2002.

23 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002974667

PEDROSO IRMÃOS, L.DA

Sede: Rua dos Pescadores, 29, freguesia de Carvoeiro,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1173/
20020213; identificação de pessoa colectiva n.º 503953342.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao exercício do
ano de 2002.

23 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002999880
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MÁRIO & VÍTOR, L.DA

Sede: Urbanização Lagoasol, lote 14, rés-do-chão, direito,
freguesia de Lagoa, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1600/
20020213; identificação de pessoa colectiva n.º 505846152.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao exercício do
ano de 2002.

23 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002999783

VÍTOR ENCARNAÇÃO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Bairro Che Lagoense, lote 31, freguesia de Lagoa,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1241/
980729; identificação de pessoa colectiva n.º 504206273.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao exercício do
ano de 2002.

23 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002999848

MONCHIQUE

POWER2POWER � PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA, L.DA

Sede: Belém, lote 4, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula n.º 257/
20040119; identificação de pessoa colectiva n.º P-506774988;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040119.

Certifico que entre Eduardo José Martins de Sá Cardona, solteiro,
maior e José Agostinho Martins de Sá Cardona, viúvo, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma POWER2POWER � Produção
de Energia Eléctrica, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Belém, lote 4; fregue-
sia e concelho de Monchique.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção de energia eléctrica,
manutenção de centrais de energias alternativas. Integração e
consultadoria de sistemas de controlo de produção, consultadoria e
integração de sistemas de gestão, consultadoria e auditoria em
tecnologias de informação e assistência informática.

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 Eduardo José
Martins de Sá Cardona e outra no valor nominal de 2450 euros, per-
tencente ao sócio José Agostinho Martins de Sá Cardona.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

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

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Eduardo José Martins
de Sá Cardona.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

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

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

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

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

4 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Paulo Sérgio Nunes
Furtado. 2001717458

SILVES

SEMPR�ANIMAR � ANIMAÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1958/
20040114; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20040114.

Certifico que, por escritura lavrada em 12 de Janeiro de 2004,
exarada a fl. 20, do livro n.º 146-A, no Cartório Notarial do Centro
de Formação de Empresas de Loulé, entre João Carlos de Jesus Pires
Simões e Maria Emília Gonçalves Pinto do Amaral, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SEMPR�ANIMAR � Animação
Turística, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Pedro Álvares Cabral,
17, 2.º, direito, na vila e freguesia de Armação de Pêra, concelho de
Silves.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na animação turística, nomeada-
mente, nas actividades lúdicas, de lazer e entretenimento diversos, de
carácter público ou privado.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 12 500 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de três vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessário a intervenção de dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Car-
doso Guerreiro. 2000045405

TAVIRA

FALEIRO & FERNANDES � ELECTRICIDADE
E MONTAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 228/
861224; identificação de pessoa colectiva n.º 501764380.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Freitas
Braz. 2001918178

JOSÉ NOBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 194/
850314; identificação de pessoa colectiva n.º 501490485.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Freitas
Braz. 2002231397

GISÉQUA, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 878/
20000721; identificação de pessoa colectiva n.º 504545108.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Freitas
Braz. 2002231699

LUÍS LOPES, EQUIPAMENTO HOTELEIRO
E AR CONDICIONADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 982/
200109018; identificação de pessoa colectiva n.º 505684608.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Freitas
Braz. 2002231451

CONTWORK � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 891/
20000907; identificação de pessoa colectiva n.º 505135493.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Freitas
Braz. 2002231460

CANTINHO DA RIBEIRA � ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1164;
identificação de pessoa colectiva n.º 506821218; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 6/20040114.

Certifico que entre Ana Paula Alegre de Jesus, divorciada e Cristina
Maria Alegre de Jesus, divorciada, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos estatutos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Cantinho da Ribeira �
Artigos para o Lar, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede no Mercado da Ribeira, loja 10,
freguesia de Santa Maria, cidade e concelho de Tavira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e expor-
tação de artigos para o lar, artesanato, brinquedos e decoração.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros e está dividido em duas quo-
tas iguais, uma de cada sócia.

2 � O referido capital encontra-se totalmente subscrito e realiza-
do em dinheiro.

3 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 20 vezes o valor do capital social.

4 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes, ambas as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedem herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros, sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já, autorizada a levantar a totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes
do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos pratica-
dos pela gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme.

28 de Janeiro de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2001906749

EIRAS ALTAS, ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1165;
identificação de pessoa colectiva n.º 506757013; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 11/20040115.

Certifico que entre Jeannette Henriette Zellweger Farnum, que tam-
bém usa Jeannette Zellweger Farnum, casada com Jerome Heltzen
Farnum, na comunhão de adquiridos; Urs Martins Raaflautb, solteiro,
maior e Hans Peter Gehring, divorciado, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelos estatutos constantes dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º
1 � A sociedade adopta a firma Eiras Altas, Arrendamento de

Imóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Cerro do Machoco, Eiras Al-
tas, freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo, concelho de Tavira,
com endereço postal na Caixa Postal n.º 803-U.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim. Gestão, administração e arren-
damento de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 200 000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três
quotas: uma do valor nominal de 100 000 euros, pertencente à sócia
Jeannette Henriette Zellweger Farnum; outra do valor nominal de
44 000 euros, pertencente ao sócio Urs Martin Raaflaub; e uma do
valor nominal de 56 000 euros, pertencente ao sócio Hans Peter
Gehring.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Urs Martin
Raaflaub e Hans Peter Gehring.

ARTIGO 5.º

Por deliberação da assembleia geral, 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 agrupamen-
tos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de adjudicação em juízo;
c) No caso de morte de sócio a quem não sucedem herdeiros

legitimários;
d) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros, sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o maior dos seguintes valores: o
valor que resulta do último balanço aprovado pela assembleia geral
ou o valor que resultar duma cotação de boa fé (bona fides) de ter-
ceiros.

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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já, autorizada a levantar a totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes
do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos pratica-
dos pela gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme.

28 de Janeiro de 2004. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2003644474

AGRIBANORA, EMPRESA AGRÍCOLA DO BARRANCO
DA NORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 488/
920217; identificação de pessoa colectiva n.º 502707038.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Freitas
Braz. 2002231583

CONSTRUÇÕES AMEIXINHA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1054/
20020301; identificação de pessoa colectiva n.º 506007111.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Freitas
Braz. 2002230986

SÉQUA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 206/
851223; identificação de pessoa colectiva n.º 501587381.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Freitas
Braz. 2002231753

VICENTE PEREIRA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 789/
990429; identificação de pessoa colectiva n.º 504314289.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Freitas
Braz. 2002231710

CONSTRUÇÕES APAVIVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 630/
950403; identificação de pessoa colectiva n.º 503389544.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Freitas
Braz. 2002231478

CONSTRUÇÕES MONTECAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 937/
20010514; identificação de pessoa colectiva n.º 503877247.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Freitas
Braz. 2002230200

EUROGENIAL � GABINETE TÉCNICO
DE CONTABILIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1015/
20020130; identificação de pessoa colectiva n.º 505980614.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Freitas
Braz. 2002231745

LITORALCLIMA � INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE CLIMATIZAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1071/
20021003; identificação de pessoa colectiva n.º 506313271.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Freitas
Braz. 2002231729

HABITAVIRA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 882/
990929; identificação de pessoa colectiva n.º 504694669.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Freitas
Braz. 2002231591

MESTRE & CAVACO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 311/
890208; identificação de pessoa colectiva n.º 502102802.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Freitas
Braz. 2002231702

TAVIGRAND � SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1080/
20021104; identificação de pessoa colectiva n.º 506358658.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Freitas
Braz. 2002231788
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SÉQUAGILÃO, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 902/
20001113; identificação de pessoa colectiva n.º 505201194.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Freitas
Braz. 2002231664

O FRASCO � PERFUMARIA E BIJUTERIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 399/
901015; identificação de pessoa colectiva n.º 502433434.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Freitas
Braz. 2002231656

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

ROSA & VIEGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António. Matrí-
cula n.º 926/971029; identificação de pessoa colectiva n.º 503989860.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, 2001 e 2002, da sociedade em
epígrafe.

29 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Simões
Marques Gonçalves. 2000379478

GUARDA
FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

ALVES & GUERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira de Castelo Rodrigo.
Matrícula n.º 210; identificação de pessoa colectiva n.º P-506810089;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20031218.

Certifico que entre Rosa Maria Madeira Alves Guerra e José Manu-
el Besteiro Guerra, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alves & Guerra, L.da e tem a sua
sede na Avenida do 25 de Abril, 103, vila, freguesia e concelho de
Figueira de Castelo Rodrigo.

2 � A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência, des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe e criar agências, delegações, sucursais ou quais-
quer outras formas locais de representação, em território nacional ou
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração hoteleira, nomea-
damente, café, pastelaria e padaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, dos valores
nominais de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios Rosa Maria Madeira Alves Guerra e José Manuel Besteiro Guerra.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, basta a intervenção de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001492626

FORNOS DE ALGODRES

FURTADO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fornos de Algodres. Matrícula
n.º 116/980715; identificação de pessoa colectiva n.º 502339896;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 4/20031223.

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

Cessação de funções de gerente de Artur Gouveia Martins, por re-
núncia, em 25 de Agosto de 1998.

21 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria Manuela Rocha Nobre
Pacheco. 2001523114

GOUVEIA

ANTÓNIO PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 109/
680604; identificação de pessoa colectiva n.º 500314373; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 5/20040120.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi designado
gerente João Tiago Esteves de Campos Pinto, casado, por delibera-
ção de 29 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2001543921

VINHO CONVIDA � COMÉRCIO DE VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 559/
20040119; identificação de pessoa colectiva n.º 506804801; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040119.

Certifico que entre Sandro dos Santos Seabra e mulher, Patrícia
Cláudia Silva Fernandes Seabra, casados no regime da separação de
bens, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contra-
to constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vinho Convida � Comércio de
Vinhos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Monte Aljão, freguesia de
Cativelos, concelho de Gouveia.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em importação, exportação, re-
presentação, comércio por grosso e a retalho de grande variedade de
produtos nomeadamente, vinhos, queijos e azeites.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2001543905

GUARDA

TRANSBEIRÃO � TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 2050;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040121.

Certifico que, Artur dos Santos Falacho, constituiu a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TRANSBEIRÃO � Transportes Na-
cionais e Internacionais, Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua de
Pinto Peixoto, lote 2, 13, 1.º, direito, Bairro do Pinheiro, Guarda.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: transportes públicos rodoviários de
mercadorias nacionais e internacionais.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, representado por uma única quota do mesmo valor
do sócio Artur dos Santos Falacho.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, pertence ao único
sócio que fica desde já nomeado gerente, podendo a gerência ser
exercida por um não sócio nomeado, em assembleia geral, por aquele.

ARTIGO 5.º

A sociedade obriga-se com a assinatura do único gerente.

ARTIGO 6.º

O sócio pode fazer prestações suplementares à sociedade, nos ter-
mos do disposto no Código das Sociedades Comerciais.

Conferida, está conforme.

30 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005900486

BOUTIQUE SIPAUSÃO � ARTIGOS DE CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1071;
identificação de pessoa colectiva n.º 503244244; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/20040119.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005900460

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DA GUARDA
E CELORICO DA BEIRA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 2; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501070869; inscrição n.º 11; nú-
mero e data da apresentação: 1/20031104.

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

Nomeação da direcção e concelho fiscal.
Prazo: triénio de 2003-2006.
Data da deliberação: 19 de Março de 2003.
Direcção: presidente � Alexandre Dias Lourenço Marques; secre-

tário � António Gomes Pinto Portugal; tesoureiro � António Pe-
reira Madeira; vogais � José Augusto Baptista e Fernando Gonçalves
Fonseca; suplentes � Manuel Daniel Mendes Nabais e Francisco Xavier
Marques do Espírito Santo.

Conselho fiscal: presidente � António Gomes Paulino; secretá-
rio � António Campos Meireles da Fonseca; vogal � António
Fernandes; suplente � Francisco Pais.

Conferida, está conforme.

10 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005900494

MULTI-GONÇALVES, IMPORTAÇÃO DE MÓS
EM DIAMANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1530;
identificação de pessoa colectiva n.º 504662961; data da apresen-
tação: 20040113.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva, a prestação de contas referentes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme.

28 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005900451

AUTO MECANOCAR, COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1908;
identificação de pessoa colectiva n.º 506271439; data da apresen-
tação: 20040113.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva, a prestação de contas referentes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme.

28 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005900443

AUTO MECANOCAR � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1908;
identificação de pessoa colectiva n.º 506271439; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/20040113.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social e foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo ficado
com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 25 000 euros, representado por duas quotas iguais de Leonel
Fernandes, 12 500 euros e Carolina Maria Rosa Fernandes, 12 500 euros.

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

Conferida, está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005900419

MESQUITA & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1933;
identificação de pessoa colectiva n.º 506334449; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20040113.

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

Mudou a sede para a Rua do Capitão Pessoa, A2, cave, Guarda.

Conferida, está conforme.

26 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005900427

MANIA DA ROUPA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 2048;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040120.

Certifico que, Belmira Gonçalves Lourenço, constituiu a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � Adopta a firma Mania da Roupa � Comércio de Vestuário,
Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua de Gil Cabral, 13, freguesia
da Sé, concelho da Guarda.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de vestuário e acessórios
de moda.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente á sócia Belmira Gonçalves Lourenço.

ARTIGO 4.º

1 � A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social.

2 � A sócia poderá fazer suprimento 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 Belmira Gonçalves Lourenço,
desde já nomeada gerente, ou a cargo de pessoas estranhas à socieda-
de, 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 permiti-
dos por lei, mesmo que o objecto deses agrupamentos complementares
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 jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Disposição transitória

A gerência fica desde já, autorizada a levantar o capital social de-
positado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da so-
ciedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens
móveis, designadamente, equipamentos e veículos automóveis, inclu-
indo por contratos leasing e ALD, e tomar de arrendamento imóveis
necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu regis-
to definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

29 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2005900478

LEIRIA
LEIRIA

AUTO MATIAS � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Serra de Porto de D�Urso, Monte Redondo

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3236/
900702; identificação de pessoa colectiva n.º 502375450; número
e data da apresentação: D-527/20030624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2002.

2 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Teresa Osório
Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000490336

INLIS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS DO LIS, L.DA

Sede: Avenida do Marquês de Pombal, lote 4, 1.º, frente, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4749/
950330; identificação de pessoa colectiva n.º 503397415; número
e data da apresentação: D-528/20030624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2002.

2 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Teresa Osório
Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000490344

AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Avenida do Marquês de Pombal, lote 4, 1.º, frente, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2633/
880810; identificação de pessoa colectiva n.º 502020113; número
e data da apresentação: D-529/20030624.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2002.

2 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Teresa Osório
Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000490352

A. C. I. � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida do Marquês de Pombal, lote 4, rés-do-chão,
direito, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4391/
940128; identificação de pessoa colectiva n.º 503141046; número
e data da apresentação: D-530/20030624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2002.

2 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Teresa Osório
Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000490360

COLÉGIO DINIS DE MELO, S. A.
Sede: Amor, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3820/
920326; identificação de pessoa colectiva n.º 502731583; número
e data da apresentação: D-526/20030626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2002.

2 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Teresa Osório
Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000490328

DAMÁSIO & LEAL, L.DA

Sede: Rua das Enxurgueiras, 444, Ortigosa, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5837/
980217; identificação de pessoa colectiva n.º 504089757; número
e data da apresentação: D-502/20030624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2002.

6 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Teresa Osório
Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000483445

LISCORTES � ESTRUTURAS METÁLICAS, L.DA

Sede: Cortes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1167/
771110; identificação de pessoa colectiva n.º 500698260; número
e data da apresentação: D-522/20030624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2002.

5 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Teresa Osório
Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000490280

GELIZ � GELADOS E ESPECIALIDADES, L.DA

Sede: Rua do Município, lote A, bloco B, rés-do-chão, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2004/
850207; identificação de pessoa colectiva n.º 501510290; número
e data da apresentação: D-521/20040624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2002.

5 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Teresa Osório
Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000490271

DA � APOIO À ARQUITECTURA, L.DA

Sede: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, edifício Lis, 8,
sala 806, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3165/
900418; identificação de pessoa colectiva n.º 502334479; número
e data da apresentação: D-520/20030624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2002.

5 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Teresa Osório
Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000490263

MARIA ANGELINA PEDROSA & FILHO, L.DA

Sede: Cruz D�Areia, lote 6, rés-do-chão, lado nascente, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1830/
830713; identificação de pessoa colectiva n.º 501405704; número
e data da apresentação: D-519/20030624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2002.

2 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Teresa Osório
Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000490255

LEIRIPORTA AUTOMATISMOS, L.DA

Sede: Rua do Carriço, 1, Palmeiria, Caranguejeira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6273/
990128; identificação de pessoa colectiva n.º 504429817; número
e data da apresentação: D-517/20030624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2002.

2 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Teresa Osório
Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000490239

OESTECOR � CORANTES, L.DA

Sede: Marinheiros, Marrates, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1169/
771115; identificação de pessoa colectiva n.º 500616159; número
e data da apresentação: D-487/20030624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2002.

15 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Maria Teresa Osório
Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000483976

MARINHA GRANDE

CASA PANORAMA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1636; identificação de pessoa colectiva n.º 504105132;
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averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20031121.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, deslocou a
sede para a Rua das Portas Verdes, 13, loja A, cave, Marinha Grande.

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

Conferido, está conforme.

22 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006110241

RUI MANUEL JESUS SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2310; identificação de pessoa colectiva n.º 506230740; data da
apresentação: 20040114.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva, dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001981082

COLÉGIO LUSO INTERNACIONAL DO CENTRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1448; identificação de pessoa colectiva n.º 503705659; data da
apresentação: 20040115.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva, dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006110284

VILABO � VIDROS DE LABORATÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 256; identificação de pessoa colectiva n.º 500429677; data da
apresentação: 20040115.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva, dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006110276

ÓBIDOS

OFICINAS GERAIS DO FERRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 316;
identificação de pessoa colectiva n.º 504519301; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 4/20030122.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Novembro de 2003.

Conferida, está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afon-
so de Moura Mendes. 2004214414

ÁGUAS DO OESTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 378/
20010214; identificação de pessoa colectiva n.º 505311593; data
da apresentação: 20040120.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao exercício do
ano de 2002.

27 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afon-
so de Moura Mendes. 2004214406

AGRO-TURISMO BRANCO LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 482;
averbamentos nos 1 e 2 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 7 e 8/20040114.

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

a) Cessação de funções do gerente Gonçalo Feliciano Branco Lou-
renço, solteiro, maior, em 2 de Janeiro de 2004, por renúncia; e

b) Nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Isabel Maria Feliciana Branco Lourenço, casa-

da, em 2 de Janeiro de 2004.

Conferida, está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afon-
so de Moura Mendes. 2004214392

PORTO DE MÓS

CAETANO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 599/860820; identificação de pessoa colectiva n.º 501704019;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 2 e 4/20040112.

Certifico que, relativamente á sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente António Vala Caetano, por renúncia, em 5 de De-
zembro de 2003 e que o capital foi aumento de 24 939,90 euros para
100 000 euros, tendo em consequência sido alterados os artigos 3.º e
6.º § 1.º, que ficam com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 100 000 euros e
corresponde à soma de três quotas: uma de valor nominal de
16 460,33 euros e outra de valor nominal de 33 539,67 euros, ambas
do sócio Paulo Jorge Oliveira Caetano e outra de valor nominal de
50 000 euros, do sócio José Paulo Teixeira de Freitas.

6.º

§ 1.º A sociedade vincula-se pela assinatura de dois gerentes.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2005741450

NOEL RIBEIRO HENRIQUES, L.DA

(anteriormente JAIME COELHO DA SILVA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 99/
670717; identificação de pessoa colectiva n.º 500571104;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 9 e 10/0104.

Certifico que, relativamente á sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente de Noel Ribeiro Henriques, por renúncia, em 31 de
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Dezembro de 2003 e designada gerente a sócia Maria Lucinda Bento
Henriques.

Data da deliberação: 31 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2005741230

JOAQUIM SOUSA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1598/20010622; identificação de pessoa colectiva n.º 505490390;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/20040109.

Certifico que, relativamente á sociedade em epígrafe, a mesma foi
dissolvida e encerrada a liquidação.

Data da aprovação das contas: 15 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2005741221

PEDRO MURILO DE FREITAS � PRÓTESES DENTÁRIAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1586/20010521; identificação de pessoa colectiva n.º 505410591;
número e data da apresentação: 8/20040108.

Certifico que, relativamente á sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato, tendo em consequência sido alterado o artigo 2.º, que fica
com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto as actividades de medicina dentária e
odontologia. Representação e comercialização de equipamentos, pe-
ças e acessórios, importação e exportação, promoção e formação
profissional nas áreas da medicina dentária.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

28 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2005741434

MATIBÉRICA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1128/950119; identificação de pessoa colectiva n.º 503333697;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/20040114.

Certifico que, relativamente á sociedade em epígrafe, foi alterado
o contrato, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º e aditado
o artigo 8.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de materiais de
construção e compra, venda, gestão e arrendamento de bens imobi-
liários.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios maiores prestações suplementares
de capital, até 25 vezes o capital social, nos termos e condições que
vierem a ser fixados em assembleia geral.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

28 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2005741213

MÓSDOMUS � IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE UTILIDADES DOMÉSTICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 1846/
20040113; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/20040113.

Certifico que, Luís Manuel da Luz Guerreiro, casado com Graziela
do Rosário Serrano Eugénio Guerreiro, na comunhão de adquiridos,
residente na Rua do 6 de Novembro, Aljustrel, constituiu a sociedade
unipessoal em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MÓSDOMUS � Importação e
Comercialização de Utilidades Domésticas, Unipessoal, L.da e durará
por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem sede em Armazém Rio do Alcaide, freguesia
de São João, concelho de Porto de Mós.

2 � Por deliberação da gerência, pode a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para qualquer concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social a importação e comercialização
de utilidades domésticas, nomeadamente, cutelaria e outros artigos de
utilidade para o lar.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde a uma quota única, pertencente ao sócio
único Luís Manuel Luz Guerreiro.

ARTIGO 5.º

O sócio único exerce as competências das assembleias gerais, po-
dendo nomear gerentes.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, será confiada ao sócio único ou a
gerente nomeado.

2 � A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio único Luís Manuel
Luz Guerreiro.

ARTIGO 7.º

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

Conferida, está conforme.

28 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2005741205

VAL DO SOL CERÂMICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 643/870415; identificação de pessoa colectiva n.º 501813535;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 21/20040113.

Certifico que, relativamente á sociedade em epígrafe, foram desig-
nados os órgãos sociais, para o triénio de 2003-2005.

Conselho de administração: presidente � José Eduardo da Silva
Alves; vogais � Maria Francelina da Silva Alvas Bispo; António José
da Silva Alves, Carlos Fernando da Silva Alves e Luís António da
Silva Alves.

Fiscal único: efectivo � Vítor Valente & Manuel Domingues, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas; suplente � António Pinto
Castanheira, revisor oficial de contas.

Conferida, está conforme.

28 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2005741477

TOMÁZ & SANTOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1570/20010328; identificação de pessoa colectiva n.º 505277441;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 14/20040113.
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Certifico que, relativamente á sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital de 5000 euros para 60 000 euros, tendo em consequência
sido alterado o artigo 4.º, que fica com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 60 000 euros, dividido em duas quotas do valor nominal de
30 000 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2005741426

OLIVEIRA & GONÇALVES � PROGRAMAÇÃO
E FREZAGEM DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1809/20030603; identificação de pessoa colectiva n.º 505796740;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 11/20040113.

Certifico que, relativamente á sociedade em epígrafe, foram desig-
nados gerentes, os sócios Celso Manuel Pedroso Salgueiro e Rui Ma-
nuel de Sousa da Silva.

Data da deliberação: 26 de Dezembro de 2003.
Certifico ainda que foi alterado o contrato de sociedade, tendo em

consequência sido alterados os artigos 4.º e 5.º n.os 2 e 3, que ficam
com a seguinte redacção:

4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 30 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: duas
do valor nominal de 9750 euros cada uma, pertencentes uma ao só-
cio Rui José Ferreira Gonçalves e outra ao sócio Rui Manuel dos San-
tos Oliveira; e duas do valor nominal de 5250 euros cada uma, per-
tencentes uma ao sócio Celso Manuel Pedroso Salgueiro e outra ao
sócio Rui Manuel de Sousa da Silva.

2 � Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas pres-
tações suplementares até ao montante correspondente ao décuplo do
capital social, desde que naquela deliberação sejam fixados os respec-
tivos termos e condições.

5.º

1 � [...]
2 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e

contratos, com a intervenção de três gerentes.
3 � Ficam desde já nomeados gerentes, todos os sócios.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2005741469

SUISERRA � SOCIEDADE PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 999/921203; identificação de pessoa colectiva n.º 502882654;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 6/20040109.

Certifico que, relativamente á sociedade em epígrafe, a mesma foi
dissolvida e encerrada a liquidação.

Data da aprovação das contas: 15 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2005741442

LISBOA
ARRUDA DOS VINHOS

DINIS & FILHOS � SOCIEDADE AGRICULTURA
DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 143/890724; identificação de pessoa colectiva n.º 502285346.

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

Averbamento n.º 1 á inscrição n.º 1, apresentação n.º 1/20040122.
Cessação de funções de gerente do sócio Gilberto Fernando da Costa

Dinis, por renúncia, de 30 de Setembro de 2003.
Inscrição n.º 5, apresentação n.º 2/20040122.
Nomeação de gerentes.
Gerentes nomeados: Joaquim Fernando Morgadito, Luís Filipe da

Costa Dinis e do não sócio Mário Henrique da Costa Dinis.
Data da deliberação: 30 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2004. � A Conservadora Interina, Isabel Maria
Brochado de Morais. 2006153587

CASCAIS

ENSINARTE � ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS
DE QUELUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3662/
900111 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501791680;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 127/20020328.

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

Alteração parcial do contrato, tendo em consequência sido altera-
do o artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
em bens, conforme a escrita, é de 5000 euros e corresponde à soma
das seguintes quotas dos sócios: uma no valor nominal de 3333,34 euros,
pertencente ao sócio Arménio Pereira Valente e outra do valor no-
minal de 1666,66 euros, pertencente à sócia Maria Rosa de Almeida
Eliseu Valente.

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, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003179755

LISBOA � 1.A SECÇÃO

ATALAIA & MORGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 57 960/830426; identificação de pessoa colectiva n.º 501374230;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 82/20011221.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º.
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro pelos sócios, em partes iguais.
É o seguinte o teor do artigo seguinte:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e corresponde à soma de das quotas iguais de 2500 euros, pertencen-
do uma a Orlando Gomes e outra a Manuel Gomes Morgado.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005411388

AUTO TÁXIS COUCENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 57 976/830428; identificação de pessoa colectiva n.º 500545693;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 68/20020401.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º.
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos

os sócios em partes iguais.
É o seguinte o teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas de 2500 euros, uma de cada só-
cio António Gabriel Jacinto e Alzira Cargaleiro Alves Maria Jacinto.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005410470

BALAIA GEST � GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 62 336/860206; identificação de pessoa colectiva
n.º 505615113; inscrições n.os 18 e 19; números e data das
apresentações: 23 e 24/20030318.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de secretário, em 27 de Janeiro de 2003:
Secretário: efectivo � Rui Apolónia Costa, residente na Rua das

Gémeas, 24, Ólhos de Água, Albufeira; suplente � Ricardino da Cos-
ta Mendes, residente na Urbanização da Quinta da Bela Vista, lote 21,
322, Albufeira.

Certifico ainda que foi registada a dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2002.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005140420

DINIZ, FERRO, MACEDO & VENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8142/990113; identificação de pessoa colectiva n.º 505565656;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 95/20020326.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º.
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios,

com as quantias de 188 253$, 188 253$, 188 253$ e 37 651$.
É o seguinte o teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas: três de igual
valor nominal de 1562,50 euros cada, uma de cada um dos sócios Nuno
Filipe Rodrigues Figueiredo Batista Ventura, Nuno Watson Teixeira
Diniz e Rita Maria Freire Pimenta Godinho Ferro e outra do valor
nominal de 312,50, da sócia Marta Reinhardt de Campos Rocha de
Macedo.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 19 951,92 euros.

§ 2.º Depende da deliberação dos sócios, a celebração de contratos
de suprimentos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005410438

AGEFINAN � AGÊNCIA DE NOTÍCIAS FINANCEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9341/20000824; identificação de pessoa colectiva n.º 505095769;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 69/20020109.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 1.º
Reforço: 300 000 euros, realizado em dinheiro e subscrito pelos

accionistas, mediante a emissão de 300 000 novas acções, no valor
nominal de 1 euro cada.

É o seguinte o teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 675 000 euros, o qual se encontra inte-
gralmente subscrito e realizado, correspondente a 675 000 acções, no
valor nominal de 1 euro cada, representado por títulos de 1, 10, 100,
1000 ou 10 000 acções sob forma escritural

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005410403

BCREPA � BEM CONSTRÓI E REPARA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6914/970923; identificação de pessoa colectiva n.º 503966150;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 8/20020107.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto

ao artigo 6.º.
Reforço: 5 024 100$, realizado em dinheiro e subscrito pelos accionistas.
É o seguinte o teor do artigo alterado:

ARTIGO 6.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 000 euros, representado por 5000 acções de valor nominal de
10 euros cada uma.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005410527

ANGOME � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 57 604/821220; identificação de pessoa colectiva n.º 501347569;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 25/20011130.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto aos artigos 9.º n.º 2 e 12.º, n.º 1,

alínea a).
É o seguinte o teor dos artigos alterados:

ARTIGO 9.º

2 � O conselho de administração designará de entre os seus mem-
bros, um presidente e um vice-presidente.

ARTIGO 12.º

1 � [...]
a) Pela assinatura do presidente ou do vice-presidente, do conse-

lho de administração.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005411361



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 65 � 17 de Março de 2004 5882-(221)

DR.A TERESA PAIVA � CENTRO DE ELECTROENCEFALOGRAFIA
E NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 57 878/830322; identificação de pessoa colectiva
n.º 501363050; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11, inscrição
n.º 13 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 64, 65 e 66/20021206.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções da gerente Madalena Isabel Nunes Teles de

Araújo, por renúncia, em 20 de Março de 2002.
Designação de gerente, em 31 de Março de 2002, de Élia Cristina

Ferreira de Sousa Bardonhas, residente na Praça da Fraternidade Uni-
versal, 30, 3.º, frente, Cacém.

Deslocação de sede para a Rua do Conde das Antas, 5, freguesia de
Campolide, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005411370

ANTÓNIO CARDOSO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 62 041/851213; identificação de pessoa colectiva n.º 501580212;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 47/20020701.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º.
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro, pelos sócios abaixo

mencionados, na proporção das suas quotas.
É o seguinte o teor do artigo seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores constantes da escrita, é de 5000 euros e corresponde à
soma das seguintes quotas: uma de 1750 euros, do sócio Manuel
Fernandes Grilo; uma de 1500 euros, do sócio António Jorge; e uma
de 1750 euros, do sócio João Paulo Amorim da Silva.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005432849

B2 � ATELIER DE DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 57 352/820930; identificação de pessoa colectiva n.º 501324011;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 22/20021220.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º.
Reforço: 48 200$, por incorporação de reservas.
É o seguinte o teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrituração, é de 100 000 euros e corresponde
à soma das seguintes quotas: duas no valor nominal de 40 000 euros
cada, uma do sócio José Francisco Sampaio da Mota Brandão e outra
da sócia Maria de La Salette Tavares Aranda Brandão e duas no valor
nominal de 10 000 euros cada uma, uma do sócio Tiago Aranda
Brandão e outra do sócio João Aranda Brandão.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005411337

ESQUISSO � GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 57 357/820930; identificação de pessoa colectiva n.º 501327541;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 28/20020402.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração quanto ao artigo 4.º.
Reforço: 502 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios, na pro-

porção das suas quotas.
É o seguinte o teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e noutros bens e valores constantes da respectiva escrituração
e corresponde à soma de cinco quotas iguais de 1000 euros, perten-
cendo uma a cada um dos sócios António Agostinho Varandas Ferreira,
Rosa de Oliveira Melo da Silva, Maria de Fátima Pereira Barbosa Men-
des Seiça, António Manuel Matias e José António Fraga Carneiro.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005411345

ENGE � CONSULT, CONSULTORES DE ENGENHARIA
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 57 449/821112; identificação de pessoa colectiva n.º 501341927;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 244/20011227.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º.
Reforço: 402 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios,

com as quantias de 120 723$, 120 723$, 80 482$ e 80 482$.
É o seguinte o teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na caixa social, é de 5000 euros e é formado por cinco quotas de
valor nominal, respectivamente, de 1500 euros, pertencente ao só-
cio Hélder da Silva Ribeiro Gomes; 1500 euros, pertencente à sócia
Maria Luísa Gomes de Almeida Ribeiro Gomes; 1000 euros, perten-
cente ao sócio Vasco Manuel de Almeida Ribeiro Gomes; 833,35 e
166,65 euros, pertencentes ao sócio Nuno Manuel de Almeida Ribei-
ro Gomes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005411353

ACADEMIA GLOBAL � SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO
E FORMAÇÃO DE BASE TECNOLÓGICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9526/20001109; identificação de pessoa colectiva n.º 504979760;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 27/20030324.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua de Tomás da Fonseca, torre A, 11.º,

C, freguesia de São Domingos de Benfica, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2000980023
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BETOMÁQUINAS � MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO
CIVIL E OBRAS DE ESTRADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2801/821221; identificação de pessoa colectiva n.º 500045348;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 219/20011228.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º.
Reforço: 12,01 euros, em dinheiro e subscrito por ambos os sócios

na proporção das suas quotas:
É o seguinte o teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, totalmente realizado em dinheiro
e representado por quatro quotas: sendo uma de 3250 euros e uma
outra de 500 euros, do sócio Fausto dos Santos Nunes; e uma quota de
500 euros e uma outra de 750 euros, da sócia Maria Benvinda Nunes
dos Santos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005410462

ELFERSIL � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE SERIGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 58 733/831130; identificação de pessoa colectiva n.º 500094055;
inscrições n.os 4 e 7; números e data das apresentações: 31 e 34/
20020121.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital.
Reforço: 1562,73 euros, realizado em dinheiro e subscrito por

ambos os sócios em partes iguais.
Mais certifico que foi registada a alteração total do contrato, cujos

estatutos passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ELFERSIL � Sociedade Industrial de
Serigrafia, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Paço do Lumiar, Complexo do
Paço, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

2 � A gerência pode, sem dependência de deliberação dos sócios,
decidir:

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

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

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a realização de todo o tipo de traba-
lhos de impressão pelo processo serigráfico, bem como qualquer ou-
tro ramo de comércio ou indústria de livre exercício por lei que a
sociedade resolva explorar.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 650 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma no valor nominal
de 325 000 euros, pertencente a José do Nascimento Mendes Lameiras;
outra no valor nominal de 162 500 euros, pertencente a Abílio
Fernandes de Almeida; e outra no valor nominal de 162 500 euros,
pertencente a Armando Venâncio da Silva.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão efectuar suprimentos de que a sociedade carecer,
nas condições a deliberar pela assembleia geral, bem como se obrigam
a realizar prestações suplementares até ao montante máximo cinco
vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

1 � A administração da sociedade será exercida por dois gerentes,
ficando desde já nomeados gerentes, os sócios Abílio Fernandes de
Almeida e Armando Venâncio da Silva.

2 � A sociedade considera-se representada, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, e obrigada em todos os actos necessários à
prossecução do seu objecto social, com a assinatura dos dois gerentes.

3 � Fica expressamente proibido ao gerente obrigar a sociedade
em cauções, avales, letras de favor, fianças ou qualquer outro acto
estranho às actividades sociais, devendo tais actos, se forem pratica-
dos sem qualquer autorização, serem considerados da responsabilidade
pessoal do gerente que fica por eles pessoalmente responsável peran-
te a sociedade.

ARTIGO 7.º

1 � A transmissão ou cessão de quotas, total ou parcial, é livre
entre sócios; quando porém, feita a favor de terceiros não sócios,
depende do consentimento da sociedade.

2 � Se a autorização do n.º 1 deste artigo for concedido, cabe aos
sócios e após eles à sociedade, o exercício do direito de preferência,
qualquer que seja a forma onerosa que revista a transmissão ou ces-
são, que poderá ser exercida nos três meses subsequentes à data em
que foram intimados a fazê-lo por meio de cartas registadas com aviso
de recepção, pela ordem indicada.

3 � Para efeitos do exercício do direito de preferência consignado
no n.º 2, o cedente deverá especificar a identidade do cessionário, o
preço e todas as demais condições da cessão.

4 � No caso de exercício do direito de preferência consignado no
n.º 2 o valor a atribuir à quota do sócio cedente, será aquele que resul-
tar de um balanço elaborado especialmente para esse efeito.

ARTIGO 8.º

1 � A amortização de quotas é permitida no seguintes casos:
a) Por acordo ou consentimento da respectiva titular ou pela sua

exoneração de sócio;
b) Por cessão gratuita, a um ou mais não sócios, penhora, arresto,

arrolamento ou outro procedimento judicial que incida sobre a quota;
c) Por extinção ou falência de qualquer sócio;
d) Pela exclusão de um sócio nos casos previstos na lei.
e) Por recusa do consentimento em pretendida cessão, na previsão

do n.º 1 do artigo 7.º
2 � A contrapartida da amortização da quota será determinada nos

termos do disposto no artigo 235.º, n.º 1, do Código das Sociedades
Comerciais, não podendo, sem prejuízo do disposto no n.º 2, do mes-
mo artigo 235.º, exceder o valor nominal da quota.

3 � O pagamento da contrapartida da amortização poderá ser
fraccionado, por deliberação da assembleia geral, em seis prestações
anuais, salvo imperativo legal em contrário.

ARTIGO 9.º

Verificando-se a dissolução da sociedade nos termos da lei, a liqui-
dação da sociedade será efectuada pelos gerentes à data da dissolução
e concluir-se-á no prazo de um ano adjudicando-se o activo social aos
sócios, depois de pagos os credores, salvo deliberação em contrário.

ARTIGO 10.º

As assembleias  gerais, quando a lei não prescrever outras formali-
dades, serão convocadas por carta registada, com a antecedência mí-
nima de 15 dias.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005411426

BERNARDO & ANA LOPES � SOCIEDADE DE REVISORES
OFICIAIS DE CONTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 912/20030728; identificação de pessoa colectiva
n.º 506628752; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 52/
20031229.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 100 euros, em dinhei-

ro, integralmente subscrito pela nova sócia Pricewaterhousecoopers,
L-1471, Luxemburgo, 400, Route d�Esch, Luxemburgo.
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Artigos modificados: 1.º (corpo) e 3.º, que ficam com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PricewaterhouseCoopers & Associa-
dos � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da e tem a sua
sede em Lisboa, na Avenida da Liberdade, 245, 8.º, A, freguesia de
Coração de Jesus.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5100 euros, inteiramente realizado em dinheiro
e está representado por três quotas: duas iguais, do valor nominal de
2500 euros, uma na titularidade de cada um dos sócios Ana Maria Ávila
de Oliveira Lopes Bertão, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas com o n.º 902 e José Manuel Henriques Bernardo, inscrito na
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, com o n.º 903; e outra do valor
nominal de 100 euros, na titularidade da sócia PricewaterhouseCoopers.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005962376

ARISPA � COMÉRCIO DE ARTIGOS ELÉCTRICOS
E ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 58 847/831223; identificação de pessoa colectiva n.º 501451161;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20020709.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 1.º e 2.º, que fi-

cam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ARISPA � Comércio Artigos Eléctri-
cos Ferragens e Ferramentas, L.da, tem a sua sede em Lisboa, na Rua
de Rodrigo da Fonseca, 204-A, freguesia de São Sebastião da Pedreira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de material eléc-
trico e electrónico, máquinas e ferramentas eléctricas e manuais, fer-
ragens e artigos de menage.

O texto completo e actualizado do contrato social ficou deposita-
do na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005410543

BERNARDO & ANA LOPES � SOCIEDADE DE REVISORES
OFICIAIS DE CONTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 912/20030728; identificação de pessoa colectiva n.º 506628752;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/20030728.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Bernardo & Ana Lopes � Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, L.da, e tem a sua sede na Avenida da
Liberdade, 245, 8.º, A, freguesia de Coração de Jesus, concelho de
Lisboa e durará por tempo indeterminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício das funções legalmente
permitidas ou atribuídas, em exclusivo ou não, aos revisores oficiais

de contas, nomeadamente, o exame das contas e a revisão legal de
empresas ou quaisquer outras entidades, e a consultoria em matérias
para as quais as habilitações exigidas para o exercício da profissão de
revisor oficial de contas são indicadas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado e é representado por duas quotas iguais, no valor de
2500 euros cada, pertencendo uma à sócia Ana Maria Ávila de Oli-
veira Lopes Bertão, inscrita na lista dos revisores oficiais de contas,
com o n.º 902 e outra pertencente ao sócio José Manuel Henriques
Bernardo, inscrito na lista dos revisores oficiais de contas, com o
n.º 903.

ARTIGO 4.º

1 � Todos os sócios, pessoas físicas que sejam revisores oficiais
de contas, são gerentes.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente, sem pre-
juízo do regime legal aplicável à assinatura de certificação, relatórios
e outros documentos da sociedade emitidos no exercício das suas fun-
ções de interesse público.

ARTIGO 5.º

As assembleias gerais, seja qual for a respectiva ordem de traba-
lhos, serão convocadas por carta registada enviada com a antecedên-
cia mínima de 15 dias, dispensando-se a convocação quando estejam
presentes ou representados todos os sócios e todos concordem com
tal dispensa.

ARTIGO 6.º

1 � A assembleia geral reunirá ordinariamente uma vez por ano,
para aprovar as contas do exercício e deliberar sobre a aplicação de
resultados e a distribuição de lucros.

2 � A distribuição de lucros será feita na proporção das quotas dos
sócios ou diversamente, tomando em conta os serviços prestados por
cada sócio ou o número de clientes por cada um é responsável, ou
outro critério que a assembleia entenda aplicar.

ARTIGO 7.º

1 � A divisão de quotas e a respectiva cessão, a sócios ou a tercei-
ros, carecem de consentimento da sociedade, a qual deverá assegurar
que a maioria de três quartos do seu capital e direitos de voto perten-
ce a revisores ou sociedades de revisores oficiais de contas.

2 � Quando a sociedade recuse o consentimento e proponha a
cessão a outra pessoa ou a amortização da quota, o preço de tal ces-
são ou amortização será, salvo acordo com o sócio cedente, aquele
que resultar do último balanço aprovado, sem direito a qualquer com-
pensação adicional.

ARTIGO 8.º

Todas as deliberações serão tomadas por maioria de votos presen-
tes ou representados, excepto aquelas para que a lei exija maiorias
qualificadas.

ARTIGO 9.º

Para além das causas de exoneração ou exclusão previstas na lei,
pode qualquer sócio exonerar-se da sociedade e pode esta excluir um
sócio, seguindo-se a cessão ou amortização da respectiva quota nas
condições do n.º 2 do artigo 7.º

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade e os sócios e ainda, quando for o caso, os reviso-
res por si contratados, nos termos legais, são civil, solidário e ilimi-
tadamente responsáveis pelos prejuízos que, no exercício de funções
de interesse público, culposamente causem a terceiros, designadamente
às entidades emitentes de valores mobiliários ou aos investidores na
prestação dos serviços de auditoria referidos no Código dos Valores
Mobiliários.

2 � Para garantia do cumprimento das responsabilidades referidas
no número anterior a sociedade contratará, nos termos da lei, um
seguro de responsabilidade profissional com companhia de seguros
idónea.

ARTIGO 11.º

Na omissão regularão as disposições legais aplicáveis, nomeadamen-
te, as referentes ao estatuto ou regime jurídico da profissão de revisor
oficial de contas.
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Disposição transitória

ARTIGO 12.º

Para fazer face às despesas, com a instalação dos serviços da socieda-
de, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 5 do artigo 202.º do
Código das Sociedades Comerciais e ainda nos termos do disposto no
n.º 5 do artigo 106.º do Decreto-Lei n.º 487/99, de 16 de Novembro,
qualquer dos gerentes designados fica, desde já, autorizado a proceder
ao levantamento da importância depositada à ordem da sociedade em
conta aberta no Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, dependência da
Avenida da Liberdade, correspondente ao respectivo capital social.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2003481893

BITRANLIS � AGENTES TRANSITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 58 791/831214; identificação de pessoa colectiva
n.º 501434453; inscrição n.º 27; número e data da apresentação: 24/
20031009.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de gerentes em 2 de Maio de 2003, de Duarte Nuno

Ferreira Rodrigues, casado, residente na Rua do Conde Carvalhal, 261,
São Gonçalo, Funchal; Joaquim Manuel Barros Simões Pocinho, casa-
do, residente na Urbanização das Figueirinhas, lote 12, bloco F, rés-
do-chão, esquerdo, Caniço; e, Antero Martins Sousa, casado, residen-
te na Praça de Gil Vicente, 9, 6.º, direito, Almada.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2004305070

BONAG � PROJECTO, CONSULTORIA E GESTÃO
DE EMPREENDIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 58 731/831130; identificação de pessoa colectiva n.º 501448896;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 15/20020319.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação e reforço do capital e transformação em socieda-

de anónima.
Reforço: 1720,21 euros, realizado em dinheiro, com a quantia de

566,12 euros, pelo sócio José Abílio dos Santos Grilo; 554,09 euros,
pela sócia GEI � Gestão de Empreendimentos Imobiliários, L.da, e
pela entrada dos novos sócios, Sara Margarida Pinto Santos Grilo Neves
da Rita, Maria Augusta dos Santos Grilo e Jorge Luís Lopes Neves da
Rita, casado com Sara Margarida Pinto Santos Grilo Neves da Rita,
no regime da separação de bens, residente na Avenida das Túlipas,
24, 18.º, A, Miraflores, cada um com a quantia de 200 euros.

É a seguinte a redacção dos estatutos alterados:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de BONAG � Projecto,
Consultoria e Gestão de Empreendimentos, S. A. e tem a sua sede em
Lisboa, no edifício Bonag, sito na Rua do Embaixador Teixeira de
Sampaio, 4, freguesia de Santos.

2 � A sociedade é constituída por tempo indeterminado.
3 � O exercício económico da sociedade coincide com o ano civil.
4 � A administração pode livremente deslocar a sede social den-

tro do respectivo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
criar, transferir ou encerrar sucursais, agências, delegações ou quais-
quer outras formas locais de representação da sociedade em território
nacional ou no estrangeiro, onde e quando entender conveniente.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços, projec-
to e ou exploração de centros empresariais e ou comerciais, gestão de
edifícios comerciais e de habitação, compra e venda de prédios e re-
venda dos adquiridos para tal fim, execução de projectos de engenha-
ria e arquitectura, coordenação de projectos de empreendimentos
imobiliários, consultoria e gestão dos mesmos.

2 � A sociedade poderá adquirir livremente participações em socie-
dades com objecto diferente do mencionado no número anterior, em

sociedades de responsabilidade ilimitada, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas, não
sendo necessário, em qualquer caso, deliberação dos sócios.

3 � A sociedade poderá adquirir, ceder ou onerar acções do seu
próprio capital.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 51 600 euros, está representado por
10 320 acções, do valor nominal de 5 euros cada uma e encontra-se
integralmente subscrito e realizado em dinheiro.

2 � As acções da sociedade são ao portador ou nominativas, reci-
procamente convertíveis, conforme for deliberado pelos accionistas
e poderão ser representadas em títulos de uma até 5 500 000 acções,
sendo permitida a sua concentração e divisão a todo o tempo, à es-
colha e a expensas do titular.

3 � A transmissão por acto entre vivos de acções nominativas,
seja a título gratuito seja oneroso, depende de consentimento da so-
ciedade, o qual deverá ser prestado ou recusado no prazo de 60 dias,
sob pena de a transmissão se tornar livre.

4 � Em caso de recusa do consentimento, a sociedade ficará obri-
gada a fazer adquirir as acções por outra pessoa nas condições de preço
e pagamento do negócio para que foi solicitado o consentimento, sob
pena de a transmissão se tornar livre; tratando-se de transmissão a
título gratuito ou provando a sociedade que naquele negócio houve
simulação de preço, a aquisição far-se-á pelo valor real, determinado
nos termos previstos no artigo 105.º, n.º 2, do Código das Sociedades
Comerciais.

5 � A transmissão de acções que se tornar livre e que não seja
efectuada no prazo de 120 dias a contar da data em que se tornou
livre, ficará de novo dependente de consentimento da sociedade.

6 � A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto até
ao montante representativo de metade do capital social.

ARTIGO 4.º

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

2 � A assembleia é composta por todos os possuidores de acções
que as tenham depositado nos lugares indicados ao aviso de convoca-
ção pelo menos, cinco dias antes do dia fixado para a assembleia.

3 � A cada acção corresponde um voto.
4 � As assembleias gerais de accionistas só poderão deliberar em

primeira convocatória, com a participação de accionistas que repre-
sentem, pelo menos, metade do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um único ad-
ministrador, eleito por deliberação dos accionistas.

2 � A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contratos:
a) Pela assinatura ou intervenção do seu administrador;
b) Pela assinatura ou intervenção conjunta de dois procuradores da

sociedade, com poderes para o efeito.
3 � A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único.

ARTIGO 6.º

1 � Os membros dos órgãos sociais são eleitos por três anos, de
entre os accionistas ou outras pessoas, por uma ou mais vezes e per-
manecerão no exercício das suas funções até à eleição e posse de quem
deva substituí-los.

2 � O administrador será remunerado ou não, conforme delibera-
do pelos accionistas, podendo estes em caso de decisão de remunera-
ção, determinar o respectivo montante, podendo o mesmo integrar
uma participação nos lucros de exercício, até ao máximo de 10%.

3 � Os accionistas poderão em qualquer altura, conceder o direito
de reforma aos administradores a fixar o respectivo regulamento.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar acções sem o consentimento
dos seus titulares:

a) Quando as acções forem arrestadas, penhoradas ou sujeitas a
qualquer providência judicial ou não de onde possa resultar ou tenha
resultado a alienação coerciva das mesmas;

b) Quando o seu titular for julgado falido ou insolvente;
c) Quando o sócio transmitir as suas acções nominativas sem ob-

servância do disposto no artigo 3.º;
d) Quando ocorrer transmissão por morte e as acções sejam

adjudicadas a quem não for herdeiro legitimário do sócio falecido.
2 � A deliberação de amortização de acções, nos termos do nú-

mero anterior, deverá ser tomada no prazo de um ano a contar do
conhecimento da ocorrência do facto que fundamente a amortização.

3 � O valor da contrapartida da exclusão é o valor nominal das
acções, excepto na hipótese prevista na alínea d) do número ante-
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rior, caso em que o valor da contrapartida será o valor de liquidação
das acções, calculado nos termos do disposto no artigo 1021.º do Códi-
go Civil, com referência à data da deliberação de amortização, podendo
qualquer das partes requerer segunda avaliação, nos termos do Código de
Processo Civil.

ARTIGO 8.º

1 � Os lucros apurados em cada exercício, depois de deduzidos ou
reforçadas as provisões e reservas impostas por lei, serão aplicados
conforme o que for determinado pela deliberação dos accionistas que
aprovar o respectivo balanço, a qual poderá destiná-los, no todo ou
em parte, à constituição ou reforço de quaisquer reservas ou a outras
aplicações consideradas de interesse da sociedade.

2 � Os lucros, se forem distribuídos, sê-lo-ão na proporção das
respectivas participações, salvo se por unanimidade os accionistas
deliberarem distribuí-los noutra proporção.

3 � Poderão ser feitos, no decurso de um exercício, adiantamen-
tos aos accionistas sobre os lucros, nos termos do artigo 297.º do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

1 � Em caso de dissolução será liquidatário o administrador em
exercício, e o mesmo fica, desde já, autorizado a praticar os actos
previstos no artigo 152.º do Código das Sociedades Comerciais.

2 � Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionis-
tas seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não deste contra-
to fica estipulado o foro da comarca da sede da sociedade, com ex-
pressa renúncia a qualquer outro.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005411418

BENTO & FAZENDA DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 58 698/831123; identificação de pessoa colectiva n.º 501412069;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/20020628.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contrato

quanto ao artigo 3..º
Reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos os

sócios na proporção das suas quotas.
É o seguinte o teor do artigo seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, acha-se integralmente realizado e
corresponde à soma das quotas dos sócios que são de 2500 euros cada,
pertencentes ao sócio José Nunes Bento e Maria Anete Fazenda de
Sousa Bento.

§ único. Mediante deliberação por unanimidade, podem os sócios
ser obrigados a fazer à sociedade prestações suplementares de capital.

O texto completo e actualizado do contrato ficaram depositados
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005411400

EDILMAC � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 58 382/830825; identificação de pessoa colectiva
n.º 501403523; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 25/20021023.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Avenida de Pádua, 14, 4.º, freguesia de

Santa Maria dos Olivais, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005410489

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (PORTUGAL), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2308/910710; identificação de pessoa colectiva n.º 502593687;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 26/20031031.

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

Fusão por incorporação, mediante a transferência global do patri-
mónio.

Sociedade incorporante: a própria sociedade.
Sociedade incorporada: BBVA Privanza (Portugal) � Sociedade

Gestora de Patrimónios, S. A.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005410578

EUROMINAS ELECTRO-METALURGIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 488/20011015; identificação de pessoa colectiva
n.º 500102287; data da apresentação: 19990613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005411159

EUROMINAS ELECTRO-METALURGIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 488/20011015; identificação de pessoa colectiva
n.º 500102287; data da apresentação: 20000613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005411167

EUROMINAS � ELECTRO-METALURGIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 488/20011015; identificação de pessoa colectiva
n.º 500102287; inscrições n.os 10, 11 e 12; números e data das
apresentações: 2/980901, 2/980901 e 4/980901.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1995, 1996 e 1997.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005411140

ENGIOIL � ENGENHARIA PARA A INDÚSTRIA
DE HIDROCARBONETOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7200/980121; identificação de pessoa colectiva n.º 504042696;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 27/20020918.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2002-2004, por

deliberação de 12 de Julho de 2002.
Conselho de administração: presidente � Mário Manuel Machado

de Abreu, residente na Rua de Francisco Metrass, 2, 2.º, esquerdo,
Lisboa; vogais � Pedro Miguel Cames Velasco Mouzaco Dias, resi-
dente na Rua do Flamingo, Casais do Flamingo, moradia D, Birre,
Cascais e Diogo Manuel Simões Guerreiro.
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Fiscal único: efectivo � António Dias e Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas; suplente � Jorge Carlos Batalha Duarte
Catulo, revisor oficial de contas, residente na Praceta de Miguel Torga,
5, 1.º, esquerdo, Setúbal.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2000695183

ECOLPLAS � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula n.º 56 061/
810616; identificação de pessoa colectiva n.º 501171606; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20031103.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções de Levy Marques dos Santos, por renúncia,

em 10 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005402540

AGÊNCIA DE MODELOS E PRODUÇÕES
DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 249/890110; identificação de pessoa colectiva n.º 502090910;
inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 66-67/20030522.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto aos artigos, 1.º,

2.º n.º 1, 3.º, 4.º e 6.º n.º 2.
Reforço: 32 500 euros, realizado em dinheiro e subscrito quanto a

25 625 euros, pela sócia Catherine Jenny de Soet Palmeiro e quanto
a 6875 euros, pelo sócio João Luís de Sousa Palmeiro.

É o seguinte o teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação L�AGENCE � Agência de
Modelos e Produção, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Rua de Almeida e Sousa, 21, A, freguesia do
Santo Condestável, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a agência de modelos e manequins,
agente de talentos e produção de publicidade, moda, cinema e vídeo.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 37 500 euros e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor nominal de
28 125 euros, pertencente à sócia Catherine Jenny de Soet Palmeiro;
uma quota no valor nominal de 9375 euros, pertencente ao sócio João
Luís de Sousa Palmeiro.

Que deliberam ainda alterar o n.º.2 do artigo 6.º do pacto social da
identificada sociedade que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

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

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005402494

BENTO & TIAGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 56 051/810608; identificação de pessoa colectiva
n.º 501224505; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data
da apresentação: 18/20020605.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções do gerente Serafim Magalhães Soutelo

Ambrósio, por renúncia, em 12 de Fevereiro de 1999.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005402532

AURÉLIO & ARTUR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 55 964/810514; identificação de pessoa colectiva n.º 501156828;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 31/20021029.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação, reforço de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º.
Reforço: 2007,21 euros, em dinheiro e subscrito pelos sócios na

proporção das suas quotas.
É o seguinte o teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas: uma quota no valor nominal de
3750 euros, pertencente à sócia Ana Maria Fernandes do Nascimen-
to Marinho Abreu e outra quota no valor nominal de 1250 euros,
pertencente ao sócio José António Fernandes do Nascimento.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2001126050

BARPOR � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 63 253/860611; identificação de pessoa colectiva n.º 501678581;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 42/20030121.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente José Antunes Pereira, por ter re-

nunciado, em 3 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005410390

BASTOS & REZENDE � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6933/970930; identificação de pessoa colectiva n.º 503969850;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 35/20030526.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 1.º, que fica com a seguin-

te redacção:
ARTIGO 1.º

1 � A sociedade passa a adoptar a denominação de Gest 2010 �
Consultadoria, L.da e a sua duração é por tempo indeterminado.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005410314

EUROFRUTAS � SOCIEDADE DE FRUTAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 61 582/850924; identificação de pessoa colectiva n.º 501561579;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 31/20020828.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação dos órgãos sociais, em 2 de Abril de 2001.
Conselho de administração: administrador-delegado � Francisco

Antero Figueira, residente na Avenida do Visconde Valmor, 1, 7.º, B,
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Lisboa; Maria Ermita Araújo Henriques Figueira, residente na Avenida
do Visconde Valmor, 1, 7.º, B, Lisboa; Paulo Jorge Araújo Figueira, resi-
dente na Avenida de Fontes Pereira de Melo, 42, 9.º, B, Lisboa;
Alessandro Grandolfo, Simba, S. P. A., residente em Banchina Nord, Porto
Vado, Bergeggi (sv), Itália; e Danielle Gazzano, morada atrás indicada.

Fiscalização: fiscal único: efectivo � Freire, Loureiro e Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede em
Amoreiras, torre 1, 7.º, Lisboa; suplente � António Dias e Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede em
Amoreiras, torre 1, 7.º, Lisboa.

Prazo: quadriénio de 2001-2004.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005410365

ATLANTIS-ROMA � COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 623/571024; identificação de pessoa colectiva
n.º 500539308; inscrição n.º 23 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 22; números e data das apresentações: 8 e 9/20031110.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de gerentes em 28 de Março de 2002, de Bernardo Luís

de Azevedo de Vasconcellos e Souza, casado, residente no Pateo do
Pimenta, 25, Lisboa; e, José Fernandes Baeta, casado, residente no
Largo de João Vaz, 2, rés-do-chão, direito, Lisboa.

Mais certifica que foi registada a aprovação do projecto de fusão
por deliberação de 27 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005836400

ALMEIDA & GAMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 55 840/810330; identificação de pessoa colectiva n.º 501169474;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 12; números e data
das apresentações: 17, 18 e 19/20030221.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes José Pereira e António Barata

Joaquim, por terem renunciado em 4 de Janeiro de 2001.
Mais certifico que foi registado o reforço e redenominação do ca-

pital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º e designação de
gerente.

Reforço: 202 410$, realizado em dinheiro pelos sócios menciona-
do em 1.º e 2.º lugares com a quantia de 75 663$, cada um e pelos
sócios mencionados em 3.º e 4.º lugar, com a quantia de 50 843$ e
241$, respectivamente.

É o seguinte o teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros valores
da sociedade, é de 5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma
do valor nominal de 1375 euros, pertencente ao sócio Clemente Teixeira
do Outeiro; uma do valor nominal de 1375 euros, pertencente ao sócio
António Ângelo Alvaíde Rodrigues Araújo; uma do valor nominal de
1750 euros, pertencente ao sócio José Guerra de Araújo; e, uma do valor
nominal de 500 euros, pertencente ao sócio Valdir Vieira Batista.

Certifico ainda que foram designados gerentes, em 4 de Janeiro de
2001, todos os sócios.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005402508
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PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00    Fax 23 985 64 16

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
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Telef. 21 330 17 00   Fax 21 330 17 07  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/8    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Avenida de Roma, 1 — 1000-260 Lisboa
Telef. 21 840 10 24   Fax 21 840 09 61

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29
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