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4. Empresas � Registo comercial
AVEIRO
AVEIRO

RIAVEIPROF � FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5884/
040109; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/040109.

Certifico o seguinte facto:
Que por escritura de 18 de Novembro de 2003, fl. 42, livro n.º 456-A,

no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do
Porto, com a denominação em epígrafe, e que se regerá pelo pacto
social constante da dita escritura, o qual, é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RIAVEIPROF � Formação Pro-
fissional e Serviços Informáticos, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Santo André, Quinta do Cruzeiro,
freguesia de Esgueira, concelho de Aveiro.

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 formação profissional; recursos
e serviços pessoais à comunidade; prestação de serviços informáticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas, sendo uma do valor nominal
de 4600 euros, pertencente à sócia SALUTERMAS � Comércio e
Serviços de Beleza, L.da; uma do valor nominal de 200 euros, perten-
cente ao sócio Mateus Ramos Veiga Ferro; e duas iguais, do valor
nominal de 100 euros, pertencentes uma a cada um dos restantes sócios,
Nuno Miguel Veiga da Silva e Veiga Ferro e João Pedro Veiga da Silva
e Veiga Ferro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Mateus Ramos
Veiga Ferro, que, desde já, fica nomeado gerente.

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

3 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos ou
contratos estranhos ao objecto social, estando ainda impedidos de
prestar termos de fiança ou garantias bancárias, o que, a acontecer,
tais actos são ineficazes relativamente à 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.

Mais declararam:
Que a gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social

depositado, como declaram sob sua responsabilidade, no Banco Por-

tuguês de Negócios, no Porto, a fim de custear as despesas de consti-
tuição 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 so-
ciedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

29 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Tomás Ferreira. 2003691740

OVAR

AFJ � ARTIGOS SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1272/
930528; identificação de pessoa colectiva n.º 502996960; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 7/040109.

Certifico que pelas apresentações supra referidas e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço do capital para
300 000 euros, após um reforço de 255 108,18 euros, realizado em
dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção e em reforço das suas
quotas e alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 3.º, cuja redac-
ção actualizada, é a seguinte:

3.º

O capital social é de 300 000 euros, encontra-se totalmente reali-
zado e corresponde à soma de três quotas, de 100 000 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios José Luís da Costa e Silva,
Fernando Manuel Costa e Silva, e Antero Teixeira Guedes.

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

Conferida, está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006002899

TEIXEIRA, COSTA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 563/
790420; identificação de pessoa colectiva n.º 500864373; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 6/040109.

Certifico que pelas apresentações supra referidas e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço do capital
para 600 000 euros, após um reforço de 200 000 euros, realizado em
dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção e em reforço das suas
quotas e alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 3.º, cuja re-
dacção actualizada, é a seguinte:

3.º

O capital social é de 600 000 euros, encontra-se totalmente reali-
zado em dinheiro entrado na caixa social, e representado por duas
quotas iguais de 300 000 euros, pertencendo uma a cada um dos só-
cios, José Luís da Costa e Silva e Antero Teixeira Guedes.

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

Conferida, está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006002902

JOSÉ LUÍS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 641/
810703; identificação de pessoa colectiva n.º 501181458; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 5/040109.

Certifico que pelas apresentações supra referidas e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço do capital
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para 675 000 euros, após um reforço de 150 000 euros, realizado em
dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção e em reforço das suas quo-
tas e alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 3.º, cuja redacção
actualizada, é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 675 000 euros, e corresponde à soma de três
quotas, de 225 000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos só-
cios, José Luís da Costa e Silva; Fernando Manuel da Costa e Silva; e
Antero Teixeira Guedes.

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

Conferida, está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006002910

DECORINTER � TECIDOS DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 703/
830308; identificação de pessoa colectiva n.º 501357149; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 4/040109.

Certifico que pelas apresentações supra referidas e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço do capital para
500 000 euros, após um reforço de 100 961,68 euros, realizado em
dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção e em reforço das suas
quotas e alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 4.º, cuja redac-
ção actualizada, é a seguinte:

4.º

O capital social é de 500 000 euros, encontra-se totalmente reali-
zado, e corresponde à soma de duas quotas de 250 000 euros cada,
uma de cada sócio.

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

Conferida, está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006002929

RESTOVAR � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2281/
010926; identificação de pessoa colectiva n.º 505736160;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: Of. 12 e 13, e 14/040108.

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

a) Cessação de funções dos gerentes, Américo Assunção Leite e
Adriano de Assunção Leite, por renúncia. � Data: 26 de Novembro
de 2003;

b) Alteração parcial do pacto social, quanto aos artigos 3.º e 5.º
n.º 2, cuja redacção actualizada, é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, e encontra-se dividido em duas quotas de valor nomi-
nal de 15 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.

Conferida, está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006002848

O SINALEIRO � COMÉRCIO DE CALÇADO
DE ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2136/
010226; identificação de pessoa colectiva n.º 505049252;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 10 e 11/040108.

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

a) Designação de gerentes até ao fim do mandato em curso (2001/
2003). � Gerentes nomeados: Paulo Jorge Mendonça Campos, casado,
residente na Rua de São João Bosco, 347, 8.º, C, Porto; e Rui Filipe Alves
Balio Gomes Pinto, casado, residente na Rua de Manuel Bernardino Car-
valho, 41, 2.º, esquerdo, São João, Ovar. � Data: 27 de Março de 2003;

b) Deslocação da sede social para a Rua do Alto da Torre, 100,
freguesia de Esmoriz.

Conferida, está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006002805

GRAISA � SALÃO CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1564/
960802; identificação de pessoa colectiva n.º 503697524; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/040113.

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.

2 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006002988

FORNO DE ESPINHO II, CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1876/
990602; identificação de pessoa colectiva n.º 504454560; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/040115.

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
15 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006003011

3PMARK PORTUGAL � PRODUÇÃO E COMÉRCIO
DE PRODUTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2170/
010511; identificação de pessoa colectiva n.º 503464511.

Certifico que em 16 de Janeiro de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006003046

3PMARK PORTUGAL � PRODUÇÃO E COMÉRCIO
DE PRODUTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2170/
010511; identificação de pessoa colectiva n.º 503464511.

Certifico que em 16 de Janeiro de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006003038
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TALHOS BELEZA � MANUEL VÍTOR & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2697/
040114; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/040114.

Certifico que pela apresentação supra referida, foi constituída en-
tre Manuel Vítor Fernandes Correia, casado com Rosa Olinda da Gra-
ça Ferreira, comunhão geral; Ricardo Manuel da Graça Correia, me-
nor e Vítor Manuel Graça Correia, solteiro, maior a sociedade em
epígrafe, a qual, se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Talhos Beleza � Manuel Vítor &
Filhos, L.da, e tem a sua sede na Avenida da República, loja 15-B,
Furadouro, Ovar.

2.º

O objecto da sociedade consiste em talho � comércio a retalho de
carne e de produtos à base de carne.

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se totalmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma de 3000 euros,
titulada em nome do sócio Manuel Vítor Fernandes Correia; e duas de
1000 euros cada, tituladas uma em nome de cada um dos sócios,
Ricardo Manuel da Graça Correia e Vítor Manuel Graça Correia.

4.º

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

2 � Fica, desde já, designado gerente o sócio Manuel Vítor
Fernandes Correia.

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

5.º

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

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

forma de apreensão forçada;
c) Quando qualquer quota for cedida a terceiros, sem consentimen-

to da sociedade;
d) Por morte de qualquer sócio.
2 � A contrapartida da amortização será determinada segundo

balanço especialmente elaborado para o efeito, e paga em seis pres-
tações semestrais e sucessivas, vencendo-se a primeira 60 dias após
conhecimento pela sociedade do facto que deu lugar à amortização,
salvo nos caso em que a lei preveja imperativamente outro valor.

Conferida, está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006002996

A. S. L. CAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1871/
990521; identificação de pessoa colectiva n.º 504724240; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 10/040116.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço do capital para
50 000 euros, após um reforço de 45 000 euros, realizado em dinhei-
ro, subscrito pelos sócios da seguinte forma: António de Sousa Leite,
21 500 euros e Maria de Fátima Oliveira Leite, 23 500 euros, em
reforço das suas quotas e consequente alteração parcial do contrato,
quanto ao artigo 3.º, cuja redacção actualizada, é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, dividido em duas quotas iguais,
cada uma no valor de 25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

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

Conferida, está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006003054

TEX-CETERA � PRODUTOS TÊXTEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1394/
941107; identificação de pessoa colectiva n.º 503305235; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 6/040113.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:

Designação dos órgãos sociais para o quadriénio 2003/2006.
Conselho de administração: presidente: Adelino da Silva Oliveira,

casado, residente na Rua dos Castanheiros, Esmoriz; vogais: Paulo
Manuel Vieira da Silva, divorciado, residente na Avenida de Raimundo
Rodrigues, Esmoriz e Pedro Sérgio Vieira da Silva, solteiro, maior,
residente na Rua dos Castanheiros, Esmoriz.

Fiscal único: efectivo: Santos Carvalho & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, S. A., representada por Carlos Manuel
Pereira da Silva, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua do
Campo 24 de Agosto, Porto; suplente: António Augusto Santos Car-
valho, casado, residente na Rua do Campo 24 de Agosto, Porto.

Data: 23 de Fevereiro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2000160247

CLÁUDIA RESENDE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2698/
040114; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/040114.

Certifico que pela apresentação supra referida Cláudia Alexandra
Resende Lima Azevedo, casada com Miguel Ângelo Sousa Muge, co-
munhão de adquiridos, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual, se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Cláudia Resende, Unipessoal, L.da, tem
a sua sede na Rua de Elias Garcia, 32, freguesia e concelho de Ovar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser mudada para qualquer outro local no concelho de Ovar.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de pão, produ-
tos de pastelaria e confeitaria, café, casa de chá e pastelaria, fabrica-
ção de produtos de panificação e pastelaria.

3.º

O capital social é de 5000 euros, e encontra-se totalmente realiza-
do em dinheiro, e corresponde à quota única da sócia Cláudia Alexan-
dra Resende Lima Azevedo.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, incumbe
a quem, sócio ou não, for designado em assembleia geral, sem pre-
juízo do disposto do n.º 2 do presente artigo.

2 � Fica, desde já, nomeado gerente a sócia Cláudia Alexandra
Resende Lima Azevedo.

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

4 � A sociedade poderá constituir mandatários, de acordo com o
estabelecido no Código das Sociedades Comerciais, assim como qual-
quer gerente poderá delegar todos ou parte dos seus poderes de gerên-
cia noutro gerente ou pessoa estranha, quando autorizado em
assembleia geral.

5.º

A única sócia e a sociedade, podem celebrar entre si, quaisquer
negócios jurídicos que sirvam à prossecução do objecto da sociedade.

6.º

Poderão ser exigidas à sócia prestações suplementares até ao
quíntuplo do valor do capital social, se deliberado em assembleia
geral.

Conferida, está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006003003
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MAVIGESSO � DECORAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2517/
020710; identificação de pessoa colectiva n.º 506080960.

Certifico que em 12 de Janeiro de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006003020

NORT LEARNING, FORMAÇÃO E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2481/
020614; identificação de pessoa colectiva n.º 506068820; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/040112.

Certifico que pelas apresentações supra referidas e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os registos de dissolução e
encerramento da liquidação, tendo sido encerradas e liquidadas as contas
em 29 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006002961

OVARGADO � SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1473/950921;
identificação de pessoa colectiva n.º 503493848; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 8/040112.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de rectificação do au-
mento de capital para 1 000 000 de euros, lavrado pela apresentação
n.º 5/021217, inscrição n.º 17, no sentido de que o referido aumento,
foi realizado da seguinte forma: 200 000 euros por incorporação de
reservas livres e 175 000 euros em dinheiro.

Conferida, está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006002830

IMELDA & QUEIRÓS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2041/
000615; identificação de pessoa colectiva n.º 504640984; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/040112.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução.

Conferida, está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006002953

MEGACORK � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE AGLOMERADOS DE CORTIÇAS, S. A.

(anteriormente MEGACORK � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE AGLOMERADOS DE CORTIÇAS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2695/040108;
inscrições n.os 4 e 5; números e data das apresentações: 2 e 3/040108.

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

a) Alteração parcial do pacto social, quanto ao artigo 1.º, cuja re-
dacção actualizada, é a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MEGACORK � Comércio e Indús-
tria de Aglomerados de Cortiça, L.da, e tem a sua sede na Zona In-

dustrial de Ovar, na Rua da Guiné Bissau, lote 24, freguesia e conce-
lho de Ovar.

b) Aumento de capital para 50 000 euros, após um reforço de
25 060,11 euros, realizado em dinheiro, subscrito pelos já sócios da
seguinte forma: Amadeu José Borges de Freitas 13 865,66 euros e
Carlos Alberto da Luz Marques, 10 894,45 euros, em reforço das suas
quotas; e pelos novos sócios, Carlos Manuel da Silva Fernandes, casa-
do com Maria Isabel da Costa Lopes, comunhão de adquiridos; Nuno
Miguel Lopes de Freitas, solteiro, maior, e Ana Paula Vilar Marques,
menor, subscrevendo, cada uma, uma quota de 100 euros; e transfor-
mação em sociedade anónima, passando a reger-se pelos seguintes
estatutos:

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MEGACORK � Comércio e Indústria
de Aglomerados de Cortiças, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Zona Industrial de Ovar, na Rua da Guiné
Bissau, lote 24, freguesia e concelho de Ovar, podendo ser transferida,
nos termos da lei, por deliberação do órgão de administração.

2 � O órgão de administração poderá criar, dentro ou fora do país,
as delegações ou qualquer outra forma de representação que julgue
conveniente, nos termos legais.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio de todos os produtos de
cortiça e derivados, produtos químicos, máquinas para a indústria de
cortiça, madeira, plástico, borracha, materiais para construção civil,
materiais para componentes de cortiça, materiais para a indústria
pesqueira, materiais para a indústria automóvel e ainda transforma-
ção de cortiça natural, fabrico de triturados e granulados de cortiça,
aglomerados compostos de cortiça e derivados, cortiça, com borra-
cha e derivados, pisos de cortiça, revestimentos de cortiça, rolhas
aglomeradas, juntas para a indústria em geral e especialidades em
cortiça.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, está integralmente subscri-
to e realizado, e é dividido em 50 000 acções, de valor nominal de
1 euro cada.

2 � O capital social, por entradas em dinheiro, poderá se elevado
por uma ou mais vezes até ao limite de 200 000 euros, por delibera-
ção da administração, a qual, fixará as condições da emissão.

ARTIGO 5.º

1 � As acções serão nominativas, podendo ser convertidas ao
portador por deliberação da assembleia geral.

2 � No caso de as acções serem representadas por títulos, pode-
rão existir títulos de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 1000, 10 ou 5000 acções.

3 � Os títulos são assinados por dois administradores, sendo sem-
pre necessário a assinatura do presidente, podendo as assinaturas ser
de chancela, por eles autorizada.

4 � Poderão ser emitidas novas acções em 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 remição.

5 � No caso de incumprimento da obrigação de remição, a socieda-
de fica constituída na obrigação de indemnizar o titular, em montante
a determinar na data em que se verificar a deliberação da emissão.

6 � Fica, desde já, autorizada a emissão de acções escriturais ou a
conversão em qualquer uma das formas de representação permitidas
por lei.

ARTIGO 6.º

1 � A transmissão de acções nominativas ou ao portador, só po-
derá efectuar-se após o consentimento da sociedade.

2 � O pedido de consentimento deve ser formulado pelo accionis-
ta interessado, através de carta registada, com aviso de recepção, com
a indicação de todas as condições do negócio.
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3 � A sociedade deverá pronunciar-se no prazo de 30 dias, conta-
dos da data do pedido, se as pretende adquirir para os fins e dentro do
previsto na lei ou indicando terceiros para a sua aquisição, nas mes-
mas condições que o accionista as pretende transmitir.

4 � Os accionistas gozarão do direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos
termos da lei e nas condições estabelecidas por deliberação dos ac-
cionistas ou do órgão de administração.

2 � Qualquer accionista poderá fazer suprimentos à sociedade nos
termos e condições que forem estabelecidos no respectivo mandato.

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral, poderá deliberar que a sociedade amortize
acções detidas por accionistas, designadamente, nos casos seguintes:

a) Sempre que algum accionista, sistemática ou abusivamente uti-
lizar a faculdade de solicitar, individual ou colectivamente, oralmente
ou por escrito, informações aos órgãos sociais competentes, para daí
retirarem vantagens pessoais ou patrimoniais indevidas causando as-
sim prejuízo à sociedade ou outros accionistas;

b) Sempre que o seu titular, por decisão judicial ou administrativa,
delas não possa dispor livremente e não tenha deduzido oposição
procedente.

2 � A administração comunicará por escrito aos referidos accio-
nistas a intenção de proceder à amortização das referidas acções, nos
termos aqui previstos e convocará a assembleia geral para fixar as
condições necessárias àquela operação.

3 � A contrapartida da amortização será o valor nominal dos tí-
tulos, salvo deliberação da assembleia geral ou regime imperativo di-
verso.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 9.º

A sociedade é gerida por um conselho de administração composto
por 3 membros, eleitos em assembleia geral, de entre os accionistas
ou outras pessoas, designando esta, ou o respectivo conselho, o seu
presidente.

ARTIGO 10.º

Compete ao órgão de administração assegurar a gestão dos negó-
cios 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, poderá delegar os seus poderes num
só mandatário;

b) Aprovar o orçamento e o plano da empresa;
c) Dar de arrendamento ou de locação, tomar de arrendamento ou

locar, adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens móveis ou imóveis,
veículos financeiro nacional e ou estrangeiro;

d) Adquirir acções próprias ou alheias, participar em sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais,
em sociedades de responsabilidade limitada, bem como participar
noutras formas de associação e de colaboração com outras empresas.

ARTIGO 11.º

1 � Todos os documentos que obriguem a sociedade, incluindo
cheques, letras, livranças e aceites bancários, terão validade quando
assinados por:

a) Por dois administradores, sendo sempre necessário as assinatu-
ras dos accionistas Amadeu José Borges de Freitas e Carlos Alberto da
Luz Marques, enquanto façam parte da administração;

b) Um administrador ou procurador se, para intervir no acto ou
actos, tiver sido designado em acta pelo órgão de administração;

c) Um mandatário, nos termos da alínea a) do artigo anterior.
2 � Os movimentos bancários até 2500 euros e documentos de

mero expediente poderão ser assinados por um só administrador ou
um dos procuradores.

ARTIGO 12.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 ou o órgão de fiscalização o convoque,
devendo as deliberações que forem tomadas constar das respectivas
actas.

2 � O conselho de administração só pode deliberar se a maioria
dos seus membros estiver presente ou representada.

3 � As deliberações serão tomadas por maioria de votos emitidos,
tendo o presidente em caso de empate, voto de qualidade.

4 � Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outro administrador mediante carta, que explicando
o dia e hora da reunião a que se destina, seja dirigida ao presidente,
mencionada na acta e arquivada.

5 � Os administradores poderão votar por correspondência, a
solicitação do presidente.

ARTIGO 13.º

Os membros do órgão de administração não caucionarão o exercí-
cio do seu cargo, salvo se lei imperativa ou deliberação de accionistas
a tal obrigue.

ARTIGO 14.º

O órgão de fiscalização da sociedade será composto por um fiscal
único e um suplente ou por um conselho fiscal, composto por 3 mem-
bros efectivos e um suplente, eleitos em assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 15.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) Registo em seu nome nos registos da sociedade ou feito o depó-
sito em intermediário financeiro autorizado nos termos da lei ou de-
positado nos cofres da sociedade;

b) Inscrito em contas de valores mobiliários escriturais, se revesti-
rem essa natureza.

2 � O depósito junto de intermediário financeiro e a inscrição
referida na alínea b), do número anterior, tem de ser comprovado
por carta emitida por essa instituição que dê entrada na sociedade pelo
menos 8 dias antes da data da realização da assembleia.

3 � Os accionistas só poderão comparecer na assembleia se co-
municarem essa intenção ao presidente da mesa da assembleia geral,
por escrito, até 3 dias antes da data da sua realização, salvo se tive-
rem comprovado o depósito a que se refere o número anterior.

4 � Os accionistas poderão ser convocados através de carta regis-
tada com aviso de recepção, nos termos da lei.

ARTIGO 16.º

A cada acção corresponde um voto, sem qualquer limite.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral poderá funcionar em primeira convocação, des-
de que se achem presentes ou representados accionistas que represen-
tem mais de 50% do capital social.

ARTIGO 18.º

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

ARTIGO 19.º

A assembleia gera reunirá:
a) Em sessão ordinária no primeiro trimestre de cada ano ou em

qualquer outro prazo previsto na lei;
b) Em sessão extraordinária, sempre que os órgãos de administra-

ção ou de fiscalização o julguem conveniente ou a requerimento de
accionistas que representem, pelo menos, o mínimo de capital social
por lei para este efeito.

ARTIGO 20.º

A remuneração ou não dos órgãos sociais será deliberada pela
assembleia geral.

CAPÍTULO V

Apreciação anual da sociedade

ARTIGO 21.º

1 � O exercício social corresponde ao ano civil e em cada ano
será dado balanço em 31 de Dezembro, o qual, com os demais do-
cumentos de prestação de contas, previstos na lei, nomeadamente, o
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relatório de gestão, devem ser submetidos à assembleia geral durante
os primeiros 3 meses do ano civil subsequente.

2 � Os lucros apurados anualmente terão a aplicação seguinte:
a) Cobertura de prejuízos de exercícios anteriores;
b) Percentagem que a lei determine para a constituição ou reinte-

gração de reserva legal;
c) O remanescente para dividendo aos accionistas, salvo se a

assembleia geral, por simples maioria, deliberar afectá-lo, total ou
parcialmente, à constituição ou reforço de quaisquer reservas ou
destiná-lo a outras aplicações específicas do interesse da sociedade.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 22.º

1 � Salvo os casos previstos na lei, a dissolução por acordo só
terá lugar quando a respectiva deliberação for aprovada por votos
correspondentes a 2/3 da acções emitidas.

2 � Os dois administradores, passarão a exercer funções de liqui-
datários da sociedade a partir do momento em que ela se considere
dissolvida, salvo deliberação em contrário da assembleia geral.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais

ARTIGO 23.º

1 � O mandato dos órgãos sociais terá a duração de 4 anos, sendo
permitida a sua reeleição por uma ou mais vezes.

2 � As eleições para os órgãos sociais far-se-ão face a listas con-
juntas para todos os órgãos, subscritas por um accionista ou por um
grupo de accionistas.

ARTIGO 24.º

Ficam, desde já, nomeados para o quadriénio 2003/2006, os órgãos
sociais com a composição seguinte:

Mesa da assembleia geral:
Presidente: Amadeu José Borges de Freitas; secretário: Carlos Ma-

nuel da Silva Fernandes.
Administração:
Presidente: Amadeu José Borges de Freitas; vogais: Carlos Alberto

da Luz Marques e Nuno Miguel Lopes de Freitas.
Fiscalização:
Fiscal único: José Luís Pinto de Azevedo, casado, revisor oficial de

contas, n.º 626, residente na Rua de Rui Gameiro, 381, Custóias,
Matosinhos, em representação de Ribeiro e Azevedo, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, número de identificação de pessoa co-
lectiva 502763990, com sede na Rua do Dr. Carlos Felgueiras, 98.
2.º, A, na Maia; suplente: José Luís Cardoso Ribeiro, revisor oficial
de contas, n.º 660, residente na Rua de Maria Manuela Moreira de Sá,
14, 3.º, São Mamede de Infesta.

Conferida, está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006002783

BRAGA
AMARES

INTERAMARES � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 647/
040128; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
28012004.

Certifico entre Domingos Júlio da Silva, casado com Elvira de Je-
sus Maia Carvalho, na comunhão de adquiridos; Alberto António da
Silva, casado com Maria Celeste Marques da Silva, na comunhão de
adquiridos; José Jorge Gomes da Rocha, casado com Maria Pilar
Carballal de Gomes, na comunhão de adquiridos; Dário Rafael
Fernandes Marreiros, casado com Augusta Olívia Almeida de Freitas
Marreiros, na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação INTERAMARES � Socie-
dade de Construções, L.da e tem a sua sede na Praça do Comércio,
freguesia de Ferreiros, concelho de Amares.

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 indústria de construção civil,
empreitadas de obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, dividido em quatro quotas, duas iguais do valor nomi-
nal de 26 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Alberto
António da Silva e Domingos Júlio da Silva e outra do valor nominal de
18 000 euros, pertencente ao sócio José Jorge Gomes da Rocha, e outra
do valor nominal de 30 000 euros, pertencente ao sócio Dário Rafael
Fernandes Marreiros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação, cabem
aos sócios, Domingos Júlio da Silva, José Jorge Gomes da Rocha e Dário
Rafael Fernandes Marreiros, que, desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo sempre obrigatória
a do gerente Domingos Júlio da Silva.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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.

30 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José de Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2002001260

GUIMARÃES

CARICER � FABRICO DE EMBALAGENS FLEXÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9364;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/20040130.

Contrato de sociedade

No dia 24 de Fevereiro de 2003, no 2.º Cartório Notarial de Gui-
marães, perante mim, Carlos Manuel Forte Ribeiro Tavares, respec-
tivo notário, compareceram os outorgantes:

1.º Carlos Manuel Pereira Cardoso, número fiscal 197736190, ca-
sado com Maria Celeste Ribeiro Félix, na comunhão de adquiridos,
residente na Rua de Corte Real, freguesia de Abação, deste concelho
e natural de Azurém, desta cidade.

2.º Carina Teixeira Guimarães, número fiscal 238690180, solteira,
maior, residente na Rua de D. João I, 125, freguesia de São Paio,
desta cidade e natural da aludida freguesia de Azurém.

3.º José Alberto da Araújo Oliveira do Vale, número fiscal
195580850, casado com Adriana da Silva Mendes, na comunhão de
adquiridos, residente na Rua de Antero Henriques da Silva, 215, 4.º,
direito, freguesia da Costa e natural da de Candoso, Santiago, ambas,
deste concelho.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bilhe-
tes de identidade; n.º 9616877 de 21 de Setembro de 1998;
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n.º 12309552, de 21 de Julho de 1998; e n.º 7036246, de 21 de Se-
tembro de 1998; emitidos pelos Serviços de Identificação de Lisboa.

E declararam os outorgantes:
Que, entre si, constituem uma sociedade comercial por quotas, que

se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma  CARICER � Fabrico de Emba-
lagens Flexíveis, L.da, e tem a sua sede na Rua de Corte Real, fregue-
sia de Abação, concelho de Guimarães.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode deslo-
car a sua sede para qualquer outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto consiste no fabrico de embalagens de plástico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma de 3 quotas, duas iguais, de va-
lor nominal de 2000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Carlos Manuel Pereira Cardoso e Carina Teixeira Guimarães e uma do
valor nominal de 1000 euros, pertencentes ao sócio José Alberto de
Araújo Oliveira do Vale.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao montante global equivalente a 10 vezes o capital social, desde que
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 dois ou mais gerentes, ficando, desde já,
nomeados gerentes aos sócios Carlos Manuel Pereira Cardoso e Carina
Teixeira Guimarães.

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,

incluindo automóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamento e realizar

operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as ga-
rantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) A interdição ou insolvência do sócio;
b) O arresto, arrolamento ou penhora da quota ou quando a mes-

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

c) A cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
d) O acordo com o titular;
e) O falecimento do sócio.

ARTIGO 8.º

Dissolvendo-se a sociedade, todos os sócios serão extrajudicialmente
seus liquidatários, procedendo-se à liquidação e partilha dos bens so-
ciais pela forma que entre si acordarem, na falta de acordo, serão
esses bens adjudicados àquele que, em licitação, maiores vantagens ofe-
recer, em preço e condições de pagamento.

Declararam ainda todos os outorgantes:
Que declaram sob sua inteira responsabilidade que foi efectuada hoje

na agência de Guimarães do BANIF � Banco Internacional do
Funchal, S. A., o depósito referente à totalidade do capital social
e que a gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levanta-
mento da quantia depositada na dita instituição de crédito, para ocor-
rer às despesas de constituição e registo da sociedade e aquisição de
materiais.

Está conforme.

2 de Fevereiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2004513365

NOVA FÁBRICA DE TECIDOS MOREIRENSE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9365;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/20040130.

Constituição de sociedade

No dia 18 de Dezembro de 2003, no Cartório Notarial de Boticas,
perante Ana Lúcia Pereira da Costa Soares, notária, esteve:

Joaquim Fernando de Castro Magalhães, bilhete de identidade
n.º 3010313, de 27 de Setembro de 2001, dos Serviços de Identifica-
ção Civil do Porto, casado, natural da freguesia de Gondomar (São
Cosme), do concelho de Gondomar, residente na Rua do Campo Ale-
gre, 1306, freguesia de Lordelo do Ouro, do concelho de Porto, que
na qualidade de administrador designado pela assembleia de credores,
outorga em representação da sociedade por quotas denominada Fábri-
ca de Tecidos Moreirense, L.da, número de identificação de pessoa
colectiva 500107920, com sede no lugar de Pêro Questem, da fre-
guesia de Moreira de Cónegos, do concelho de Guimarães, com o
capital social de 250 000 euros, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Guimarães, sob o n.º 236, qualidade e poderes
que verifiquei serem os suficientes para o acto, por uma certidão da
referida conservatória e por uma certidão passada pelo 4.º Juízo Cível
do Tribunal Judicial da Comarca de Guimarães, com relação ao Pro-
cesso Especial de Recuperação de Empresas, com o n.º 268/2002.

Declarou o outorgante:
Que, pela presente escritura, na qualidade em que outorga e em

cumprimento do deliberado na referida assembleia de credores que
aprovou a providência de gestão controlada, tendo como única sócia
a sociedade sua representada e nos termos do artigo 488.º do Código
das Sociedades Comerciais, constitui uma sociedade anónima sob a
denominação Nova Fábrica de Tecidos Moreirense, S. A., número de
identificação de pessoa colectiva P 506719324, com sede na Rua de
São Paio o Padroeiro, 336, da freguesia de Moreira de Cónegos, do
município de Guimarães, a qual, tem por objecto a tecelagem de fios
de algodão e, como actividade secundária, a de tinturaria e acabamen-
tos têxteis e o capital social de 50 000 euros, realizado na sua tota-
lidade, com os bens constantes de um relatório elaborado nos termos
do artigo 28.º do citado código, cujo conteúdo é do seu perfeito co-
nhecimento, que arquivo como documento complementar desta es-
critura, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 64.º do Código do
Notariado.

Que os referidos bens foram avaliados, por Jorge Manuel Felizes
Morgado, revisor oficial de contas, n.º 775, em representação da Ledo,
Morgado e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com
sede na Avenida da Boavista, edifício Aviz, 1.º, na cidade do Porto,
no valor global de 375 000 euros, devendo com eles a sócia realizar
uma subscrição de apenas 50 000 euros, pelo que há lugar a uma
contrapartida, a liquidar pela sociedade, do montante de 325 000 euros,
valor que será levado a crédito na modalidade de suprimentos.

Que dos seguintes bens fazer parte:
1 � Prédio urbano, sito no lugar de Pêro Questem da freguesia de

Moreira de Cónegos, do município de Guimarães, composto de terre-
no para construção, descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial
de Guimarães, sob o n.º 322, inscrito a favor da sociedade que repre-
senta pela inscrição G-1 e inscrito na matriz sob o artigo n.º 1516,
com o valor patrimonial de 60 035,31 euros, ao qual, foi atribuído o
valor de 100 000 euros.

Sobre este prédio, encontram-se registadas, pelas inscrições F-1,
F-4, F-5 e F-6, quatro penhoras cujos exequentes são a Fazenda Na-
cional e o Banco Borges & Irmão, S. A.

2 � Prédio urbano, situado no referido lugar de Pêro Questem,
composto por edifício de cave em parte, rés-do-chão, 1.º andar, arma-
zéns, escritórios e logradouro, destinado a fábrica de tecidos, descrito
na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o n.º 499,
inscrito a favor da sociedade que representa pela inscrição G-1 e ins-
crito na matriz sob o artigo n.º 798, com o valor de 16 324,28 euros,
ao qual foi atribuído o valor de 25 000 euros.

Sobre estes prédio incidem:
a) Um registo de reserva das águas do subsolo, pela inscrição F-1,

a favor de Domingos da Costa e mulher, Ana Augusta Monteiro da
Costa;

b) Quatro registos de hipoteca, pelas inscrições C-1, C-2, C-3 e C-
5, a favor, respectivamente, do Fundo EFTA para o Desenvolvimen-
to de Segurança Social do Norte; e

c) Quatro registos de penhora, pelas inscrições F-1, F-2, F-3 e F-
4, cujos exequentes são o Fundo EFTA para o Desenvolvimento In-
dustrial de Portugal e a Fazenda Nacional.

3 � Prédio urbano, situado no lugar da Ponte, da freguesia de
Moreira de Cónegos, concelho de Guimarães, composto de casa de
um andar, dependência e quintal, descrito na 2.ª Conservatória do
Registo Predial de Guimarães, sob o n.º 262, inscrito a favor da so-
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ciedade que representa pela inscrição G-1 e inscrito na matriz sob o
artigo 379, com o valor patrimonial de 4,52 euros, a que foi atri-
buídos o valor de 2000 euros.

Sobre este prédio incidem:
a) Três registos de hipoteca, pelas inscrições C-1, C-2 e C-3, a

favor do Centro Regional de Segurança Social e do Estado � Direc-
ção Geral do Tesouro; e

b) Três registos de penhora, pelas inscrições F-1, F-2, F-3, cujo
exequente é a Fazenda Nacional.

4 � Prédio rústico, situado no lugar de Pêro Questem, composto
de terreno atravessado pela via férrea, descrito na 2.ª Conservatória
do Registo Predial de Guimarães sob o n.º 1223, registado a favor da
sociedade que representa pela inscrição G-1 e inscrito na matriz sob o
artigo 548, com o valor patrimonial de 169,49 euros, ao qual foi
atribuído o valor de 3000 euros.

Sobre este prédio incidem 9 penhoras, registadas pelas inscrições
F-1, F-2, F-3, F-4, F-5, F-6, F-7, F-8, F-9, cujos exequentes são a
Fazenda Nacional, Burnet � Walker & Co. L.da e Medina, S. A.

Que a constituída sociedade fica a regular-se pelos estatutos, defi-
nidos pelo órgão de fiscalização sob sua proposta, constante de do-
cumento avulso, composto de seis folhas sem texto no verso, cujo
conteúdo declara conhecer perfeitamente e aceitar, pelo que dispensa
a sua leitura, e que arquivo como documento complementar desta
escritura, nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 64.º, do Código
do Notariado, documento esse em relação ao qual se verificaram cer-
tos erros de escrita, revelados pelo contexto onde se inserem e que
ele outorgante rectifica nos termos seguintes.

Assim: no artigo 4.º, n.º 1, do pacto onde se lê «O capital integral-
mente subscrito e realizado em dinheiro�», deve ler-se «O capital
social integralmente subscrito e realizado em espécie�»; e no n.º 3 do
mesmo artigo 4.º, onde se lê «As acções poderão de três categorias»,
deverá ler-se «As acções poderão ser de três categorias».

Verifiquei estar este acto isento:
a) Do imposto municipal de sisa, no que concerne à referida entra-

da em espécie dos citados imóveis, nos termos do artigo 21.º, n.º 2,
alínea b), do Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 315/98, de 20 de Outubro;

b) Do imposto de selo, nos termos da alínea f) do artigo 120.º, do
mesmo diploma; e

c) De emolumentos nos termos do n.º 1, do artigo 118.º
Os prédios urbanos inscritos na matriz, sob o artigo n.º 798, e sob

o n.º 379, são de construção anterior a 7 de Agosto de 1951, o que
verifiquei quanto ao segundo pela certidão de teor matricial, e quanto
ao primeiro, conforme declarou o outorgante.

Assim o disse em cumprimento da referida decisão judicial e por
minuta que me foi exibida, rubriquei e restituí.

Relatório elaborado nos termos dos artigos 28.º e 89.º, do
Código das Sociedades Comerciais, em cumprimento
da alínea e) do ponto 1.1 da proposta aprovada pela
assembleia de credores

1 � Por deliberação do administrador único da Fábrica de Tecidos
Moreirense, L.da, fomos designados para proceder à elaboração do
presente relatório sobre verificação das entradas em espécie destina-
das à realização do capital social da sociedade Nova Fábrica de Teci-
dos Moreirense, S. A., no montante de 50 000 euros, a subscrever pela
Fábrica de Tecidos Moreirense, L.da

2 � A entrada em espécie a que se refere o presente relatório,
através da qual a Nova Fábrica de Tecidos Moreirense, S. A., realiza-
rá o capital no montante de 50 000 euros, é constituída pelos diver-
sos itens do imobilizado da Fábrica de Tecidos Moreirense, L.da, con-
forme segue:

Verba n.º 1

Prédio urbano composto de uma parcela de terreno para construção,
com a área de 5015 metros quadrados, sito no lugar de Pêro Questem,
da freguesia de Moreira de Cónegos, do concelho de Guimarães, inscri-
to na respectiva matriz sob o artigo 1516.º/Moreira de Cónegos, des-
crito na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Guimarães, sob o
n.º 00322/010290 � Moreira de Cónegos, confrontante de norte com
Fábrica de Tecidos Moreirense, L.da e Estrada Municipal n.º 512, de sul
com caminho de ferro e caminho de servidão, de nascente com cami-
nho de ferro e Fábrica de Tecidos Moreirense, L.da e de poente com
Estrada Municipal n.º 512, com o valor patrimonial de 60 035,31 euros.

Valor atribuído � 100 000 euros
Edifício � 70 000 euros
Terreno � 30 000 euros

Verba n.º 2

Prédio urbano composto de edifício de cave em parte, rés-do-chão,
e 1.º andar, armazéns, escritórios e logradouro, destinado a fábrica de

tecidos, com a área coberta de 2652 metros quadrados, logradouro com
2180 metros quadrados, sito no lugar de Pêro Questem, da freguesia
de Moreira de Cónegos, do concelho de Guimarães, inscrito na res-
pectiva matriz, sob o artigo 798.º/Moreira de Cónegos, descrito na
1.ª Conservatória do Registo Predial de Guimarães, sob o n.º 00499/
150592 � Moreira de Cónegos, confrontante de norte com estrada
camarária, de sul com terreno próprio e da Quintã, de nascente com
terrenos da Quintã e de poente com terrenos de Abílio Pinto de Bar-
ros, com o valor patrimonial de 16 324,28 euros.

Valor atribuído � 25 000 euros
Edifício � 18 000 euros
Terreno � 7 000 euros

Verba n.º 3

Prédio urbano composto de casa de um andar, com a área coberta
de 30 metros quadrados, dependência com 13 metros quadrados, quin-
tal, com 370 metros quadrados, sito no lugar da ponte, da freguesia
de Moreira de Cónegos, do concelho de Guimarães, inscrito na res-
pectiva matriz, sob o artigo 379.º/Moreira de Cónegos, descrito na
1.ª Conservatória do Registo Predial de Guimarães, sob o n.º 00262/
150289 � Moreira de Cónegos, confrontante de norte com linha
férrea, de sul com terras de Maria Ferreira, de nascente com terrenos
da Quintã e de poente com Domingos Costa, com o valor patrimonial
de 116,60 euros.

Valor atribuído � 2000 euros
Edifício � 1000 euros
Terreno � 1000 euros

Verba n.º 4

Terreno prédio rústico, com a área de 9894 metros quadrados, sito
no lugar de Pêro Questem, da freguesia de Moreira de Cónegos, do
concelho de Guimarães, inscrito na respectiva matriz, sob o arti-
go 548.º/Moreira de Cónegos, descrito na 1.ª Conservatória do Regis-
to Predial de Guimarães, sob o n.º 01223/29082001 � Moreira de
Cónegos, confrontante de norte com Estrada Municipal n.º 512 e Nuno
Manuel Bento de Sousa Oliveira Guimarães, de sul com rio Vizela e
Agostinho da Silva Machado, de nascente com Nuno Manuel Bento
de Sousa Oliveira Guimarães e Maria Georgina Silva Soares e de poen-
te com Fábrica de Fiação e Tecidos Flôr do Campo, L.da e urbano da
Fábrica de Tecidos Moreirense, L.da, com o valor patrimonial de
169,49 euros.

Valor atribuído � 3000 euros
Edifício � 1500 euros
Terreno � 1500 euros

Verba n.º 5

Equipamento básico, constituído por diversos equipamentos, com
o valor global atribuído de 184 000 euros.

Verba n.º 6

Equipamento de transporte, constituído pelas viaturas seguintes:
Viatura ligeira de carga, matrícula PE-44-11, avaliada em

4000 euros.
Viatura ligeira de carga, matrícula RO-69-42, avaliada em

2000 euros.
Viatura ligeira de carga, matrícula UI-16-70, avaliada em

17 000 euros.
O equipamento de transporte totaliza o valor global de

23 000 euros.

Verba n.º 7

Ferramentas e utensílios, constituído por diversas ferramentas e
utensílios, com o valor global atribuído de 29 000 euros.

Verba n.º 8

Equipamento administrativo, constituído por diversos equipamen-
tos administrativos, com o valor global atribuído de 9000 euros.

Os itens de imobilizado que integram as verbas números 5, 7 e 8, estão
detalhadas por elementos, em lista que consta dos nossos arquivos.

3 � O valor das entradas foi confirmado por verificação física dos
bens, do imobilizado corpóreo, verificação dos registos contabilísticos
e registos auxiliares de imobilizado que suportam a contabilidade.

4 � Em face do trabalho realizado, descrito no parágrafo prece-
dente, é nossa convicção que o montante da entrada em espécie, objecto
deste relatório, discriminada no § 2, atinge o valor de 375 000 euros,
sendo 50 000 euros destinados à realização do capital da empresa Nova
Fábrica de Tecidos Moreirense, S. A., e o remanescente, no montan-
te de 325 000 euros, serão contabilizados como um crédito na moda-
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lidade de suprimentos que a titular dos bens passará a deter na Empre-
sa Nova Fábrica de Tecidos Moreirense, S. A.

Porto, 18 de Novembro de 2003
Ledo, Morgado e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de

Contas, representada por Jorge Manuel Felizes Morgado, revisor ofi-
cial de contas, n.º 775.

Parecer

O órgão de fiscalização da empresa Fábrica de Tecidos Morei-
rense, L.da, composto pela Direcção Geral do Tesouro, representada
pelo Dr. Rodrigues Gonçalves; pelo Instituto de Gestão Financeira da
Segurança Social, representado pela Dr.ª Isabel Sepúlveda e pela Ledo,
Morgado & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
representada pelo Dr. Jorge Manuel Morgado, conforme consta da
sentença homologatória do processo de recuperação de empresa,
n.º 268/2002, que corre termos no 4.º Juízo do Tribunal Judicial de
Guimarães, no âmbito da gestão controlada e nos termos da medida
aprovada, vem emitir o seu parecer favorável, relativamente aos se-
guintes pontos:

1 � Denominação da sociedade a constituir, que englobará o esta-
belecimento da empresa supra referida.

2 � Estatutos da sociedade a constituir.
Foi emitido parecer favorável quanto a:
1 � A sociedade a constituir terá a designação de Nova Fábrica de

Tecidos Moreirense, S. A.
2 � Foram aprovados os estatutos anexos.

Porto, 26 de Setembro de 2003
Direcção Geral do Tesouro, Dr. Rodrigues Gonçalves; Instituto de

Gestão Financeira da Segurança Social, Dr.ª Isabel Sepúlveda; Ledo,
Morgado & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
representada pelo Dr. Jorge Morgado, revisor oficial de contas, n.º 775.

Pacto social

CAPÍTULO I

Tipo, denominação, objecto, sede e formas de representação

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade que adopta a firma Nova Fábrica de Tecidos
Moreirense, S. A., tem a sua sede na Rua de São Paio o Padroeiro,
336, da freguesia de Moreira de Cónegos, do concelho de Guimarães.

2 � O órgão de administração poderá livremente deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e bem
assim estabelecer delegações, filiais, sucursais, agências ou outras for-
mas de representação no país ou no estrangeiro, nos termos em que
tal lhe for permitido por lei.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a tecelagem de fios de algodão; acti-
vidade secundária: tinturaria e acabamentos têxteis.

ARTIGO 3.º

Por deliberação do órgão de administração, a sociedade pode livre-
mente associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas ou a
agrupamentos complementares de empresas ou entidades de natureza
semelhante, participar na sua constituição, administração e fiscaliza-
ção, bem como livremente adquirir participações como sócia ou ac-
cionista, em sociedades de responsabilidade limitada, qualquer que seja
o seu objecto.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros, e encontra-se representado por 50 000 ac-
ções ao portador, no valor nominal de 1 euro cada uma, podendo haver
títulos de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 e 1000 acções.

2 � Os títulos são assinados por um administrador, podendo a
assinatura ser de chancela pelo mesmo autorizada.

3 � As acções poderão ter 3 categorias:
a) Ordinárias, ao portador;
b) Preferenciais remíveis, ao portador, com direito a voto, divi-

dendo prioritário e preferência na liquidação da sociedade; e
c) Preferenciais remíveis, nominativas, com direito a voto, divi-

dendo prioritário, preferência na liquidação da sociedade e ainda com
obrigação de prestação acessória.

4 � Quanto às acções preferencias referidas nas alíneas b) e c) do
número anterior, os valores do respectivo dividendo prioritário e da
contrapartida da remição das mesmas, incluindo o prémio de remição,
as datas e fases em que se vier a verificar a mesma remição, o corres-
pondente pagamento e a sua conversão em acções ordinárias serão
deliberadas em assembleia geral.

§ � Sem prejuízo do previsto no número seguinte, qualquer altera-
ção ao que for deliberado na aludida assembleia geral terá que merecer
a concordância dos detentores das acções dessa categoria que aí vota-
rem favoravelmente.

5 � As datas de remição fixadas na referida assembleia geral pode-
rão vir a ser prorrogadas, por uma ou mais vezes, mediante delibera-
ção de, pelo menos, 75% dos accionistas detentores de acções dessas
categorias.

6 � Os accionistas têm direito de preferência na subscrição do
aumento de capital, na proporção das acções de que forem titulares.

7 � Se algum dos accionistas não quiser subscrever todas ou parte
das novas acções a que tem direito, nem exercer o respectivo direito
de preferência, serão as acções não subscritas distribuídas pelos de-
mais accionistas que, na assembleia geral deliberativa, tenham de-
clarado subscrever tais acções, na proporção referida no número an-
terior.

8 � A assembleia geral poderá deliberar a emissão de obrigações
sob qualquer das modalidades permitidas por lei.

9 � Os títulos das obrigações são assinados por um administrador,
podendo a assinatura ser de chancela pelo mesmo autorizada.

ARTIGO 5.º

1 � Por deliberação do órgão de administração e respeitando as
exigências legais, podem ser adquiridas para a sociedade acções pró-
prias.

2 � O órgão de administração pode realizar com aquelas acções
próprias as operações que se lhe afigurar úteis aos interesses sociais.

ARTIGO 6.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, serão amortizadas
as acções que nos termos da lei forem amortizáveis, nos seguintes
casos:

a) Havendo acordo com o respectivo titular, quer quanto ao valor,
quer quanto à época de reembolso;

b) Havendo penhora, arresto, arrolamento ou envolvimento em
qualquer providência judicial ou administrativa, que possa implicar
ulterior transmissão da respectiva titularidade das acções;

c) Sendo adjudicados ao cônjuge do titular, por virtude da partilha
decorrente da separação judicial de bens, divórcio ou separação judi-
cial de pessoas e bens.

2 � Nas situações previstas nas alíneas b) e c) do número prece-
dente, a respectiva deliberação deverá ser tomada dentro do prazo de
um ano e o valor das acções amortizadas e o respectivo prazo serão
determinados pela assembleia que deliberar a amortização, para além
do que for imperativamente fixado por lei.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral: mesa, composição e deliberações dos accionistas

ARTIGO 7.º

A mesa da assembleia geral compõe-se de um presidente e um se-
cretário, eleitos pela assembleia geral, por um período de 4 anos, de
entre os accionistas ou outras pessoas.

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral será constituída pela totalidade dos accio-
nistas, podendo nela votar todos os accionistas portadores de acções
com direito a voto, desde que as respectivas acções estejam averbadas
ou depositadas em seu nome com antecedência minima de 10 dias úteis
relativamente à data da realização da assembleia.

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

3 � A cada 500 euros de capital, cabe um voto.
4 � Os obrigacionistas não assistem às assembleias gerais.

ARTIGO 9.º

1 � Em primeira convocação, a assembleia geral só poderá fun-
cionar e deliberar desde que nela compareçam ou estejam representa-
dos accionistas que detenham, pelo menos, 75% do capital social.
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2 � Em segunda convocação, a assembleia geral pode deliberar seja
qual for o número de accionistas presentes ou representados.

3 � A deliberação que importe alteração do contrato de socieda-
de, a fusão, a cisão, a amortização, a transformação e a dissolução da
mesma terá que ser aprovada pelos accionistas que representem uma
maioria de 75% dos votos emitidos.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 10.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um adminis-
trador único ou por um conselho de administração, composto no
mínimo por três e num máximo de sete membros, tudo conforme for
deliberado em assembleia geral, sem prejuízo das regras imperativa-
mente fixadas.

2 � O administrador único ou conselho de administração, presta-
rão ou não caução e terão ou não remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

3 � O órgão de administração da sociedade, quando for composto
por um conselho de administração, reunirá trimestralmente ou quan-
do o interesse social o exigir.

4 � O conselho de administração designará de entre os seus mem-
bros o respectivo presidente e poderá delegar em um ou mais admi-
nistradores delegados, a gestão corrente da sociedade, estabelecendo
os limites da delegação.

5 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar por outro
administrador, em reunião do conselho de administração, mediante
carta dirigida ao presidente do conselho para esse efeito.

6 � É admitido voto por correspondência.

ARTIGO 11.º

O conselho de administração ou o administrador único constituem o
órgão superior de gestão da sociedade, competindo-lhe designadamente
a celebração de contratos de financiamento e de empréstimo, incluin-
do os de médio e longo prazo, internos e externos.

§ único. Poderá ainda o órgão de administração encarregar uma ou
mais pessoas, em nome e por conta da sociedade, como mandatárias
ou procuradores, de desempenhar temporária ou definitivamente cer-
tos actos de gestão e a representação da sociedade em juízo, junto das
repartições públicas, administrativas e policiais, conferindo-lhes para
tanto o respectivo mandato em forma legal.

ARTIGO 12.º

Sem prejuízo no preceituado no número seguinte, a sociedade fica
obrigada em todos os seus actos e contratos:

a) Pela intervenção do administrador único ou de dois administra-
dores;

b) Pela intervenção de um ou mais administradores delegados, quan-
do os houver, nos termos e limites da respectiva delegação;

c) Mediante a intervenção de um mandatário a quem, de acordo
com o § único do artigo precedente, tenham sido outorgados poderes
para o efeito.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 13.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um su-
plente, eleitos pela assembleia geral, por um período de 4 anos e es-
colhidos de entre os revisores oficiais de contas ou sociedades de re-
visores oficiais de contas.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 14.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, deduzidos da per-
centagem que dentro dos limites fixados por lei for deliberada para a
constituição da reserva legal, terão a aplicação que a assembleia geral
determinar, sem que a mesma fique vinculada á quota parte da distri-
buição obrigatória dos lucros, sempre que tal for deliberado por uma
maioria que represente 2/3 do capital social.

ARTIGO 15.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas
aos titulares das acções da categoria prevista na alínea c), do n.º 3, do

artigo 4.º, prestações acessórias, em dinheiro, para além das entradas
de capital inicial.

2 � Estas prestações, com carácter oneroso, têm como limite
global máximo, 200 000 euros.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2004513381

VILA NOVA DE FAMALICÃO

VASQUES & SILVA � CONSULTADORIA E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA ESPECIALIZADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4358/970731; identificação de pessoa colectiva n.º 503944912;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 7/031222.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida, deliberaram
proceder ao aumento de capital.

Capital: reforçado com 48,09 euros, subscrito e realizado em di-
nheiro pelo sócio José Maria Fernandes Silva, a que acresce a quota
de 5961,53 euros, pelo que passa para 20 000 euros.

Sócios e respectivas quotas: 1) Carlos Manuel Pereira Carvalho
Vasques � 10 000 euros; 2) Dissolvido casal de José Maria Fernandes
da Silva e Rosa Martins Garcia � 3990,38 euros; e 3) José Maria
Fernandes da Silva, divorciado, 6009,62 euros.

E alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: o 3.º, pelo que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, dividido em três quotas, sendo uma no valor nominal
de 10 000 euros, pertencente ao sócio Carlos Manuel Pereira Carva-
lho Vasques, outra no valor nominal de 3990,38 euros e outra ainda
no valor nominal de 6009,62 euros, ambas pertencentes ao sócio José
Maria Fernandes da Silva.

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

Conferi, está conforme.

3 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2006273230

SILVATEX � TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7277/031229; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 29/031229.

Certifico que entre Maria Rosa Pinto Batista, viúva e Bárbara Rosa
Pinto Batista, solteira, menor, foi constituída a sociedade acima refe-
rida que se rege pelo conseguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma SILVATEX � Têxteis, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Amélia Rei Colaço,
465, 5.º, apartamento 502, freguesia e concelho de Vila Nova de
Famalicão.

2 � A gerência da sociedade poderá transferir a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como estabele-
cer sucursais, filiais ou quaisquer outras formas de representação no
país ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto comércio por grosso de vestuário e
acessórios; comércio por grosso de têxteis.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas, sendo uma de 3500 euros,
pertencente à sócia Maria Rosa Pinto Batista e outra de 1500 euros,
pertencente à sócia Bárbara Ribeiro Silva.
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5.º

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

2 � Fica, desde já, designada gerente a sócia Maria Rosa Pinto
Batista.

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

6.º

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

Conferi e está conforme.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2006256440

MANHAS E MANIAS � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7281/031230; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 17/031230.

Certifico que entre Adalberto Fernando e Sousa da Silva, casado
com Amélia Maria Pinto Ferreira, no regime da comunhão de adqui-
ridos; e Amélia Maria Pinto Ferreira, supra identificada, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes
artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manhas e Manias � Decora-
ções, L.da, tem a sua sede na Rua de António Gonçalves, 12, Riba de
Ave, Vila Nova de Famalicão.

2 � Não depende da deliberação dos sócios a criação de sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação em
qualquer parte do território nacional.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de comércio a reta-
lho de flores, artigos de decoração, mobiliário e têxteis.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6500 euros e está dividido em duas quotas, sendo uma de 500 euros,
pertencente ao sócio Adalberto Fernando e Sousa da Silva, e uma de
5000 euros, pertencente à sócia Amélia Maria Pinto Ferreira.

4.º

1 � A gerência social remunerada ou não, conforme for delibera-
do em assembleia geral, fica afecta ao sócio Adalberto Fernando e
Sousa da Silva, que fica, desde já, nomeado gerente.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis e proceder

aos registos necessários;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para os fins sociais e

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo.

5.º

As cessões de quotas a estranhos ficam dependentes do consenti-
mento da sociedade, ficando, porém, reservado aos sócios não cedentes
o direito de preferência.

6.º

A sociedade tem o direito de proceder à amortização de qualquer
quota, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Em caso de arresto, penhora e arrolamento;
c) Quando por qualquer motivo a quota seja retirada da livre dispo-

nibilidade do seu titular.

7.º

Os lucros apurados em cada exercício, terão a aplicação que for
deliberada por simples maioria, em assembleia geral.

Conferi e está conforme.

3 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2006256246

TÁXIS URIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7286/040102; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 15/040102.

Certifico que entre: 1) Guilherme Urias da Costa Moreira, casado
na comunhão de adquiridos com Fernanda Maria Sequeira da Silva
Costa Moreia, e 2) Fernanda Maria Sequeira da Silva Costa Moreira,
foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos
seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Táxis Urias, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua do Dr. Nuno Simões, 103, edifício
Varandas de Vila Nova, 2.º bloco, 3.º, D, freguesia de Calendário,
concelho de Vila Nova de Famalicão.

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

3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de transporte ocasional
de passageiros em veículos ligeiros.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios.

5.º

Poderão ser exigidas dos sócios por deliberação unânime presta-
ções suplementares de capital, até ao montante de 50 000 euros.

6.º

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

7.º

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

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

é suficiente a assinatura de um gerente.

8.º

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

9.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de efectuadas as
amortizações, reintegrações, provisões e encargos, terão o destino que
lhes for dado em assembleia geral, com respeito pela reserva legal.

Conferi e está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira de Sá Araújo.
2002213160

PADARIA A ARTESANAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5135/991110; identificação de pessoa colectiva
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n.º 504674781; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: Of. 23 e 24 e 25/031231.

Certifico que na sociedade em epígrafe, se procedeu à cessação de
funções do gerente, José Paulo de Sousa Barbosa. � Data: 16 de De-
zembro de 2003. � Causa: renúncia.

E alteração parcial do contrato. � Artigos alterados: o corpo do
artigo 3.º e o 4.º, pelo que passam ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5010 euros, representado por duas quotas iguais de 2505 euros, per-
tencentes uma a cada uma das sócias.

4.º

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

2 � Fica, desde já, designada gerente a sócia Maria Joaquina de
Sousa Correia.

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

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

Conferi e está conforme.

3 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2006256521

DCT � DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO TÊXTIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4139/961112; identificação de pessoa colectiva
n.º 503432580; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 9/
031128.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida, deliberaram
proceder à dissolução e encerramento da liquidação. � Data da apro-
vação das contas: 7 de Novembro de 2003.

Conferi e está conforme.

3 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2006273361

S. P. R. S. � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5962/010702; identificação de pessoa colectiva
n.º 505565447; averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números
e data das apresentações: Of. 43, 44 e 45, e 48/031127.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida, deliberaram
proceder à cessação de funções do gerente Rui Sá Dias dos Santos.

Data: 3 de Setembro de 2003.
Causa: renúncia.

Mudou a sede para: Rua de Camilo Castelo Branco, 121, desta ci-
dade.

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

Conferi e está conforme.

31 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2006273086

ALUDIES AND DIECASTING � INDÚSTRIA DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 926/781214; identificação de pessoa colectiva
n.º 500811148; número e data da apresentação: 10/031223.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida, deliberam:
Alterar a sede da sociedade para o lugar de Meães, da freguesia de

Lousado, concelho de Vila Nova de Famalicão.

Em consequência dos acto efectuados, altera parcialmente o con-
trato social dessa sociedade Aludies and Diecasting � Indústria de
Moldes, L.da, no tocante aos artigos 1.º e 3.º, que passam a ter a se-
guinte redacção:

1.º

A sociedade tem a firma Aludies and Diecasting � Indústria de
Moldes, L.da, e tem a sua sede no lugar de Meães, da freguesia de
Lousado, concelho de Vila Nova de Famalicão.

3.º

A sociedade tem o capital social, integralmente realizado, de
150 000 euros, dividido em duas quotas, uma de 120 000 euros, do
sócio José Alberto Carvalho Silvestre e uma de 30 000 euros, do só-
cio Luís António Adónias Machado.

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

Conferi e está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2004245573

PARMIRA � COMÉRCIO E SERVIÇOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4161/970106; identificação de pessoa colectiva n.º 503825549;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 12/021213.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Dissolução e liquidação. � Data da aprovação das contas: 4 de

Dezembro de 2002.

Conferi e está conforme.

2 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2000431674

COIMBRA
COIMBRA

MARIA JOSÉ GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5510/
940121; identificação de pessoa colectiva n.º 503154644; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/040108.

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 22 de Dezembro de 2003.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 2000754228

ENTREVENTOS, ENERGIAS RENOVÁVEIS, S. A.
(anteriormente ENTREVENTOS, ENERGIAS RENOVÁVIES, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7137/
980420; identificação de pessoa colectiva n.º 504152408; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/040107.

Certifico que foi transformada a sociedade em epígrafe, em socie-
dade anónima pelo que passa a reger-se pelo contrato seguinte:

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

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a denominação ENTREVENTOS � Energias
Renováveis, S. A., e durará por tempo indeterminado.
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ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Quinta dos Alpões, Cidral, fre-
guesia da Sé Nova, concelho de Coimbra, a qual, poderá ser transferida
para qualquer outro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes,
mediante deliberação do conselho de administração.

2 � O conselho de administração poderá criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas similares de representação social, tanto
em Portugal como no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste na prospecção, auditoria, produ-
ção de energia, compra e venda de equipamento e energias renováveis.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros, representado por 10 000 acções
nominativas e registadas com o valor nominal de 5 euros cada.

2 � As acções serão divididas em títulos de 1, 10, 100, 500, 1000,
10 000, 50 000, 100 000 e 500 000 acções.

3 � Os títulos provisórios ou definitivos, representativos de ac-
ções ou obrigações, serão assinados por um administrador, cuja assi-
natura pode ser feita por chancela, ou por um ou mais representantes
da sociedade para este efeito nomeados.

4 � A sociedade poderá emitir acções de diferente tipos,
designadamente de tipo A e de tipo B, e acções preferenciais sem
voto que confiram o direito a um dividendo prioritário e que sejam
ou não susceptíveis de remição, dentro dos limites legais e nas condi-
ções que vierem a ser fixadas pela assembleia geral que tal deliberar.

5 � As acções preferenciais sem voto, caso existam, conferem
direito a um dividendo prioritário de 5% do seu valor nominal en-
quanto não forem convertidas em acções ordinárias.

ARTIGO 5.º

Conversão das acções preferenciais sem voto

1 � As acções preferenciais sem voto serão convertidas em ac-
ções ordinárias através de deliberação tomada em assembleia geral de
accionistas titulares de acções preferenciais sem voto, depois de res-
tituídas as prestações suplementares prestadas nos termos do artigo 6.º
e pago o dividendo prioritário das acções preferenciais sem voto.

2 � Se, por causa imputável a algum dos accionistas, as acções
preferenciais sem voto não forem convertidas em acções ordinárias
na oportunidade referida no número anterior, e daí resultar o recebi-
mento de um dividendo prioritário por qualquer dos accionistas, o
accionista beneficiado fica obrigado, enquanto tal conversão não se
efectivar, a reembolsar os demais pelo dividendo prioritário recebido
de forma a repor a situação que se verificaria caso as acções prefe-
renciais sem voto tivessem sido convertidas em ordinárias nos ter-
mos do número anterior, acrescido, a título de cláusula penal, de um
montante igual a 50% do dividendo prioritário a reembolsar.

ARTIGO 6.º

Prestações acessórios de capital

1 � As acções do tipo A, obrigam os seus titulares a efectuarem
prestações acessórias traduzidas na efectuação de prestações suplemen-
tares pelo montante de 1 695 912 euros.

2 � A prestação acessória de capital à sociedade é onerosa e será
feita quanto for exigida por deliberação do conselho de administração
tomada por maioria.

3 � Se qualquer accionista não efectuar a prestação acessória
requerida, dentro do prazo fixado para o efeito, a sociedade notifica-
rá esse accionista, através de carta registada com aviso de recepção,
de que se não efectuar a prestação exigida dentro dos 30 dias seguin-
tes ao da recepção da carta, fica sujeito a exclusão da sociedade e
perda total ou parcial das acções, nos termos dos artigos 204.º e se-
guintes do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

Obrigações

O conselho de administração, com parecer favorável do fiscal úni-
co, poderá deliberar emitir obrigações ou quaisquer outros títulos ne-

gociáveis, nas modalidades, termos e até aos limites legal e
contratualmente previstos.

CAPÍTULO III

Transmissão de acções

ARTIGO 8.º

Transmissão de acções

1 � Os titulares de acções tipo A, não poderão transmitir as suas
acções enquanto não tiverem realizado a prestação acessória referida
no artigo 6.º

2 � Nenhum accionista poderá transmitir as suas acções sem que
para tanto tenha previamente obtido o consentimento da sociedade,
devendo esta pronunciar-se sobre tal pedido no prazo máximo de
30 dias a contar da recepção, pela sociedade, do pedido de consenti-
mento, sob pena de se considerar que o consentimento foi prestado e
que a transmissão é livre.

3 � O pedido referido no número anterior será feito por escrito,
indicando também a identidade do adquirente, o número de acções
que se pretende vender, o preço, o prazo de pagamento e as demais
condições de negócio.

4 � O consentimento da sociedade será recusado se:
a) O accionista transmitente for devedor à sociedade de qualquer

contribuição por ele devida à sociedade;
b) O adquirente não possuir capacidade financeira para cumprir com

as obrigações financeiras que o accionista transmitente tenha para
com a sociedade;

c) A transmissão puser em causa qualquer outro interesse relevante
da sociedade.

5 � No caso referido no número anterior a sociedade fará com
que as acções sejam adquiridas por outra pessoa, nas condições de preço
e pagamento para que foi solicitado o consentimento, se os demais
accionistas não alienantes não exercerem o direito de preferência na
aquisição, nos termos referidos no artigo seguinte.

6 � Tratando-se de transmissão a título gratuito ou provando a
sociedade que no negócio houve simulação de preço, a aquisição será
feita pelo valor real, determinado nos termos previstos no artigo 105.º,
n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

Direito de preferência

1 � Em caso de transmissão de acções, os accionistas não
alienantes gozam de direito de preferência.

2 � O accionista que pretenda transmitir parte ou totalidade das
suas acções, deverá, simultaneamente ao pedido de obtenção de con-
sentimento da sociedade a que se refere o artigo anterior, comunicar
por escrito aos demais accionistas a sua intenção de as alienar, indi-
cando a identidade do adquirente, o número de acções que pretende
vender, o preço, o prazo de pagamento e as demais condições do
negócio, aplicando-se neste caso o seguinte:

a) Se, no prazo de 30 dias a contar da notificação, os accionistas
não alienantes manifestarem vontade de adquirir todas ou parte das
acções, o accionista alienante será obrigado a vender àqueles a tota-
lidade ou a parte das acções, pelo preço indicado;

b) Se, no prazo de 30 dias a contar da notificação, os accionistas
não alienantes declararem que não pretendem adquirir ou se nada dis-
serem até ao final do prazo, o accionista alienante é livre de alienar
as acções nas condições oferecidas.

7 � Com a transmissão das acções, nos termos da alínea b) do
número anterior o adquirente assumirá todas as obrigações do accio-
nista alienante como se as tivesse assumido obrigatoriamente.

8 � Se a transmissão for feita a título gratuito ou se se verificar
que houve simulação de preço, a aquisição preferencial das acções será
exercida pelo valor real da transmissão.

9 � A violação do estabelecido nos números anteriores tornará a
transmissão ineficaz perante a sociedade e fará incorrer o accionista
prevaricador no pagamento aos restantes accionistas, a título de cláu-
sula geral, do montante correspondente a 10 vezes o valor
contabilístico das acções transmitidas, por todos e quaisquer danos
emergentes e lucros cessantes causados pela violação do direito de
preferência que exceda o montante da cláusula geral.

10 � Exceptuam-se do disposto no n.º 1 anterior, as transmissões
feitas por qualquer dos accionistas para empresa ou empresas onde o
accionista transmitente detenha o controlo directo o indirecto de pelo
menos 51% do respectivo capital social, bastando, para tanto, comu-
nicar aos demais accionistas não transmitentes a intenção de trans-
missão, com indicação da quantidade de acções a transmitir, junta-
mente com a comprovação da detenção do controlo nos termos atrás
referidos.
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11 � No caso referido no número anterior, o accionista
transmitente e o transmissário serão solidariamente responsáveis pelo
cumprimento das obrigações que sobre aquele impendiam, sendo tam-
bém aplicável o disposto nos n.os 7, 8 e 9 do presente artigo.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 10.º

Órgãos sociais

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o fiscal único.

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

Participação na assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 � As deliberações da assembleia geral quanto tomadas nos ter-
mos da lei, e deste contrato, são obrigatórias para todos, ainda que
ausentes, dissidentes ou incapazes.

3 � As entidades que exerçam cargos nos corpos sociais, ainda que
accionistas sem voto ou não accionistas e o revisor oficial de contas,
embora não possam votar, poderão discutir, fazer propostas e inter-
vir em todos os trabalhos da assembleia geral.

4 � Os accionistas com direito de voto, quer sejam pessoas singu-
lares ou pessoas colectivas, poderão fazer-se representar nas
assembleias gerais por quem para o efeito designarem, desde que se-
jam atribuídos validamente poderes de representação através de ins-
trumento adequado.

5 � As representações e as designações referidas nos dois números
precedentes serão comunicadas ao presidente da mesa por carta, en-
viada para a sociedade antes da data designada para reunião da
assembleia geral.

ARTIGO 12.º

Assembleia geral

1 � Os titulares das acções preferenciais sem voto, reunirão em
assembleia geral sempre que para tal forem convocados ou em
assembleia geral especial universal, nomeadamente, para deliberarem
sobre a conversão das acções preferenciais sem voto em acções ordi-
nárias, nos termos referidos no artigo 5.º, deste contrato.

2 � Às reuniões das assembleias especiais serão aplicáveis, com as
devidas adaptações, todas as disposições legais e estatutárias relativas
às reuniões das assembleias gerais.

ARTIGO 13.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral, será constituída por um presiden-
te e um secretário, eleitos pela assembleia geral, podendo ser reeleitos
uma ou mais vezes.

2 � Compete ao presidente da mesa convocar as assembleias ge-
rais com pelo menos 30 dias de antecedência para reunir no primeiro
trimestre de cada ano social a fim de deliberar sobre as matérias que
sejam, por lei, da sua competência e, ainda, tratar de quaisquer assun-
tos de interesse para a sociedade que sejam expressamente indicados
na respectiva convocatória, dirigir as reuniões, dar posse aos mem-
bros do conselho de administração, ao fiscal único, e à comissão de
vencimentos, caso esta exista, bem como exercer as demais funções
que lhe são conferidas, pela lei e pelo presente contrato.

3 � O presidente da mesa deverá convocar extraordinariamente a
assembleia geral, sempre que tal seja solicitado pelo conselho de ad-
ministração, pelo fiscal único ou por accionistas que possuam, pelo
menos, acções correspondentes ao valor mínimo imposto por lei
imperativa e que lhe requeiram em carta em que se indique, com pre-
cisão, os assuntos a incluir na ordem do dia e se justifique a necessi-
dade de reunir a assembleia.

4 � Ao secretário da mesa compete, além de coadjuvar o presi-
dente, todo o expediente relativo às assembleias gerais.

ARTIGO 14.º

Convocação de reuniões

1 � As convocatórias para a reunião da assembleia geral, devem
ser feitas com a antecedência mínima e a publicidade impostas por
lei, e na primeira convocatória, pode desde logo ser marcada uma

segunda data para reunir no caso de a assembleia não poder funcionar
na primeira data marcada.

2 � Os accionistas que queiram requerer a inclusão de determina-
dos assuntos na ordem do dia e a que, por lei, assista esse direito,
deverão identificar clara e precisamente esses assuntos na carta em
que requeiram tal inclusão, a qual, deverá ser redigida ao presidente da
mesa da assembleia geral, com a antecedência mínima de 5 dias úteis,
sobre a data da comunicação. O presidente da assembleia geral, deve
comunicar a nova ordem de trabalhos com a antecedência mínima de
5 dias úteis, em relação à data da assembleia geral.

3 � A exigência de a acta da assembleia geral ser lavrada por
notário, quando a lei o permita, deverá ser formulada com a antece-
dência mínima de 5 dias úteis sobre a data a assembleia.

ARTIGO 15.º

Quorum

1 � A assembleia poderá funcionar em primeira convocatória quan-
do estiverem presentes ou representados, accionistas cujas acções
correspondam a, pelo menos, 75% do capital social com direito a voto.

2 � Em segunda convocação a assembleia pode deliberar seja qual
for o número de accionistas presentes ou representados e o capital
por estes representado.

3 � As deliberações serão tomadas por maioria dos votos emiti-
dos, salvo nos casos em que a lei ou o contrato exigirem imperativa-
mente maior número de votos.

4 � A cada acção corresponde um voto.
5 � Os accionistas podem estar presentes nas reuniões através de

vídeo conferência ou conferência telefónica, sendo os respectivos votos
confirmados por carta registada ou telefax.

6 � Qualquer deliberação dos accionistas poderá ser tomada por
escrito, independentemente de reunião, com o consentimento unâni-
me de todos os accionistas com direito de voto.

ARTIGO 16.º

Maiorias qualificadas na assembleia geral

Será necessário o voto favorável dos accionistas representado pelo
menos 80% do capital social, com direito de voto, para deliberar sobre:

a) Aumentos de capital;
b) Modificações a contrato de sociedade;
c) Cisão ou fusão com qualquer outra sociedade;
d) Transformação, liquidação e dissolução da sociedade, bem como

a sujeição desta a processo de recuperação de empresa;
e) Aprovação de distribuição de qualquer dividendo nos termos do

artigo 25.º, deste contrato;
f) Criação de novos tipos de acções diferentes dos previstos neste

contrato, bem como a emissão de novas acções preferenciais sem voto;
g) Alteração dos direitos inerentes a qualquer acção ou tipo de acção;
h) Eleição da comissão de vencimentos, caso esta exista.

Conselho de administração

ARTIGO 17.º

Gestão e representação da sociedade

1 � A gestão e representação da sociedade será exercida por um
conselho de administração composto por 3, 5, 7 ou 9 membros, ac-
cionistas ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A assembleia geral poderá deliberar não preencher a totalida-
de dos lugares do conselho de administração, mantendo, todavia, um
numero ímpar de administradores.

3 � A assembleia geral designará o presidente, que pode ser reeleito
uma ou mais vezes.

4 � Os membros do conselho de administração, ficam dispensados
de caucionar a sua responsabilidade perante a sociedade, salvo delibe-
ração em contrário da assembleia geral que proceder à sua eleição.

ARTIGO 18.º

Administração da sociedade

Ao conselho de administração compete assegurar a gestão dos ne-
gócios sociais, sendo-lhe atribuídos os mais amplos poderes, cabendo-
lhe designadamente:

a) Efectuar todas as operações relativas ao objecto social;
b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente, propor e seguir acções, confessá-las, desistir, transigir e com-
prometer-se em árbitros;

c) Constituir mandatários;
d) Deliberar sobre a oportunidade e condições da emissão de obri-

gações da sociedade;
e) Nomear o secretário da sociedade.
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ARTIGO 19.º

Reuniões

1 � O conselho de administração reunirá ordinariamente, pelo
menos, uma vez trimestralmente, na sede social, e extraordinariamente
sempre que convocado pelo presidente ou por qualquer dos adminis-
tradores, mediante carta, telefax ou correio electrónico, com pelo
menos 4 dias úteis de antecedência, com indicação do dia, hora e ordem
de trabalhos.

2 � A convocatória será dispensada sempre que o conselho deli-
berar pré-fixar as datas das suas reuniões.

3 � Compete ao presidente do conselho de administração dirigir as
reuniões do conselho e promover a boa execução das suas deliberações.

4 � De cada reunião serão lavrada a respectiva acta, que será as-
sinada pelos administradores que nela tenham participado.

5 � Para que o conselho de administração possa reunir
validamente, é necessário que a maioria dos seus membros esteja pre-
sente ou representada.

6 � Um administrador pode fazer-se representar por outro admi-
nistrador, através de carta para esse efeito dirigida ao presidente.

7 � Os administradores podem estar presentes nas reuniões por
vídeo conferência ou conferência telefónica, sendo os respectivos votos
confirmados por carta registada ou telefax.

8 � O conselho de administração, com o consentimento unânime
de todos os seus membros, pode tomar deliberações por escrito sem
necessidade de reunir, sendo admitidos votos por correspondência.

ARTIGO 20.º

Deliberações

1 � As deliberações do conselho de administração serão tomadas
por maioria, com excepção das deliberações sobre os assuntos no
número seguinte.

2 � As deliberações sobre os assuntos seguintes terão que ter o
voto favorável de todos os administradores:

a) Aprovação do plano e orçamento anual e/ou plurianual e do
plano de tesouraria, bem como qualquer alteração aos mesmos que
acarretem uma variação superior a 5% do valor previsto na rubrica
de investimentos;

b) Alienação, cessão de exploração ou cedência a qualquer título
dos parques eólicos detidos pela sociedade;

c) Venda, compra, locação, licenciamento, transferência, hipote-
ca, oneração, aquisição ou alienação, ou qualquer promessa nesse sen-
tido de qualquer activo da sociedade, quando o valor em causa exceda
5000 euros ou outro montante que o conselho de administração pos-
sa aprovar por unanimidade e não estejam previstos no plano e orça-
mento;

d) Qualquer empréstimo ou crédito a obter ou conceder pela so-
ciedade, fora do âmbito da sua actividade normal, incluindo a emissão
de obrigações, que não estejam previstos no plano e orçamento;

e) Qualquer garantia, fiança ou indemnização a dar pela sociedade
ou a assunção pela sociedade das obrigações de qualquer entidade, que
não estejam previstos no plano e no orçamento.

f) Qualquer alteração na prática contabilística da sociedade, que tem
de ser aceite se emitido parecer favorável do fiscal único da sociedade;

g) Aquisição ou alienação pela sociedade de quaisquer acções repre-
sentativas do capital de outra sociedade, quer mediante a subscrição
ou transferência de acções, quer mediante a compra de actividade ou
negócio de qualquer entidade, bem como a constituição de sociedades
dominadas pela sociedade;

h) Delegação de poderes em qualquer administrador;
i) Constituição de procuradores e a decisão relativamente aos po-

deres que serão conferidos aos mesmos.

ARTIGO 21.º

Delegação

1 � O conselho de administração fica autorizado a delegar num ou
mais administradores, ou numa comissão executiva formada por um
número ímpar de administradores, a gestão corrente da sociedade.

2 � A deliberação do conselho deve fixar os limites da delegação,
e no caso de criar uma comissão, estabelecer a composição e o modo
de funcionamento desta.

ARTIGO 22.º

Vinculação da sociedade

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de um administrador nos actos de cuja execução

o conselho de administração o tenha incumbido;
b) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
c) Pela assinatura de um administrador e de um mandatário;

d) Pela assinatura de um administrador delegado, dentro dos limi-
tes de delegação do conselho de administração;

e) Pela assinatura de um ou mais mandatários, no âmbito dos res-
pectivos poderes de representação.

Fiscal único

ARTIGO 23.º

Fiscalização da sociedade

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único.
2 � O fiscal único, efectivo ou suplente, será eleito pela assembleia

geral, podendo ser reeleito uma ou mais vezes.

CAPÍTULO IV

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 24.º

Ano social

O ano financeiro da sociedade corresponde ao ano civil.

ARTIGO 25.º

Lucros

Os lucros líquidos demonstrados no balanço anual será distribuídos
da seguinte forma:

a) 5% serão aplicados na criação ou aumento da reserva legal até
que ascendam a 1/5 da soma de capital social;

b) O remanescente será utilizado no pagamento do dividendo
prioritário das acções preferenciais sem voto e na restituição das
prestações acessórios de capital que tenham sido prestadas;

c) O restante será distribuído pelos accionistas na proporção das
respectivas participações, salvo se a assembleia geral deliberar, por
maioria de 80% do capital social com direito de voto, aplicação dife-
rente.

ARTIGO 26.º

Remuneração dos órgãos sociais

As remunerações do conselho de administração e do fiscal único,
serão fixadas pela assembleia geral ou por uma comissão de venci-
mentos constituída por 3 membros, um dos quais o presidente, eleitos
pela mesa da assembleia geral, nos termos da sua deliberação.

ARTIGO 27.º

Duração do mandato dos órgãos sociais

1 � O conselho de administração, o fiscal único, os membros da
mesa da assembleia geral, bem como o secretário da sociedade e a
comissão de vencimentos, caso existam, serão eleitos por períodos
de 3 anos, com termos coincidentes com os exercícios sociais.

2 � Terminados os respectivos mandatos, os membros dos corpos
sociais mantêm-se no efectivo exercício das suas funções até que se
proceda a eleições para os mesmos cargos, sendo permitida a reelei-
ção por uma ou mais vezes.

ARTIGO 28.º

Dissolução

1 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou
mediante deliberação da assembleia geral.

2 � A liquidação do património em consequência da dissolução da
sociedade será feita extrajudicialmente por uma comissão liquidatária,
constituída pelos membros do conselho de administração em exercí-
cio, se a assembleia geral de outro modo não deliberar.

Disposições transitórias

Ficam, desde já, designados os seguintes corpos sociais, para o pri-
meiro mandato:

Conselho de administração:
Presidente: Afonso Manuel Araújo Proença, casado, residente na

Quinta da Penha Longa, aldeamento B, 38, Linhó; vogais: António
Augusto Gutierrez Sá da Costa, casado, residente no condomínio Quinta
de Janes, B5, Rua do Solidó, Janes, Alcabideche; José Deulonder Cor-
reia Amado, casado, residente na Quinta dos Alpões, Cidral, Sé Nova,
Coimbra.

Mesa da assembleia geral:
Presidente: José Carvalho de Freitas, casado, residente na Avenida

da Boavista, 3265, 3.3, no Porto; secretária: Ana Cristina de Almeida
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Bernardo Albuquerque, casada, residente na Travessa do Vale do Rio,
lote 1, 2.º, direito, São João do Estoril.

Fiscal único: efectivo: Belarmino Martins, Eugénio  Ferreira &
Associados � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, com
sede na Avenida da Liberdade, 245, 8.º, C, freguesia do Coração de
Jesus, em Lisboa, pessoa colectiva n.º 510514252, inscrita na C. R.
C. com o n.º 10 676, com a inscrição n.º 39, representada por Abdul
Nasser Abdul Sattar, casado, natural de Moçambique, residente na Rua
de Amélia Rey Colaço, 6, 6.º, direito, Urbanização da Portela, em
Sacavém, revisor oficial de contas n.º 958, ou por César Abel Rodrigues
Gonçalves, casado, natural de Viana do Castelo, residente na Rua de
Bernardo Santareno, 27, Casais de Mem Martins, Rio de Mouro, re-
visor oficial de contas n.º 740; suplente: António Alberto Henriques
Assis, casado, natural de Torres Vedras, residente na Avenida de Manuel
da Maia, 11, 1.º, em Lisboa, revisor oficial de contas n.º 815.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 2000754201

FORJAZ DE SAMPAIO � CONSULTORES, L.DA

(anteriormente GESTÃOGATE � GABINETE DE APOIO
TÉCNICO À EMPRESA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2411/
790911; identificação de pessoa colectiva n.º 500893357; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 5/040107.

Certifico que foi alterado o corpo do artigo 1.º e o artigo 3.º do
pacto social da sociedade em epígrafe, os quais, passaram a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Forjaz de Sampaio � Consultores, L.da,
e tem a sua sede na Praça de Machado de Assis, 23, sobreloja, C,
freguesia de Santo António dos Olivais, cidade e concelho de Coimbra.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de consulta-
doria na área da gestão de recursos humanos.

O texto completo do contrato, na sua versão actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta da sociedade.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 2000754244

LEONEL S. CASTRO SERENO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2452/
800114; identificação de pessoa colectiva n.º 500937265;
averbamento n.º 3 a inscrição n.º 1 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 10 e 11/040115.

Certifico que foi depositada a escritura de que consta a cessação de
funções do gerente Manuel António Rasteiro Tavares Ribeiro e Lígia
Aldora da Conceição Marta, por renúncia, em 23 de Maio de 2001, e
da alteração dos artigos 3.º e 4.º, do contrato que ficaram com a redac-
ção depositada em anexo.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores da escrita é de 18 704,92 euros, equivalente a 3 750 000$, e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 11 202,95 euros,
equivalente a 2 250 000$, e duas de 1496,39 euros cada, equivalentes
a 300 000$ cada, pertencentes ao sócio Arlindo Manuel Costa No-
gueira; três iguais de 1496,39 euros cada, equivalentes a 300 000$ cada,
pertencentes à sócia Maria Edite Ferreira Rodrigues.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos
sócios já nomeados gerentes.

Para obrigar validamente a sociedade, activa e passivamente, em
juízo ou fora dele, em quaisquer actos e contratos, basta a assinatura
de qualquer gerente.

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

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 2000754406

3G � GESTÃO E ORGANIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5658/
940627; identificação de pessoa colectiva n.º 503231738; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 4/040107.

Certifico que foi depositada a escritura de que consta a dissolução
e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo a sua
data da aprovação das contas, em 12 de Dezembro de 2003.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 2000754295

MANUEL FERRO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5149/
921222; identificação de pessoa colectiva n.º 502984465; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/20031223.

Certifico que foi depositada a escritura de que consta a dissolução
e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo a sua
data da aprovação das contas, em 23 de Dezembro de 2003.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 2000754171

ATICA, INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4755/
911129; identificação de pessoa colectiva n.º 502675195;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/040107.

Certifico que foi deslocada a sede da sociedade em epígrafe, para a
Rua de Pêro Vaz Caminha, 25, 3030-200, Santo António dos Oli-
vais, Coimbra.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 2000754198

ACABE � COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9837;
identificação de pessoa colectiva n.º 506623998; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 12/031203.

Certifico que foi constituída por Madeira & Madeira � Importa-
ção de Ferragens e Ferramentas, S. A., Álvaro Manuel Azevedo da
Costa, casado com Maria Fátima Paiva Ribeiro Costa, em comunhão
de adquiridos; Adelino Araújo Rodrigues da Costa, casado com Maria
José Macedo Azevedo Costa, em comunhão geral; Silvério Marteleira
Bento casado com Gabriela Lopes Pereira Bento, e Américo dos San-
tos Benedito, casado com Maria Helena Santos Benedito, ambos ca-
sados em 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 ACABE � Co-
mércio 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 transferia a sede social para qualquer outro local, dentro do mes-
mo concelho ou em concelho limítrofe, bem como criar sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação perma-
nente, no território nacional ou estrangeiro.
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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 elec-
trónico, 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 mon-
tante nominal de 5000 euros, e corresponde à soma das seguintes
quotas:

a) Uma quota do valor nominal de 2550 euros, pertencente à sócia
Madeira & Madeira � Importação de Ferragens e Ferramentas, S. A.;

b) Uma quota com o valor nominal de 1715 euros, pertencente ao
sócio Adelino Araújo Rodrigues da Costa;

c) Uma quota com o valor nominal de 245 euros, pertencente ao
sócio Álvaro Manuel Azevedo da Costa;

d) Uma quota com o valor nominal de 245 euros, pertencente ao
sócio Américo dos Santos Benedito;

e) Uma quota com o valor nominal de 245 euros, pertencendo ao
sócio Silvério Marteleira Bento.

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

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 e realizar, sobre umas outras, as ope-
rações que se mostrarem convenientes para a prossecução dos inte-
resses sociais.

2 � A sociedade poderá ainda associar-se a pessoas jurídicas para,
nomeadamente, formar agrupamentos complementares de empresas,
agrupamentos europeus de interesses 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 montante de 500 000 euros, nas condições a serem acor-
dadas 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 1 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 ou descendentes directos ou sociedades de que se-
jam 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 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
adquirir ou amortizar a quota, ou fazê-la adquirir por outra pessoa,
conforme deliberado pela assembleia geral, 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
o 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
e pessoas e bens ou só bens, se a quota não ficar a pertencer ao res-
pectivo 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 de 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 socieda-
de tiver conhecimento do facto que lhe der causa.

3 � O pagamento o preço da amortização será feito na sede so-
cial, 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, consoante
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 a 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 5 dias úteis, indicando o representante 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 da comarca judicial da sede para que tenham sido
convocadas.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 67 � 19 de Março de 20046130-(142)

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 necessários 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.

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 sócios:
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.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000751695

SOLARGEST � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8421;
identificação de pessoa colectiva n.º 505072971; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 13/010927.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe, que o pacto
foi alterado nos n.os 1 e 2 do seu artigo 4.º e passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Ana Maria
dos Santos Tietzen, Juri Tietzen e José Gomes Barbosa.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo sempre
obrigatória a assinatura do gerente José Gomes Barbosa.

3 � (Mantém-se.)

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. 1000249718

EMÍLIA FARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9867/
040106; identificação de pessoa colectiva n.º 506824489; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/040106.

Certifico que foi constituída por Emília Maria Antunes Gomes de
Faria, casada com António Paulo de Oliveira Gonçalves Lopes, na
comunhão de adquiridos, a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a Emília Faria, Unipessoal, L.da, e tem a
sua sede na Rua de Damião de Góis, 46, 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.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área da
saúde humana, nomeadamente, imunoalergologia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à sócia Emília Maria Antunes Gomes de Faria.

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 suprimentos à sociedade, quando esta
deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que por ela
sócia forem fixadas.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo da sócia, Emília Maria Antunes Gomes
de Faria, desde já, nomeada gerente, ou ainda, a cargo de pessoas es-
tranhas à sociedade que venham a ser por ela sócia designadas.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Fica a sócia autorizada a celebrar com a sociedade, negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 2000754422

MAIS ENGENHO � ENGENHARIA E COMÉRCIO ONLINE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9866/
040106; identificação de pessoa colectiva n.º 506819787; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/040106.

Certifico que entre Paulo Alexandre Almeida de Brito Amaral,
solteiro, maior e Maria Isabel Martins Almeida de Brito e Amaral,
viúva, foi constituída a sociedade comercial em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mais Engenho � Engenharia e
Comércio Online, L.da e tem a sua sede na Rua da Infanta D. Sancha,
17, 4.º, 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: comércio, importação, expor-
tação, assistência e instalação de peças e acessórios para motociclos
e automóveis, veículos automóveis e motociclos; equipamentos e
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ferramentas para a indústria, material informático, eléctrico e elec-
trónico; fabricação de acessórios para motociclos e veículos automó-
veis, equipamentos e ferramentas para a indústria; e prestação de
serviços de engenharia electrotécnica, mecânica e informática.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6500 euros, e corresponde à soma de duas quotas dos valores nomi-
nais seguintes: uma de 6000 euros, pertencente ao sócio Paulo Ale-
xandre Almeida de Brito Amaral, e uma de 500 euros, pertencente à
sócia Maria Isabel Martins Almeida de Brito e 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, nomeado gerente o
sócio Paulo Alexandre Almeida de Brito Amaral.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Por deliberação em assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual 20 ve-
zes o capital social.

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

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 2000754368

NOMADIS INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

E CONSULTADORIA SÓCIO-ECONÓMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9864/
040105; identificação de pessoa colectiva n.º 506793150; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 11/040105.

Certifico que entre Pedro Manuel Rodrigues da Silva Madeira e Góis
e José Carlos Laranjo Marques, foi constituída a sociedade comercial
em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NOMADIS, Investigação e De-
senvolvimento e Desenvolvimento Tecnológico e Consultadoria Só-
cio-Económica, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Malheiros ou Rua de
Daniel Rodrigues, 83, 1.º, esquerdo, fracção D, 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 em: prestação de serviços de
consultadoria; edição; investigação na área sócio-económica; organi-
zação de eventos, designadamente, congressos, realização de inquéri-
tos, estudos de opinião e outras formas de recolha de dados; compi-
lação de dados e análise estatística; assistência na elaboração de
inquéritos, no desenho da amostra e no tratamento estatístico de dados,
promoção e desenvolvimento de sistemas e tecnologias multimédia,
designadamente, de portais online; intercâmbio de conhecimentos a
nível nacional e internacional nos domínios de investigação e de-
senvolvimento e de desenvolvimento tecnológico.

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, Pedro Manuel Rodrigues da Silva Madeira e Góis e José Carlos
Laranjo Marques.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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 � 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.

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.

Declararam ainda os outorgantes, sob sua responsabilidade, que já
foi efectuado o depósito em numerário do capital social ora realizado
no Banco Totta & Açores, em Coimbra-Celas, e as estipulações cons-
tantes destes contrato, resultantes e normas contidas em preceitos
legais vigentes, são essenciais ao melhor esclarecimento da sua von-
tade negocial.

Assim outorgaram.
Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de ser requerido o regis-

to comercial deste acto, no prazo de 3 meses na competente
conservatória.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 2004186348

PÉROLA DO MONDEGO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9865/
040105; identificação de pessoa colectiva n.º 506820521; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 12/040105.

Certifico que entre José Nunes da Silva Alexandre e Célia Maria
Rolo Vieira, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se gere pelo
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pérola do Mondego � Mediação
Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do General Humberto
Delgado, 413, 1.º, C, freguesia 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

A sociedade tem por objecto principal a mediação imobiliária e
como actividades secundárias a construção civil, prestação de servi-
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ços de limpeza e jardinagem, administração de imóveis, comissionista
e comércio de materiais de construção, mobiliário e utilidades domés-
ticas.

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 Nunes da Silva Alexandre e Célia Maria Rolo Vieira.

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 José Nunes
da Silva Alexandre.

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 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 � Por deliberação em assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual ao
décuplo do capital social.

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

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 2004186330

CIDADE DAS LOJAS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9598;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/030324.

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

ARTIGO 1.º

Firma e tipo social

A sociedade adopta a firma Cidade das Lojas � Investimentos
Imobiliários, S. A.

ARTIGO 2.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

Sede e formas locais de representação

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Sofia, 175, C, rés-do-
-chão, sala 1, freguesia de Santa Cruz, concelho e cidade de Coimbra.

2 � Por deliberação do conselho de administração a sede social
poderá ser deslocada para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

3 � A criação de sucursais, agências, delegações ou outras formas
locais de representação, tanto no território nacional como no estran-
geiro, podem ser determinadas por deliberação do conselho de admi-
nistração.

ARTIGO 4.º

Objecto social

1 � A sociedade tem por objecto principal a compra e venda de
imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim e por actividades aces-
sórias dar de arrendamento imóveis por ela adquiridos ou construídos
e a administração de imóveis alheios.

2 � A sociedade através de deliberação unânime do conselho de
administração, poderá adquirir participações em sociedades de respon-
sabilidade ilimitada, bem como em sociedades com objecto diferente
do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas, e até ao montante do seu capital so-
cial, associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas ou a quais-
quer agrupamentos complementares de empresas, consórcios ou enti-
dades de natureza semelhante e participar na sua administração e
fiscalização.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 5.º

Capital social e acções

1 � O capital social, é de 1 000 000 euros, integralmente subscri-
to e representado por 200 000 acções, com o valor nominal de 5 euros
cada uma, assim distribuídas: 40 000 acções, pertencentes à accionis-
ta Cecília Maria Bandeira Tavares; 110 000 acções, pertencentes ao
accionista Joaquim do Patrocínio Tavares; 10 000 acções, pertencentes
a cada uma das accionistas, Odete Alpalhão Bandeira Tavares e Ma-
ria Isabel Lopes Cortês de Carvalho e Santos Tavares; e 30 000 ac-
ções, pertencentes ao accionista Hélder António Bandeira Tavares.

Cada um dos accionistas realizou 30% da sua participação em di-
nheiro, devendo realizar, também em dinheiro, os restantes 70% por
uma ou mais vezes, tudo até ao dia 31 de Dezembro de 2005.

2 � Salvaguardados os limites estabelecidos na lei, as acções são
nominativas ou ao portador, preferenciais ou ordinárias, reciproca-
mente convertíveis à custa dos accionistas.

3 � As acções são representadas por títulos de 1, 10, 50, 100 e
1000 acções.

ARTIGO 6.º

Aumento de capital social

1 � O conselho de administração poderá deliberar o aumento do
capital social através de novas entradas em dinheiro, por uma ou mais
vezes, não podendo o valor do aumento exceder o limite de
500 000 euros.

2 � Quer o aumento de capital seja deliberado pela assembleia geral,
quer o seja pelo conselho de administração, poderão ser emitidas ac-
ções privilegiadas, com ou sem direito a voto, ficando as mesmas
sujeitas a remissão quando a assembleia geral o deliberar.

ARTIGO 7.º

Transmissão de acções nominativas a titulo oneroso

1 � A transmissão de acções nominativas para terceiros, a título
oneroso, fica sujeito ao direito de preferência dos accionistas e ao
consentimento da sociedade nos termos previstos nos números se-
guintes.

2 � O accionista que pretenda transmitir para terceiros, a título
oneroso, as suas acções deverá comunicar, por escrito, à administra-
ção da sociedade a sua intenção, indicando o objecto da alienação, a
identidade do terceiro adquirente, o preço e as condições de paga-
mento.

3 � No prazo de 5 dias úteis após ter recebido a comunicação
referida no número anterior, a administração deverá avisar os restan-
tes accionistas, por carta registada com aviso de recepção, da comu-
nicação recebida, a fim de que estes exerçam o seu direito de prefe-
rência.

4 � No prazo de 10 dias úteis, contados a partir da recepção da
comunicação da sociedade, os accionistas deverão comunicar à admi-
nistração da sociedade, através de carta registada com aviso de recep-
ção, se pretendem ou não exercer o seu direito de preferência.

5 � Se mais de um accionista manifestar a intenção de exercer o
direito de preferência, as acções a alienar serão atribuídas a cada um
deles na proporção das acções que detenham, atribuindo-se, se for caso
disso, o excedente da divisão ao preferente que for titular do maior
número de acções.
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6 � Decorridos o prazo referido no anterior número quatro sem,
que nenhum dos accionistas tenha notificado a sociedade da sua in-
tenção de exercer o direito de preferência, a administração da socie-
dade deverá prestar ou recusar o seu consentimento à projectada trans-
missão no prazo de 10 dias úteis.

7 � Se a administração não se pronunciar sobre o projecto de trans-
missão no prazo referido no número anterior, a transmissão das ac-
ções para terceiro será livre.

8 � Caso a administração da sociedade recuse o consentimento à trans-
missão, dentro do prazo previsto no anterior n.º 4, fica a sociedade obri-
gada a fazer adquirir as acções por outra pessoa nas condições de preço
e pagamento do negócio para que foi solicitado o consentimento.

9 � A sociedade não reconhecerá, para efeito algum, incluindo os
direitos de voto e a dividendos, as transmissões que violem o estipu-
lado neste artigo.

10 � Exceptuam-se do regime estabelecido neste artigo, sendo
consequentemente livres as transmissões de acções que se realizem a
favor do cônjuge, ascendentes, descendentes ou parentes no segundo
grau da linha colateral do accionista alienante.

ARTIGO 8.º

Transmissão de acções nominativas a título gratuito

1 � A transmissão de acções nominativas para terceiros e a título
gratuito, por outra causa que não seja a morte do seu titular, fica sujeita
ao consentimento da sociedade.

2 � O accionista que pretenda alienar gratuitamente a terceiros as
acções de que seja titular, deverá comunicar a sua intenção à socieda-
de, através de carta registada com aviso de recepção, solicitando o
consentimento para a transmissão.

3 � A administração da sociedade concederá ou recusará o con-
sentimento no prazo de 10 dias úteis.

4 � Caso a administração não se pronuncie sobre o projecto de
transmissão no prazo estipulado no número anterior, a transmissão
das acções a terceiro será livre.

5 � Se a administração da sociedade recusar o consentimento à
transmissão dentro do prazo previsto no anterior número 4, fica a
sociedade obrigada a fazer adquirir as acções por outra pessoa pelo
valor real determinado nos termos previstos no artigo 105.º, n.º 2,
do Código das Sociedades Comerciais.

6 � Será aplicável à prestação do consentimento prevista no pre-
sente artigo o disposto nos n.os 9 e 10 do artigo anterior.

ARTIGO 9.º

Amortização das acções

1 � A sociedade amortizará as acções nos casos de interdição,
falência ou insolvência do respectivo titular, e de arresto, arrolamen-
to ou penhora das acções e ainda se as mesmas forem apresentadas à
sociedade para averbamento tendo sido alienadas com infracção do
disposto no anterior artigo 8.º, reembolsando-se os títulos pelo valor
nominal de três prestações semestrais iguais e sucessivas.

2 � Em caso de morte de qualquer accionista, a sociedade amorti-
zará também, do modo previsto no número anterior, as acções deti-
das pelo falecido, excepto se elas forem transmitidas para o cônjuge,
ascendentes, descendentes ou parentes sem segundo grau da linha
colateral do mesmo.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

Constituição

1 � A assembleia geral, é constituída por todos os accionistas com
direito a, pelo menos, um voto, desde que as respectivas acções este-
jam averbadas no livro de registo de acções da sociedade ou deposita-
das na sede da sociedade ou numa instituição legalmente autorizada,
em seu nome, com a antecedência mínima de 10 dias úteis relativa-
mente à data da realização da assembleia.

2 � A cada 100 acções, corresponde um voto.
3 � Os accionistas pessoas colectivas deverão comunicar ao pre-

sidente da mesa, por carta recebida até ao início da reunião da
assembleia geral, o nome e qualidade de quem os representa.

ARTIGO 11.º

Mesa

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos por um período de 4 anos, de entre os accionistas
ou outras pessoas e reelegíveis por uma ou mais vezes.

ARTIGO 12.º

Reuniões

1 � A assembleia geral reúne ordinariamente até 31 de Março de
cada ano, e extraordinariamente a requerimento de um dos outros
órgãos sociais ou de accionistas que representem, pelo menos, o mí-
nimo do capital social estabelecido por lei para o efeito.

2 � Em sessão ordinária, a assembleia geral deliberará sobre o re-
latório de gestão, as contas do exercício findo e a proposta de apli-
cação de resultados, procederá à apreciação geral da administração e
fiscalização da sociedade, e elegerá, sendo caso disso, os membros da
sua mesa e dos restantes órgãos sociais.

CAPÍTULO IV

Administração da sociedade

ARTIGO 13.º

Conselho de administração

1 � O conselho de administração será constituído por 3 membros
efectivos, eleitos pela assembleia geral por um período de 4 anos, de
entre accionistas ou outras pessoas, sendo reelegíveis por uma ou mais
vezes.

2 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará o respectivo presidente.

3 � A assembleia geral deliberará sobre a necessidade ou não de os
administradores prestarem caução, e, em caso afirmativo, estabelece-
rá o valor e a forma da caução a prestar.

ARTIGO 14.º

Competência

Sem prejuízo das atribuições que por lei lhe são genericamente
conferidas, compete, em especial, ao conselho de administração:

a) Orientar e gerir a sociedade, praticando todos os actos e opera-
ções que se insiram no seu objecto social;

b) Adquirir, onerar e alienar quaisquer bens e direitos, móveis ou
imóveis, sempre que o entenda conveniente para a sociedade;

c) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamentos, realizar
todas as outras operações de crédito que não sejam vedada por lei, e
abrir contas e dispor de saldos em qualquer instituição bancária, bem
como sacar, aceitar, endossar, negociar, descontar e protestar letras
de câmbio;

d) Nomear mandatários ou procuradores para a prática de determi-
nados actos ou categoria de actos.

ARTIGO 15.º

Vinculação da sociedade

Os administradores terão todos os poderes iguais e independentes
de representação da sociedade, vinculando-se esta com a intervenção
de um administrador.

ARTIGO 16.º

Reuniões e deliberações do conselho

1 � O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cado pelo presidente ou por outros dois administradores, devendo
reunir, pelo menos, uma vez por mês.

2 � O conselho de administração não poderá funcionar sem estar
presente ou devidamente representada a maioria dos seus membros.

3 � Qualquer membro do conselho de administração pode fazer-se
representar nas reuniões por outro administrador, mediante carta
dirigida ao presidente.

4 � As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos mem-
bros presentes e representados, e, em caso de empate, o presidente
terá voto de qualidade.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 17.º

Órgão de fiscalização

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, o qual
terá sempre um suplente, devendo qualquer deles ser revisor oficial de
contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

2 � O fiscal único e o respectivo suplente, são eleitos pela
assembleia geral, por um período de 4 anos, sendo reelegíveis por uma
ou mais vezes.
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CAPÍTULO VI

Disposições gerais e finais

ARTIGO 18.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil, devendo ser dado um balan-
ço anual e apurados os resultados com referência a 31 de Dezembro
de cada ano.

ARTIGO 19.º

Lucros anuais apurados

1 � Os lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzidos 5%
para o fundo de reserva legal, terão a aplicação que for determinada em
assembleia geral, podendo não ser deliberada a sua distribuição.

2 � A deliberação a que se refere o número anterior, será aprova-
da por maioria simples dos votos correspondentes ao capital social.

ARTIGO 20.º

Dissolução e liquidação da sociedade

1 � A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei.
2 � A assembleia que decida ou declare a dissolução nomeará um

ou mais liquidatários, em número ímpar, cessando automaticamente a
suas funções o conselho de administração, mas conservando a
assembleia geral os poderes que legalmente lhe correspondam durante
o período de liquidação.

3 � No que respeita ao procedimento e efeitos da liquidação ob-
servar-se-ão, as disposições da lei.

ARTIGO 21.º

Foro competente

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos respectivos
accionistas, administradores, seus herdeiros ou representantes, assim
como para todos os litígios entre accionistas ou entre estes e os ad-
ministradores, fica estipulada a competência do foro da comarca de
Coimbra, com expressa renúncia a qualquer outro.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2000203540

SIC � DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS, L.DA

Sede: Avenida de Fernão de Magalhães, 481, 1.º, C, Santa Cruz,
Coimbra

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4918/
920430; identificação de pessoa colectiva n.º 502784270; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 7/20031007.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, a mesma foi
dissolvida e feito o encerramento da sua liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 29 de Setembro de 2003.

16 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oli-
veira. 2003572775

PÁGINA � SOCIEDADE SERVIÇOS INFORMÁTICOS
E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Travessa de D. Afonso Castelo Branco, 9, 1.º, Coimbra

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6202/
951213; identificação de pessoa colectiva n.º 503550787; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/20031007.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, a mesma foi
dissolvida e feito o encerramento da sua liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 14 de Julho de 2003.

16 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oli-
veira. 2003572996

DECOTAV � REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS
DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 11;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/030407.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi alterada
a sede social para a Rua Principal, Cegonheira, Antanhol, Coimbra.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira. 2000213855

MULTIMÉTODO � SOCIEDADE DE RECONDICIONAMENTO
E LIMPEZA DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9761;
identificação de pessoa colectiva n.º 504749919; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 1/031124.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o pacto foi
alterado no seu artigo l.º, pelo que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MULTIMÉTODO � Sociedade
de Recondicionamento e Limpeza de Veículos, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Lagar, armazém 3, no
lugar da Ponte, 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, agências, delegações ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

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. 2000751385

PATARECO AZUL � COMÉRCIO DE BRINQUEDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9430;
identificação de pessoa colectiva n.º 506365654; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 6/031121.

Certifico que, a sociedade em epígrafe foi dissolvida e encerrada,
sendo a data da aprovação das contas 3 de Setembro de 2003.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000751377

AUTO-REPARADORA DO CALHABÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1218;
identificação de pessoa colectiva n.º 500037132; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 13; números e data das
apresentações: 12 e 13/031121.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, em 9 de
Outubro de 2003, José Ferreira dos Reis e Ermelinda Alves Vilão dos
Reis renunciaram às suas funções de gerentes que vinham exercendo
na referida sociedade.

Mais certifico que, foi alterado o pacto social nos seus artigos 1.º,
3.º, 4.º e 5.º, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade mantém a firma Auto-Reparadora do Calhabé, L.da, e
tem a sede na Estrada da Beira, 475, Calhabé, concelho de Coimbra.

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se totalmente realizado
e corresponde à soma de duas quotas, de 2500  euros cada, uma de
cada sócio.
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4.º

Mediante deliberação da assembleia geral, podem ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital, até ao montante global
igual a 50 000 euros.

5.º

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

2 � Ficam desde já designados gerentes ambos os sócios.
3 � A sociedade vincula-se pela intervenção individual de um ge-

rente.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000758975

REIS DAS PROPRIEDADES � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5428;
identificação de pessoa colectiva n.º 503133493; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 11; números e data das
apresentações: 3 e 4/031121.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o capital
foi aumentado para 5010 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
5010 euros, e encontra-se dividido em três quotas do valor nominal
de 1670 euros, duas do sócio José António Antunes Simões e uma do
sócio José Nunes da Silva Alexandre.

Mais certifico que, em 28 de Outubro de 2003, José Nunes da Silva
Alexandre, cessou as suas funções de gerente, por renúncia, e na mesma
data foi nomeado gerente César José Coelho dos Santos Abreu.

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. 2000751369

INFOCER � ACTIVIDADES INFORMÁTICAS, L.DA

Sede: Vila Nova, Cernache, Coimbra

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6151/
951106; identificação de pessoa colectiva n.º 503533645; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/20031007.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, a mesma foi
dissolvida e feito o encerramento da sua liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 31 de Outubro de 1999

16 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oli-
veira. 2003572767

EMPRESA DE PESCA S. JACINTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 530/
360718; identificação de pessoa colectiva n.º 500097240; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 3/031211.

Certifico que, foi inscrita, em relação à sociedade em epígrafe, a
eleição dos órgãos sociais para o quadriénio 2003/2006:

Conselho de administração: presidente: Domingos Vaz Pais �
vogais: Luís Carlos Cunha Vaz Pais e Valdemar Cravo Cruz Aveiro;

Conselho fiscal: presidente: António José Ramos Marques Perei-
ra � vogais: Francisco José Barata Baptista e Albuquerque, Aragão &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada
por João de Albuquerque � suplente: João Florêncio Vicente de Car-
valho (revisor oficial de contas).

Data da deliberação: 21 de Março de 2003.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000751954

SECASAN � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8957/
031203; identificação de pessoa colectiva n.º 505823896; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/031203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pelo averbamento
n.º l à inscrição 2, Renato Luís Marques dos Santos, cessou as funções
de gerente, em 10 de Novembro de 2003, por renúncia.

5 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Pereira da Costa do Espírito Santo. 2000751660

LÚCIO & HELENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8366/
001103; identificação de pessoa colectiva n.º 505167077; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/031202.

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 29 de Janeiro de 2003.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000751326

DIVERNET � COMÉRCIO DE SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6780;
identificação de pessoa colectiva n.º 503963143; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 1/031110.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o capital
foi aumentado para 5000 euros, tendo o pacto sido alterado nos seu
artigo 3.º, pelo que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e encontra-se dividido em duas quotas de 2500 euros, uma de
cada sócio, Paulo Alexandre da Nave Amaral e Rui Pedro de Matos Paulo.

2 � Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global de
20 000 000$.

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. 2000759980

CERES � CERÂMICAS REUNIDAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1125;
identificação de pessoa colectiva n.º 500331090; inscrição n.º 16;
número e data da apresentação: 21/030707.

Certifico que, com referência à sociedade, foi registado o projecto
de cisão, cujo teor é o seguinte:

Modalidade : destacamento de parte do património da sociedade a
cindir para com ela constituir outra sociedade;
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Sociedade a cindir: firma: CERES � Cerâmicas Reunidas, S. A.;
Sociedade a constituir: INVESNA � Investimentos Imobi-

liários, S. A.;
Sede: Rua da Cerâmica Ceres, 15, Fornos, Torre Vilela, Coimbra;
Objecto: realização e promoção de investimentos imobiliários,

nomeadamente a realização de operações de loteamento, bem como
a compra e administração de imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim;

Capital: 403 000 euros, representado por 80 600 acções, no valor
nominal de 5 euros cada, ao portador.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003492534

SOLUÇÕES EFICIENTES � SISTEMAS DE ENERGIA
E AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8437/
001025; identificação de pessoa colectiva n.º 505194503; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/031128.

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 21 de Novembro de 2003.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000751393

ESPAÇOMONDEGO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9803;
identificação de pessoa colectiva n.º 506293653; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 7/031021.

Certifico que, foi constituída por Maria Isabel Dias Madeira, viúva;
João Manuel Dias Madeira, casado com Célia Maria dos Santos Duarte
Madeira, na separação de bens; Maria Filomena Dias Madeira da Sil-
va, casada com. Romeu da Cruz Silva, na separação de bens; e Maria
da Conceição Dias Madeira de Almeida e Sousa, casada com João Paulo
Gaspar de Almeida e Sousa, na comunhão de adquiridos, a sociedade
por quotas em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I
ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade é do tipo por quotas, adopta a firma ESPAÇO-
MONDEGO � Sociedade Imobiliária, L.da, e reger-se-á pelo presente
contrato de sociedade e pela legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

Sede e formas Socais 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, agên-
cias, delegações ou outras formas locais de representação, no territó-
rio nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis e a
revenda 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 de entradas 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 74 000 euros, pertencente
à sócia Maria Isabel Dias Madeira;

b) Uma quota com o valor nominal de 42 000 euros, pertencente
ao sócio João Manuel Dias Madeira;

c) Uma quota com o valor nominal de 42 000 euros, pertencente
à sócia Maria Filomena Dias Madeira da Silva; e

d) Uma quota com o valor nominal de 42 000 euros, 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, as operações que se mostrarem convenientes para a prosse-
cução 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 8.º

Prestações suplementares de capital e suprimentos

1 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante igual a dez 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.

5 � A gerência deverá dar conhecimento aos restantes sócios por
carta registada e no prazo de dez dias, da pretensão do sócio e, no
prazo de trinta 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 sessenta 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.
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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 pode emitir obrigações, nos termos da lei e de acordo
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 dois terços dos votos
presentes 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 a três membros, conforme for de-
liberado pelos sócios em asembleia geral, eleitos por um período de
quatro 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 quatro anos, sendo esse mandato
prorrogável.

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 Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003573895

ESPAÇOMADEIRA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9804;
identificação de pessoa colectiva n.º 506293521; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 8/031021.

Certifico que, foi constituída por Maria Isabel Dias Madeira, viúva;
João Manuel Dias Madeira, casado com Célia Maria dos Santos Duarte
Madeira, na separação de bens; Maria Filomena Dias Madeira da Sil-
va, casada com Romeu da Cruz Silva, na separação de bens; e Maria
da Conceição Dias Madeira de Almeida e Sousa, casada com João Paulo
Gaspar de Almeida e Sousa, na comunhão de adquiridos, a sociedade
por quotas em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade é do tipo por quotas, adopta a firma ESPAÇO-
MADEIRA � Sociedade Imobiliária, L.da, e reger-se-á pelo presente
contrato de sociedade e pela legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

Sede e formas Sociais 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.
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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, no territó-
rio nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis e a
revenda 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 de entradas em
espécie, é no montante nominal de 150 000 euros, e corresponde à
soma das seguintes quotas:

a) Uma quota com o valor nominal de 55 500 euros, pertencente
à sócia Maria Isabel Dias Madeira;

b) Uma quota com o valor nominal de 31 500 euros, pertencente
ao sócio João Manuel Dias Madeira;

c) Uma quota com o valor nominal de 31 500, pertencente à sócia
Maria Filomena Dias Madeira da Silva; e

d) Uma quota com o valor nominal de 31 500, euros, 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, as operações que se mostrarem convenientes para a prosse-
cução 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 8.º

Prestações suplementares de capital e suprimentos

1 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante igual a dez 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.

5 � A gerência deverá dar conhecimento aos restantes sócios por
carta registada e no prazo de dez dias, da pretensão do sócio e, no
prazo de trinta 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 sessenta 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 pode emitir obrigações, nos termos da lei e de acordo
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 dois terços dos votos
presentes 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 a três membros, conforme for de-
liberado pelos sócios em asembleia geral, eleitos por um período de
quatro 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;
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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 quatro anos, sendo esse mandato
prorrogável.

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 Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003573909

CONSTRUÇÕES SALGUEIRA & CALAMONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4901/
920414; identificação de pessoa colectiva n.º 502776293; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 7/031128.

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 15 de Outubro de 2003.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000751598

NUTRISUMO � SUMOS DE FRUTA NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5336/
930702; identificação de pessoa colectiva n.º 503073946; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 6/031128.

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 21 de Novembro de 2003.

9 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000751610

FARBEIRA � COOPERATIVA DE FARMACÊUTICOS
DO CENTRO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500349142; averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 5/031108.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, em 31 de
Outubro de 2003, José Manuel Almeida Sousa, cessou as suas funções
de vogal da direcção, por renúncia.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003572708

J. SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5166;
identificação de pessoa colectiva n.º 502985739; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 2/031126.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, foi dissolvida e encerrada,
sendo a data da aprovação das contas 28 de Outubro de 2003.

2 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000751440

ANA CARLA MATOS, CLÍNICA MÉDICA
E OFTALMOLÓGICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9832/
031125; identificação de pessoa colectiva n.º 506710572; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/031125.

Certifico que, por Ana Carla dos Santos Alves de Matos, solteira,
maior, foi constituída a sociedade comercial em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ana Carla Matos, Clínica Médica
e Oftalmológica, unipessoal, L.da, e tem a sede em Coimbra, na Quin-
ta do Pontão, lote 2, rés-do-chão, freguesia de Santo António dos
Olivais.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
mesmo concelho ou concelho limítrofe, e bem, assim, criar sucursais,
filiais, agências ou qualquer outra forma de representação, onde e
quando o julgue conveniente.

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos, con-
sultas e tratamentos oftalmológicos.
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3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota única de igual valor perten-
cente a ela, Ana Carla dos Santos Alves de Matos.

4.º

A sócia poderá efectuar prestações suplementares de capital até ao
montante global correspondente a doze vezes o capital social.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia ou de não sócios,
ficando a sócia Ana Carla dos Santos Alves de Matos, desde já nome-
ada gerente.

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

6.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por leis espe-
ciais ou em agrupamentos complementares de empresas.

7.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 que, em
nome da sociedade, sejam celebrados pela gerência a partir desta data
e antes de efectuado o seu registo definitivo, ficando para o efeito
conferida à gerência a necessária autorização.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000751431

ETAC � EMPRESA DE TRANSPORTES ANTÓNIO CUNHA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4418;
identificação de pessoa colectiva n.º 500158029; averbamento
n.º 6 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 18; números e data das
apresentações: 1 e 2/031113.

Certifico que, com referencia à sociedade em epígrafe, em 28 de
Outubro de 2003, António Alves da Cunha, Valdemar Ferreira da
Cunha, Joaquim Pina Monteiro, Virgílio Alves de Jesus, Rui Pedrosa
de Magalhães, cessaram as suas funções de membros do conselho de
administração por renúncia.

Mais certifico que, os estatutos foram remodelados totalmente, pelo
que passaram a ter a seguinte redacção:

ETAC � Empresa de Transportes António Cunha, S. A..

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de ETAC � Empresa de Trans-
portes António Cunha, S. A..

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objectivo transportes colectivos e alugueres
em autocarros.

ARTIGO 3.º

A sede social fica estabelecida em Coimbra, concelho de Coimbra,
na Rua de João de Ruão, 18, sem prejuízo de a administração a des-
locar livremente dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado é de
500 000 euros.

2 � O capital é dividido em 100 000 acções, com o valor nomi-
nal de 5 euros cada uma.

3 � As acções representativas do capital da sociedade serão ao
portador.

4 � As acções poderão ser representadas por títulos de uma ou
mais acções sendo permitido a sua concentração ou divisão.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode emitir obrigações, nos termos e até aos limites
legais, e bem assim efectuar sobre obrigações próprias ou operações
que forem legalmente permitidas.

ARTIGO 6.º

São órgãos da sociedade a asembleia gral, o cnselho de administra-
ção e o conselho fiscal (ou fiscal único).

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral delibera sobre todos os assuntos para os
quais a lei e estes estatutos lhe atribuem competência.

2 � Compete especialmente à assembleia geral:
a) Apreciar o relatório do conselho de administração, discutir e

votar o balanço, as contas e o parecer do conselho fiscal e deliberar
sobre a aplicação dos resultados do exercício;

b) Eleger a mesa da assembleia geral, os administradores e o fiscal
único;

c) Deliberar sobre quaisquer alterações dos estatutos e aumentos de
capital;

d) Autorizar a aquisição e alienação de imóveis;
e) Deliberar sobre remunerações dos membros dos corpos sociais,

podendo, para o efeito, designar uma comissão de vencimentos;
f) Aprovar plano de negócios e de investimento;
g) Tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido convocada.

ARTIGO 8.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas pelos modos exigidos
por lei e com observância dos prazos mínimos legais.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é convocada e dirigida pelo presidente da
respectiva mesa, a qual será ainda constituída por um secretario.

2 � A mesa é eleita trienalmente pela própria assembleia, sendo
as faltas supridas nos termos da lei comercial.

3 � O mandato dos membros da mesa da assembleia geral é
renovável.

ARTIGO 10.º

A assembleia geral reunirá ordinariamente pelo menos uma vez por
ano e extraordinariamente sempre que os conselhos de administração
ou fiscal julguem necessário e ainda quando a reunião seja requerida
por accionistas que representem pelo menos 5% do capital social.

ARTIGO 11.º

1 � O conselho da administração é composto por três, cinco ou
mais adimistradores, eleitos pelo período de três anos.

2 � É aplicável o disposto no artigo 392.º, n.º 6, do Código das
Sociedades Comerciais.

3 � Não estando fixado expressamente pela assembleia geral o
número de administradores, atender-se-á que tal número é o dos ad-
ministradores efectivamente eleitos.

ARTIGO 12.º

Ao Conselho de administração compete especialmente:
a) Gerir os negócios sociais e praticar todos os actos e operações

relativos ao objecto social que não caibam na competência atribuída
a outros órgãos da sociedades;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele activa e passiva-
mente podendo desistir, transigir e confessarem quaisquer pleitos e
bem assim convenções de arbitragem;

c) Adquirir, vender ou, por outra forma alienar ou onerar direitos
ou bens móveis e imóveis;

d) Constituir sociedades e subscrever, adquirir, onerar e alienar
participações sociais;

e) Estabelecer a organização técnico-administrativo da sociedade e
as normas de funcionamento interno, designadamente sobre o pesso-
al e sua remuneração;

f) Constituir mandatários com poderes que julgue convenientes,
incluindo os de substabelecer;

g) Elaborar anualmente plano de negócios do qual conste plano de
investimentos.

ARTIGO 13.º

1 � O conselho de administração pode delegar a gestão corrente
da sociedade numa comissão executiva por três administradores.

2 � A aquisição e alienação de participações sociais, embora auto-
rizadas pela assembleia geral, não se incluem nos poderes delegáveis.

ARTIGO 14.º

1 � Compete especialmente ao presidente do conselho da admi-
nistração:

a) Representar o conselho em juízo ou fora dele;
b) Coordenar a actividade do conselho de administração, bem como

convocar e dirigir as respectivas reuniões;
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c) Exercer voto de qualidade;
d) Zelar pela correcta execução das deliberações do conselho de

administração.
2 � Nas suas faltas ou impedimentos, o presidente é substituído pelo

vogal do conselho de administração por si designado para o efeito.

ARTIGO 15.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura de um só administrador em que tenham sido

delegados poderes para o fazer;
c) Pela assinatura dos mandatários constituídos, nos termos dos

correspondentes mandatos.
2 � Em assuntos de mero expediente bastará a assinatura de um

administrador.
3 � Os títulos, provisórios ou definitivos, representativos das ac-

ções da sociedade devem ter a assinatura de dois administradores,
podendo uma delas ser substituída por reprodução mecânica ou chan-
cela.

ARTIGO 16.º

1 � O conselho de administração deve reunir pelo menos semes-
tralmente.

2 � O conselho de administração não pode deliberar sem que es-
teja presente a maioria dos seus membros.

3 � Não é permitida a representação de mais de um administrador
em cada reunião.

ARTIGO 17.º

As remunerações dos administradores, que podem ser diferencia-
das, são fixadas pela assembleia geral.

ARTIGO 18.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único.
2 � Haverá um suplente.
3 � O fiscal único e o suplente serão eleitos por períodos de três

anos renováveis, pela assembleia geral.

ARTIGO 19.º

O fiscal único tem a competência, os poderes e os deveres estabe-
lecidos na lei.

ARTIGO 20.º

Os lucros do exercício, apurados em conformidade com a lei, serão
aplicados:

a) Á constituição e eventualmente á reintegração da reserva legal;
b) Á constituição, reforço ou reintegração de outras reservas e

dividendos a distribuir pelos accionistas, conforme a assembleia geral
deliberar.

ARTIGO 21.º

1 � A sociedade dissolve-se quando para isso haja causa legal.
2 � A liquidação será efectuada nos termos da lei e das delibera-

ções da assembleia geral.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000751156

ARMINDO RODRIGUES & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9124;
identificação de pessoa colectiva n.º 505974800.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

16 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003443142

COIMBRAMETAL � EMPRESA METALÚRGICA
DE COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4332;
identificação de pessoa colectiva n.º 502442247.

Certifico, com referência à sociedade, que foram depositadas as
contas de exercício do ano de 2002.

20 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003442618

RESTFOZ � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8917;
identificação de pessoa colectiva n.º 505753600.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

16 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003573518

CONSTRUÇÕES J. PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3388;
identificação de pessoa colectiva n.º 501656855.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

15 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003549900

MECÂNICA INDUSTRIAL DE COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 912;
identificação de pessoa colectiva n.º 500189102.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

15 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003444556

ORTOCENTRO � FABRICO E COMÉRCIO DE MATERIAL
ORTOPÉDICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5161;
identificação de pessoa colectiva n.º 502985801.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

14 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003528318

CIMONDEL � COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3307;
identificação de pessoa colectiva n.º 501566481.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

13 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003548343

ESTABELECIMENTOS NOVA GAMA, PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3116;
identificação de pessoa colectiva n.º 501419926.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

13 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003509879

SEMPREVIVA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3254;
identificação de pessoa colectiva n.º 501489584.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

13 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003528237

TRANSGUIMARO � TRANSPORTES MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8010;
identificação de pessoa colectiva n.º 504732471.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

14 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003528245

GEOSEGURO � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7324;
identificação de pessoa colectiva n.º 504236229.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

13 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000088457

ARMANDO PORTO, S. A.
(anteriormente ARMANDO PORTO, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3825/
880511; identificação de pessoa colectiva n.º 502028432; inscri-
ção n.º 5, número e data da apresentação: 2/031215.

Certifico que:
Foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe de 59 855,75 euros

para 190 275 euros;
Foi depositado o relatório do revisor oficial de contas sem interes-

ses na sociedade no qual consta que a avaliação dos valores foi efec-
tuada pelo critério valorimétrico;

Foi transformada a sociedade em epígrafe em sociedade anónima,
que passa a reger-se pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Armando Porto, S. A., passando a
reger-se pelos preceitos do presente contrato de sociedade.

ARTIGO 2.º

1 � A sede e domicílio da sociedade é na Rua de Afrânio Peixoto,
211, em Coimbra, freguesia de Santo António dos Olivais, concelho
de Coimbra.

2 � O administrador único pode transferir a sede, dentro da área
do mesmo concelho ou concelhos limítrofes da actual sede e criar,
transferir ou extinguir filiais, sucursais ou qualquer outra forma de
representação social no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de propriedades, e
gestão de investimentos e participações.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar em sociedades com objecto diferen-
te do seu próprio objecto social, em sociedades reguladas por leis es-
peciais, em agrupamentos complementares de empresas, em consór-
cios ou em qualquer outro tipo de associação.

CAPÍTULO II
Capital social, acções, obrigações e meios de financiamento

ARTIGO 5.º

O capital social é de 190 275 euros, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro e nos diversos bens constantes da escrita
social e titulado por 38 055 acções, com o valor nominal de 5 euros
cada uma.

ARTIGO 6.º

1 � Mediante deliberação tomada em assembleia geral com os votos
favoráveis de 100% do capital social podem ser exigidas prestações
acessórias.

2 � O total das prestações acessórias não podem ultrapassar o dobro
do valor do capital social e o conteúdo da obrigação será o das pres-
tações suplementares.

ARTIGO 7.º

1 � As acções são ao portador.
2 � As acções podem ser representadas por títulos de 1, 5, 10,

50, 100, 500, 1000 e múltiplos de mil, acções.
3 � Os títulos definitivos ou provisórios representativos das ac-

ções conterão a assinatura do administrador único.

ARTIGO 8.º

O capital social poderá ser aumentado por deliberação da
assembleia, à qual compete definir as condições da sua subscrição e
realização.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) O administrador único;
c) O fiscal único.

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral, regularmente constituída, representa a
universalidade dos accionistas sendo as suas deliberações vinculativas
para todos eles quando tomadas nos termos da lei e dos estatutos.

2 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas e nela de-
vem estar presentes o administrador único e o fiscal único.

3 � São da competência exclusiva da assembleia geral:
Estabelecer a remuneração dos Administradores;
Autorizar os Administradores a exercer actividades em concorrên-

cia com a sociedade;
Deliberar sobre a emissão de obrigações próprias;
Deliberar sobre a aquisição de acções próprias;
Participar no capital doutras sociedades seja qual for a forma jurí-

dica.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral é composta pelo seu presidente e por
um secretário.

ARTIGO 12.º

Qualquer que seja a forma de votação, as deliberações em primeira
convocatória têm de obter o voto favorável de dois terços dos votos
correspondentes ao capital social.

Em segunda convocatória segue-se a regra legal conforme as maté-
rias a deliberar.
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ARTIGO 13.º

Conselho de administração

1 � A administração da sociedade será exercida por um adminis-
trado único, designado em assembleia geral.

ARTIGO 14.º

1 � Compete ao administrador único exercer, em geral, os mais
amplos poderes de administração, assim como praticar todos os actos
tendentes à realização do objecto social e em especial:

a) Pedir a convocação de assembleias gerais;
b) Elaborar os relatórios e contas anuais;
c) Decidir sobre extensões e reduções importantes da actividade da

sociedade e sobre modificações importantes na organização da em-
presa;

d) Elaborar projectos de cisão, de fusão e de transformação;
e) Adquirir, alienar e onerar bens móveis não sujeitos a registo e

imóveis;
f) Negociar e celebrar contratos conexos com actividade e objecto

social;
g) Negociar e celebrar contratos de financiamento;
h) Depositar e levantar capitais em bancos e movimentar quais-

quer contas bancárias;
i) Tomar de arrendamento quaisquer locais, de natureza rústica ou

urbana, nomeadamente para habitação ou fins comerciais ou industriais.

ARTIGO 15.º

A sociedade fica obrigada:
1 � Pela assinatura do administrador único;
2 � Pela assinatura de mandatário ou mandatários, dentro dos li-

mites e de acordo com os respectivos poderes.

ARTIGO 16.º

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

2 � O fiscal único terá um suplente que será também ele, um revi-
sor oficial de contas, ou uma sociedade de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO IV
Disposições comuns

ARTIGO 17.º

O administrador único, o fiscal único e o suplente, assim como o
presidente e o secretário da mesa da assembleia geral, serão eleitos de
quatro em quatro anos, sendo permitida a sua reeleição uma ou mais
vezes.

Para o quadriénio que agora se inicia ficam nomeados para os ór-
gãos sociais os seguintes elementos:

Mesa da assembleia geral:
Armando Lopes Porto � presidente;
Ana Maria da Conceição Freitas Lopes Porto � secretário;
Administrador único:
Ana Maria da Conceição Freitas Lopes Porto;
Fiscal único:
Dr. António Pinto Castanheira � revisor oficial de contas n.º 466,

em representação da sociedade de revisores oficiais de Contas,
n.º 175 � Pinto Castanheira & P. Martinho, Sociedade de Revisores
Oficias de Contas, L.da, casado, residente na Urbanização dos Banhos
Secos, lote 13, Santa Clara, Coimbra, contribuinte n.º 151132771,
como fiscal efectivo;

Dr. António Paiva Martinho � revisor oficial de contas, n.º 864,
casado, residente na Rua do Grupo Instrução Musical de Fontela,
Fontela, Figueira da Foz, contribuinte n.º 140249630, como suplente
do fiscal único.

ARTIGO 18.º

O administrador único e os membros da mesa da assembleia geral
terão as remunerações que forem fixadas pela assembleia geral.

Relatório

Manuel Alberto Martins, revisor oficial de contas n.º 438, sócio da
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas � Alberto Martins &
Henriques Pinto, inscrita na lista dos revisores oficiais de contas, sob
o n.º 130, contribuinte n.º 503581925, elaborou o seguinte relatório
para dar cumprimento ao artigo 89.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

1 � Sociedade adquirente:
Armando Porto, L.da, com sede no concelho de Coimbra, titular

do cartão de identificação de pessoa colectiva n.º 502028432.
2 � Titulares dos bens:
2.1 � Armando Lopes Porto, titular do bilhete de identidade

n.º 509005, emitido em 12 de Janeiro de 1987, em Lisboa, residente
em Santo António dos Olivais, Coimbra;

2.2 � Ana Maria da Conceição Freitas Lopes Porto, titular do
bilhete de identidade n.º 540491, emitido em 17 de Abril de 1997,
em Coimbra, residente em Santo António dos Olivais, Coimbra.

3 � Descrição e valor dos bens:
Prédio urbano, artigo urbano n.º 2383, correspondente à fracção

CA do prédio sito na Rua do Padre Estevão Cabral, n.º 73, 75, 79, 83,
85, 87 e Avenida de Fernão de- Magalhães, n.º 535 e n.º 537, freguesia
de Santa Cruz, Coimbra e registado na Conservatória do Registo Pre-
dial de Coimbra sob o n.º 1498/19800530 � 21 408,16 euros

Prédio urbano � artigo urbano n.º 1179, sito na freguesia de São
Domingos de Benfica, situado na Estrada de Benfica, n.º 3259325D,
registado na 5.ª Conservatória do Registo Predial de Lisboa sob o
n.º 2023/l9950503, na parte correspondente às fracções:

a) Fracção A � loja no rés-do-chão e cave com os n.º 325A, 325B,
325C e 325D � 59 642,48 euros

b) Fracção C �1.º andar esquerdo com duas divisões assoalhadas,
cozinha, casa de banho e despensa � 4082,34 euros

c) Fracção G � 3.º andar esquerdo com três divisões assoalhadas,
cozinha, casa de banho e despensa � 4804,73 euros

d) Fracções I � 4.º andar esquerdo com três divisões assoalhadas,
cozinha, casa de banho e despensa � 40 267,95 euros

Total do valor dos bens � 130 205,66 euros
4 � Critério valorimétrico:
Os bens foram avaliados por valores próximos dos valores matriciais

pois, pelo facto de alguns deles estarem arrendados por valores bas-
tante baixos não têm um efectivo valor de mercado e o seu justo
valor depender desse ónus de arrendamento.

5 � Verificação da titularidade:
Os bens encontram-se registados nas finanças e na conservatória

de registo predial da área dos bens conforme certidões que me foram
entregues pelo que presumo serem da propriedade dos cedentes.

6 � Afectação do valor dos bens ao capital:
O valor total atribuído aos bens é afecto à realização do aumento

de capital.
Os cedentes são casados em comunhão e entre eles acordaram afec-

tar a cada um os seguintes valores:
Armando Lopes Porto � 65 102,83 euros
Ana Maria da Conceição Freitas Lopes Porto � 65 102,83 euros
Total � 130 205,66 euros

É minha convicção que a realização do aumento de capital com
estes bens, não lesa os interesses dos credores pelo contrário, robus-
tece os capitais próprios da empresa.

Coimbra, 8 de Setembro de 2003
Manuel Alberto Martins � Revisor Oficial de Contas n.º 438
(Em representação de Alberto Martins & Henriques Pinto � So-

ciedade de Revisores Oficiais de Contas, n.º 130).

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões Cunha. 2003574000

CTT � GESTÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
POSTAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9877;
inscrição n.º 1, número e data da apresentação: 11/040114.

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

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CTT � Gestão de Serviços e Equipamen-
tos Postais, S. A., rege-se pelo presente contrato de sociedade e demais
legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem duração por tempo indeterminado, e sede
social em Avenida Fernão Magalhães, 223, 4.º, em Coimbra.
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2 � O conselho de administração, por simples deliberação, poderá
transferir a sede da sociedade para outro local, dentro do mesmo
concelho ou outro concelho, sempre que o julgue conveniente.

3 � O conselho de administração, por simples deliberação, pode
criar e manter, em qualquer ponto do território nacional ou fora dele,
agências, delegações ou qualquer outra forma de representação.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de assessoria
e gestão empresarial, incluindo serviços logísticos, administrativos,
contabilísticos e de recursos humanos, bem como a compra, venda e loca-
ção de máquinas e equipamentos de tratamento, transporte e distribuição
de envios postais e outros bens móveis ou imóveis, assim como a presta-
ção de serviços a eles referentes e outras actividades conexas com aquelas.

2 � A sociedade poderá, mediante deliberação do conselho de ad-
ministração, participar na constituição e por outras formas adquirir
participações em outras sociedades de qualquer tipo, com objecto idên-
tico ou diferente do descrito no número anterior, incluindo socieda-
des reguladas por lei especial, bem como associar-se com outras pes-
soas jurídicas, nomeadamente em agrupamentos complementares de
empresas, agrupamentos europeus de interesse económico, consórcios
e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros, e é representado por 10 000 acções
nominativas, com o valor nominal de 5 euros cada.

2 � As acções serão representadas em títulos de 1, 2, 5, 10, 20,
50, 100, 200, 1000 ou 5000 acções.

ARTIGO 5.º

A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 6.º

Por deliberação do conselho de administração, e observadas as de-
mais condicionantes legais, a sociedade poderá emitir obrigações, nos
termos e condições que foram deliberadas em assembleia geral e, bem
assim, efectuar sobre obrigações próprias as operações que legalmen-
te forem permitidas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral deve ser convocada sempre que a lei deter-
mine ou o requeiram o conselho de administração, o fiscal único ou
accionistas detentores de pelo menos 5% do capital social.

2 � Os membros do conselho de administração e o fiscal único
poderão estar presentes nas reuniões da assembleia geral e poderão
participar nos seus trabalhos, mas não terão, nessa qualidade, direito
de voto.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral delibera sobre todos os assuntos para os
quais a lei e estes estatutos lhe atribuam competências.

2 � Compete, especialmente, à assembleia geral:
a) Apreciar o relatório do conselho de administração, discutir e

votar o balanço, as contas e o parecer fiscal único e decidir sobre a
aplicação dos resultados do exercício;

b) Eleger a mesa da assembleia geral, os membros do conselho de
administração, o fiscal único e seu suplente;

c) Deliberar sobre quaisquer alterações dos estatutos e aumentos de
capital;

d) Deliberar sobre a realização de prestações acessórias de capital;
e) Deliberar sobre as remunerações dos membros dos órgãos sociais

podendo, para o efeito, designar uma comissão de vencimentos;
f) Tratar de qualquer outro assunto para o qual tenha sido convocada.

3 � A assembleia geral é convocada e dirigida pelo presidente da
respectiva mesa.

4 � A mesa é também constituída por um secretário, sendo todos
os membros eleitos trienalmente em assembleia geral e as suas faltas
supridas nos termos da lei comercial.

5 � A convocação da assembleia geral faz-se com a antecedência
mínima de 30 dias, com indicação expressa dos assuntos a tratar.

6 � O mandato dos membros da mesa da assembleia geral é
renovável, mantendo-se estes em efectividade de funções até à posse
dos membros que os venham substituir.

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral reunirá, pelo menos, uma vez por ano, e
sempre que for requerida a sua convocação nos termos do artigo 8.º,
nº 1 dos presentes Estatutos.

2 � As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas
dirigidas aos accionistas.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 11.º

1 � O conselho de administração é composto por um presidente
e dois vogais, os quais serão eleitos por um mandato de três anos,
renovável uma ou mais vezes.

2 � O presidente do conselho de administração é escolhido pela
assembleia geral de entre os administradores eleitos.

ARTIGO 12.º

1 � Compete, especialmente, ao conselho de administração:
a) Aprovar os objectivos e as políticas de gestão da empresa;
b) Aprovar os planos de actividade e financeiros anuais e plurianuais

e os orçamentos anuais, bem como as alterações que se revelem ne-
cessárias;

c) Gerir os negócios da sociedade e praticar todos os actos e ope-
rações relativos ao objecto social que não caibam na competência
atribuída a outros órgãos da sociedade;

d) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo desistir, transigir e confessar em quaisquer pleitos e,
bem assim, celebrar convenções de arbitragem;

e) Adquirir, vender, locar ou, por qualquer forma, alienar ou onerar
direitos, nomeadamente os incidentes sobre participações sociais, bens
móveis e imóveis;

f) Constituir sociedades, subscrever, adquirir, onerar e alienar par-
ticipações sociais;

g) Estabelecer a organização técnico-administrativa da sociedade e
as normas de funcionamento interno;

h) Constituir mandatários com os poderes que julgue convenientes,
incluindo os de substabelecer;

i) Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas pela
assembleia geral.

2 �O conselho de administração poderá delegar em algum ou al-
guns dos seus membros ou em mandatários alguma ou algumas das
suas competências, definindo em acta os limites e condições de tal
delegação.

ARTIGO 13.º

Na gestão das actividades da sociedade, o conselho de administra-
ção deve subordinar-se às deliberações da assembleia geral.

ARTIGO 14.º

1 � Compete, especialmente, ao conselho de administração:
a) Representar o conselho em juízo e fora dele;
b) Coordenar a actividade do conselho de administração e convo-

car e dirigir as respectivas reuniões;
c) Exercer o voto de qualidade;
d) Zelar pela correcta execução das deliberações do conselho de

administração.
2 � Nos seus impedimentos ou faltas o presidente será substituído

pelo vogal do conselho de administração por si designado para o efeito.

ARTIGO 15.º

1 � O conselho de administração fixará as datas ou a periodicida-
de das suas reuniões ordinárias e reunirá extraordinariamente sempre
que convocado pelo presidente ou por dois administradores ou pelo
conselho fiscal.

2 � O conselho de administração não pode funcionar sem a pre-
sença da maioria dos seus membros em exercício, salvo por motivo
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de urgência, como tal reconhecido pelo presidente, caso em que os
votos podem ser expressos por carta dirigida a este ou por procura-
ção passada a outro administrador.

3 � As deliberações do conselho de administração constarão sem-
pre de acta e serão tomadas por maioria dos votos expressos, tendo
o presidente, ou quem legalmente o substituir, voto de qualidade.

ARTIGO 16.º

1 � Nas actas do conselho de administração mencionam-se, su-
mariamente mas com clareza, todas as deliberações tomadas nas res-
pectivas reuniões, bem como os votos de vencido.

2 � As actas são assinadas por todos os membros do conselho de
administração que participarem na reunião.

3 � Os participantes na reunião podem ditar para a acta a súmula
das suas intervenções.

ARTIGO 17.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois membros do conselho de administração;
b) Pela assinatura de um só membro do conselho de administração

em quem tenham sido delegados poderes para o fazer;
c) Pela assinatura dos mandatários constituídos no âmbito e nos

termos do correspondente mandato.
2 � As acções e obrigações da sociedade devem ter a assinatura de

dois administradores, podendo uma das assinaturas ser substituída por
simples reprodução mecânica ou chancela.

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

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 18.º

1 � A fiscalização da actividade social compete a um fiscal único,
que deve ser revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores
oficiais de contas, que terá um suplente, igualmente um revisor ofi-
cial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas.

2 � O mandato do fiscal único é de três anos e é renovável.

ARTIGO 19.º

1 � O fiscal único exerce as competências estabelecidas na lei e
nestes estatutos.

2 � Compete especialmente ao fiscal único:
a) Examinar, sempre que o julgue conveniente e pelo menos uma

vez por mês, a escrituração da sociedade;
b) Acompanhar o funcionamento da instituição e o cumprimento

das leis, dos estatutos e dos regulamentos que lhe são aplicáveis;
c) Participar nas reuniões do conselho de administração sempre

que o entenda conveniente;
d) Pedir a convocação extraordinária da assembleia geral sempre

que o entenda conveniente;
e) Examinar as situações periódicas apresentadas pelo conselho de

administração durante a sua gerência;
f) Emitir parecer acerca do orçamento, do balanço, do inventário

e das contas anuais;
g) Chamar a atenção do conselho de administração para qualquer

assunto que deva ser ponderado e pronunciar-se sobre qualquer maté-
ria que lhe seja submetida por aquele órgão.

CAPÍTULO IV

Prestações acessórias e suprimentos

ARTIGO 20.º

1 � Mediante deliberação unânime da assembleia geral, poderão
ser exigidas aos sócios prestações acessórias de capital, a realizar em
dinheiro e a título gratuito, uma ou mais vezes, até ao limite fixado
pela mesma deliberação.

2 � A celebração de contratos de suprimento não depende de pré-
via deliberação dos sócios.

CAPÍTULO V

Aplicação dos resultados

ARTIGO 21.º

Os lucros líquidos anuais, devidamente aprovados, terão a seguinte
aplicação:

a) Um mínimo de 10% para constituição de reserva legal, até atin-
gir o montante exigível;

b) Uma percentagem a distribuir pelos accionistas, a título de divi-
dendo, a definir pela assembleia geral;

c) O restante para os fins que a assembleia geral delibere de inte-
resse para a sociedade.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 22.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e termos legais.
2 � A liquidação da sociedade reger-se-á pelas disposições da lei e

pelas deliberações da assembleia geral.

CAPÍTULO VII

Disposições finais

ARTIGO 23.º

Os membros do conselho de administração e o fiscal único são
dispensados de prestar caução pelo exercício dos seus cargos.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2004186321

CLINICELAS � CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9544;
identificação de pessoa colectiva n.º 502976969; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 9/031002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que o pacto foi
alterado no seu artigo 1.º, pelo que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma CLINICELAS � Clí-
nica Médica e Dentária, L.da, e tem a sua sede em Coimbra, na Ala-
meda Calouste Gulbenkian, 4, 1.º, sala 13, freguesia de Santo António
dos Olivais.

2 � A gerência da sociedade poderá mudar a sede para outro local
do mesmo concelho ou concelho limítrofe, bem como criar ou en-
cerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de representação, onde
e quando o julgue conveniente.

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. 2003572368

POCERAM � PRODUTOS CERÂMICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1972;
identificação de pessoa colectiva n.º 500219923; inscrição n.º 20;
número e data da apresentação: 2/040122.

Certifico que, em 31 de Dezembro de 2003, foram designados os
órgãos sociais para o triénio 2004/2006:

Conselho de administração: Jorge Luís Quaresma Marques de
Almeida; Teresa Maria Coelho Marques de Almeida; e Alda Maria
Quaresma Marques de Almeida.

Conselho fiscal: Álvaro Daniel Vistas de Oliveira; José Luís Freire
Rito, revisor oficial de contas; e Benvinda Maria Caetano Castanhei-
ra de Jesus; suplente: Caiano Pereira, António e João Reimão, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por António Campos
Pires Caiado.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2004186496

GALGO � AUTO TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1320/
681104; identificação de pessoa colectiva n.º 500514712;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 3 e 6/040104.

Certifico que foi depositada a escritura de que consta a cessação de
funções do gerente Armindo Abrantes Coutinho, em 6 de Novembro
de 2003 e da alteração dos artigos 1.º, 3.º e 5.º do contrato, que fica-
ram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GALGO � Auto Táxis, L.da, e tem a
sua sede na Rua do Dr. Manuel Almeida e Sousa, 210, sub-cave,
Coimbra.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros valo-
res, é de 5000 euros e corresponde à soma de três quotas, uma de
2500 euros, pertencente ao sócio Rogério Camilo da Cunha Ferreira;
uma de 1250 euros, pertencente à sócia Isabel Marques Carvalheira
da Cunha Ferreira, e uma de 1250 euros, pertencente ao sócio Nuno
Migue Carvalheira da Cunha Ferreira.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios ou não sócios
que, como tal, forem designados em assembleia geral, ficando desde já
nomeado gerente o sócio, Rogério Camilo da Cunha Ferreira, sendo
suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade.

2 � Pode, no entanto, o sócio gerente nomear mandatários ou
procuradores da sociedade para a prática de determinados actos ou
categorias de actos, os outros dois sócios, sendo que neste caso é
necessária a assinatura conjunta de ambos.

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

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 2000754210

TITOMENA � AUTO PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5059/
920914; identificação de pessoa colectiva n.º 502885939; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 1/040109.

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 9 de Dezembro de 2003.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 2000754481

MONTEIRO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1337/
681115; identificação de pessoa colectiva n.º 500514739;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7; números e data das apresenta-
ções: 2 a 4/040109.

Certifico que foi depositada a escritura de que consta a cessação de
funções do gerente Jorge Humberto Fachada Correia, por renúncia,
em 7 de Julho de 2000.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 2000754490

CEDRA � CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO
DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS E ALÉRGICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3153/
840605; identificação de pessoa colectiva n.º 501438173; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 5/20040109.

Certifico que foi depositada a acta de que consta a designação de
José Manuel Guerreiro Monteiro Ferreira, para gerente da sociedade
em epígrafe, por deliberação de 31 de Outubro de 2003.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 2000080030

C. D. M. � COSTA, DOMINGUES & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7346/
980914; identificação de pessoa colectiva n.º 504265466; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/040106.

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 31 de Março de 2001.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 2000754279

PREDICENTRO � PREDIAL DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2785/
820209; identificação de pessoa colectiva n.º 501233075;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 2/20040106.

Certifico que foi deslocada a sede da sociedade em epígrafe para a
Rua de Edmundo Bettencourt, 19, Quinta de São Jerónimo, Santo
António dos Olivais, Coimbra.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 2000754163

PISCICOIMBRA � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2248/
780616; identificação de pessoa colectiva n.º 500757011; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: Of. Av. 2 � Ap. 1/
20040106.

Certifico que foi depositada a escritura de que consta a cessação de
funções do gerente João dos Santos e Silva, por renúncia em 6 de
Janeiro de 2000.

15 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000751881

SOTECNIGÁS � SOCIEDADE TÉCNICA DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6604;
identificação de pessoa colectiva n.º 503834831; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 5/040105.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que em 27 de
Dezembro de 2003, José da Silva Mendes Castilho, foi destituído da
gerência.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000754180

MULTIVIAGENS � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6533;
identificação de pessoa colectiva n.º 503762881; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 9 e 10/
030620.
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Certifico que, em 30 de Maio de 2003, Carla Helena da Costa San-
tos Ferreira e Vítor Batista Barandas, cessaram as suas funções de
gerentes, por renúncia.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003554041

POSTSET � RECOLHA DOCUMENTOS E ENTREGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8823/
010903; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 8/040113.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, que ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nomi-
nal de 5000 euros, pertencente ao sócio Manuel Alexandre Serens
Ferreira Félix, e outra do valor nominal de 2000 euros, pertencente
à sócia Isabel Simões Pereira.

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

13 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 2000754503

GRELHACAR � AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5845/
950103; identificação de pessoa colectiva n.º 503348600;
averbamento n.º 1; número e data da apresentação: 9/040105.

Certifico que foi depositada a escritura de que consta a cessação de
funções da gerente Dália Maria Dias Sequeira, em 3 de Outubro de
2003.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 2000754236

FONTINHOSA � TRANSPORTES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8674/
010507; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 4/040105.

Certifico que foi depositada a escritura de que consta a cessação de
funções do gerente David Júlio Raposo Seco, por renuncia em 27 de
Dezembro de 2001 e foram alterados os artigos 3.º e 5.º do contrato,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado, é de 50 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas dos valores nominais e titulares
seguintes: uma de 45 000 euros, pertencente ao sócio Carlos Manuel
de Almeida Marques; e uma de 5000 euros, pertencente ao sócio Rogé-
rio Manuel Sousa Gomes.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for deli-
berado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assembleia geral,
ficando, desde já, nomeado gerente o sócio Rogério Manuel Sousa Gomes.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 2000759351

VINCENT�S � SERVIÇOS DE LIMPEZA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9874/
040113; identificação de pessoa colectiva n.º 506829421; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 16/040113.

Certifico que, por Paulo Jorge Esteves Vicente, foi constituída a
sociedade comercial unipessoal em epígrafe, que se rege pelo contra-
to seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de VINCENT�S � Servi-
ços de Limpeza, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua de Arlindo
Vicente, lote 25, 9.º, A, freguesia de Santo António dos Olivais, con-
celho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social, serviços de limpeza doméstica
e industrial.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos pela lei.

Imposto de selo pago nos termos do 26.1 da Tabela Geral do Im-
posto de Selo � 20 euros.

Coimbra, 13 de Janeiro de 2004.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 2000754473

SEGURCENTRO � AGRUPAMENTO DE MEDIADORES
DE SEGUROS, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5008;
identificação de pessoa colectiva n.º 502824255; inscrições n.os 27 e
28; números e data das apresentações: 1 e 2/030627.

Certifico que, com referência ao agrupamento em epígrafe:
a) Em 28 de Março de 2003 SEGURTIME � Mediação de

Seguros, L.da, entrou como novo membro do A. C. E.;
b) Que em 25 de Novembro de 2003 SECUREL � Mediação de

Seguros, L.da, foi exonerada do agrupamento.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003528733

OLYMPUS SERVICE FACILITY PORTUGAL
TECNOLOGIAS ÓPTICAS E DIGITAIS, L.DA

(anteriormente OLYMPUS SERVICE FACILITY PORTUGAL
REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÓPTICOS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9401/
021015; identificação de pessoa colectiva n.º 505928981; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 5/031222.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram alterados
os artigos 1.º, n.º 1 e 2.º do contrato, que ficaram com as seguintes
redacções:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Olympus Service Facility Portu-
gal � Tecnologias Ópticas e Digitais, L.da, e tem a sua sede à Rua de
Alcorredores, 43, fracção A, Fornos, freguesia de Torre de Vilela,
concelho de Coimbra.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a prestação de serviços técni-
cos industriais às empresas na área das tecnologias ópticas e digitais,
excepto tecnologias informáticas. Produção, desenvolvimento, im-
portação e exportação e comercialização de bens e produtos relacio-
nados, necessários à realização da referida actividade.

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

23 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Pereira da Costa do Espírito Santo. 2000750788

MUNDIAL 82 � ARTIGOS DE DESPORTO E CAMPISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3049;
identificação de pessoa colectiva n.º 501387803; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 6/031226.

Certifico que, foi efectuado o registo de dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo 30 de Setembro de 2003,
a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000754040

J. NUNES MARTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3271/
850530; identificação de pessoa colectiva n.º 501504044;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 12; número e data
da apresentação: 4/031226.

Certifico que, foi depositada a escritura de que consta a cessação de
funções por renuncia do gerente Jorge Nunes de Lemos, em 23 de
Outubro de 2003 e foram alterados os artigos 3.º e 5.º do contrato,
que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, Carlos Alberto Barbosa da Silva
e outra a Maria de Lurdes Isidoro de Lemos da Silva.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios, Carlos Alberto
Barbosa da Silva e Maria de Lurdes Isidoro de Lemos da Silva, que
desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em quaisquer actos e contratos, é
necessária a assinatura de um gerente.

6 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000754023

PAULO ABRANTES, CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6211/
951222; identificação de pessoa colectiva n.º 503550531; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/031226.

Certifico que, foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe de
400 000$ para 5000 euros e alterados os artigos 1.º e 3.º do contra-
to, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Paulo Abrantes, Clínica
Médica, L.da, e tem a sua sede em Coimbra, na Urbanização da Quinta
das Lágrimas, sector l, lote 19, freguesia de Santa Clara.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e encon-
tra-se dividido em duas quotas de 2500 euros cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios, Paulo Manuel Braz Abrantes e Nautília Pereira
da Conceição Abrantes.

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

6 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000754104

GALENO, SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5304/
930604; identificação de pessoa colectiva n.º 503054526; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/031226.

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 31 de Março de 2001.

6 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000754031

QUADRAR � CONSTRUÇÃO E PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9859/
031226; identificação de pessoa colectiva n.º 506763439; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 7/031226.

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

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado, que faz parte integrante da pre-
sente escritura outorgada a folhas 110, do livro de notas 261-D.

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma QUADRAR � Construção e Promo-
ção Imobiliária, S. A., tem sede na Rua de D. Manuel I, 127, freguesia
de Santo António dos Olivais, concelho de Coimbra, podendo ser
deslocada pelo conselho de administração nos limites da lei.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a promoção imobiliária, cons-
trução civil e obras públicas; compra, venda e permuta de bens imó-
veis e revenda dos adquiridos para esse fim; importação, exportação,
comercialização e representação de materiais e equipamentos para a
construção; direcção, fiscalização e acompanhamento de obras;
como actividade acessória o arrendamento, conservação e limpeza
de imóveis.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá, nos termos previstos na lei, adquirir e alienar
participações em sociedades com objecto igual ou diferente do referi-
do no artigo segundo, em sociedades reguladas por leis especiais, bem
como associar-se com outras pessoas jurídicas, para, nomeadamente,
formar agrupamentos complementares de empresas, novas socieda-
des, consórcios e associações em participação.
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CAPÍTULO II

Capital e meios de financiamento

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 euros, encontra-se totalmente, subs-
crito e realizado, e é dividido em 10 000 acções ordinárias cada uma
com o valor nominal 5 euros.

ARTIGO 5.º

1 � As acções serão ao portador ou nominativas podendo ser re-
presentadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000 e múltiplos de mil
acções acções ou revestir forma escritural.

2 � Poderão ser emitidas acções com prémio de subscrição e ac-
ções sem direito a voto que confiram direito a um dividendo
prioritário.

3 � As acções emitidas com o privilégio referido no número an-
terior, poderão ser remidas quando e se a assembleia geral o deliberar,
pelo seu valor nominal acrescido ou não de um prémio.

4 � A sociedade pode, dentro dos limites da lei, adquirir acções
próprias e títulos de dívida por si emitidos, e realizar sobre eles quais-
quer operações permitidas por lei.

ARTIGO 6.º

1 � A transmissão de acções entre vivos está sujeita ao prévio
consentimento da sociedade prestado em assembleia geral especial-
mente convocada para o efeito, a qual deverá realizar-se no prazo
máximo de sessenta dias após a apresentação do pedido de consenti-
mento pelo accionista interessado na alienação no qual mencione a
identidade dos propostos adquirentes, preço da venda, condições de
pagamento e demais elementos relevantes da venda projectada, os
quais constarão ainda da convocatória ou ficarão à disposição dos
accionistas, por qualquer outro meio, desde a data da convocação.

2 � No caso de a assembleia geral a que se refere o número um re-
cusar o consentimento, a sociedade-obriga-se a adquirir ou promover a
aquisição das acções junto de accionistas ou terceiros, nas condições de
preço e pagamento do negócio para que foi solicitado o consentimento;
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
nominal ou pelo valor real determinado nos termos previstos no arti-
go 105.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais, dos dois o mais
baixo, desde que assim seja deliberado por maioria qualificada de três
quartos dos votos correspondentes ao capital da sociedade.

3 � Os accionistas gozam de preferência, na proporção das ac-
ções que detiverem na sociedade à data do exercício da preferência,
em todas as transmissões de acções.

4 � O direito de preferência a que se reporta o número anterior
deve ser exercido, sob pena de caducidade, na assembleia geral que
deliberar sobre a prestação do consentimento, devendo as declarações
de preferência ser comunicadas, no prazo de quinze dias após a reali-
zação da assembleia geral, ao accionista interessado na transmissão
caso este não compareça na reunião da assembleia geral.

5 � Decorrido o prazo de sessenta dias indicado no número um
deste artigo sem que se tenha realizado a assembleia geral aí prevista
ou decorrido o prazo de trinta dias sobre a data da realização da
assembleia geral sem que tenha sido celebrado por motivo imputável
aos preferentes o contrato de compra e venda pode o accionista
alienante proceder à venda nos termos que tiverem sido comunicados
no pedido de consentimento.

6 � O disposto neste artigo é aplicável à transmissão dos direitos
de subscrição de acções e à constituição e transmissão do usufruto de
acções devendo nesse caso, o valor a pagar pelo usufruto resultar da
regras do Código do Imposto Municipal da Sisa e do Imposto sobre as
Sucessões e Doações.

7 � São livres as transmissões de acções efectuadas a título gratui-
to ou oneroso entre accionistas e descendente ou ascendente em li-
nha directa do accionista que pretende transmitir as acções.

ARTIGO 7.

1 � A sociedade poderá amortizar as acções:
a) Transmitidas em consequência de qualquer processo judicial ou

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

b) Transmitidas sem observância do disposto neste contrato de
sociedade relativamente à transmissão de acções.

2 � A amortização deverá ser deliberada pela assembleia geral
dentro do prazo de noventa dias a contar do conhecimento que o
conselho de administração tenha do facto determinante dessa amor-
tização.

3 � A contrapartida da amortização prevista na alínea a) do n.º l
será a correspondente ao valor contabilístico apurado através do úl-
timo balanço de gestão aprovado. A contrapartida da amortização
prevista na alínea b) do mesmo n.º l será a prevista no parágrafo
anterior ou o valor nominal, dos dois o mais baixo. As referidas
contrapartidas serão pagas pela sociedade no prazo de cento e oiten-
ta dias a contar da data em que a amortização se tornar efectiva.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir títulos de dívida, incluindo obrigações,
papel comercial e warrants, incluindo warrants sobre valores mobi-
liários próprios, nos termos da lei e nas condições que forem
estabelecidas em deliberação da assembleia geral ou do conselho de
administração.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto possuidores de acções que, até oito dias antes da reali-
zação da assembleia, se encontrem averbadas em seu nome no livro
de registo de acções ou depositadas em instituição financeira autori-
zada para o efeito, ou, sendo escriturais, se encontrem registadas na
respectiva conta de valores mobiliários escriturais.

2 � O depósito bem como o registo em conta de valores mobi-
liários escriturais deve ser comprovado por meio de declaração emi-
tida e autenticada pelo intermediário financeiro, que dê entrada na
sociedade até oito dias antes da data da realização da assembleia.

3 � Cabe um voto a cada grupo de 100 acções, podendo os ac-
cionistas com menor número de acções agrupar-se de modo a obte-
rem aquele número, mas, em tal caso, hão-de fazer-se representar por
um só deles ou por outro accionista.

4 � Todos os arredondamentos dos votos que cabem aos accionis-
tas são determinados por defeito.

5 � A participação nas reuniões dos accionistas que sejam pessoas
colectivas depende da designação que façam por escrito de uma pes-
soa singular que os represente.

6 � Os accionistas que sejam pessoas singulares apenas podem
fazer-se representar por um membro do conselho de administração,
pelo seu cônjuge, pelos seus parentes na linha recta ou por outros
accionistas.

7 � Enquanto se mantiverem nominativas todas as acções da so-
ciedade, a publicação da convocação das assembleias gerais será feita
por cartas registadas expedidas para os accionistas com a antecedên-
cia mínima de vinte e um dias.

8 � A assembleia geral poderá funcionar em primeira convocação
desde que se encontrem presentes accionistas que representem mais
de 50% do capital social.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade é gerida por um conselho de administração com-
posto por três, cinco ou sete administradores eleitos em assembleia
geral.

2 � As reuniões do conselho de administração têm lugar, pelo
menos, uma vez em cada trimestre e sempre que o respectivo presi-
dente, outro administrador, ou o fiscal único as convoque.

3 � Os administradores caucionarão, ou não, o exercício do seu
cargo, conforme for deliberado pela assembleia geral que os eleger.

ARTIGO 11.º

A sociedade vincula-se com a assinatura de dois membros do con-
selho de administração ou de um administrador em conjunto com
procurador mandatado para o efeito pelo conselho de administração.

ARTIGO 12.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único eleito
em assembleia geral.

2 � Além do fiscal único efectivo, haverá um suplente, devendo
ambos ser revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores ofi-
ciais de contas.

ARTIGO 13.º

O conselho de administração poderá designar um secretário fixan-
do-lhe a competência dentro dos limites da lei.
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CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 14.º

1 � O mandato dos membros dos órgãos sociais tem a duração de
três anos, sendo permitida a reeleição uma ou mais vezes.

2 � O presidente dispõe de voto de qualidade em caso de empate
nas votações.

3 � Compete à assembleia geral ou a uma comissão de accionistas
por aquela nomeada fixar as remunerações dos membros dos órgãos
sociais podendo a remuneração dos administradores consistir parcial-
mente numa percentagem dos lucros do exercício não superior a 10%.

ARTIGO 15.º

1 � Deduzidas as parcelas que por lei se devam destinar à forma-
ção da reserva legal, os resultados líquidos evidenciados pelo balanço
anual terão a aplicação que a assembleia geral destinar por maioria
simples dos votos emitidos, podendo deliberar distribuí-los ou afectá-
-los a reservas, total ou parcialmente em qualquer percentagem.

2 � A administração, ouvido o órgão de fiscalização, poderá re-
solver distribuir aos accionistas lucros ou reservas no decurso de um
exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 16.º

1 � A assembleia geral poderá deliberar que o capital seja reem-
bolsado total ou parcialmente recebendo os accionistas o valor nomi-
nal de cada acção ou parte dele.

2 � A assembleia geral poderá determinar que, em caso de reembol-
so parcial do valor nominal, se proceda a sorteio entre, os accionistas.

CAPÍTULO VI

Disposição transitória

ARTIGO 17.º

Para o primeiro mandato, são desde já designados os seguintes
membros para os órgãos sociais, ficando os administradores dispensa-
dos de prestar caução:

Mesa da assembleia geral:
Presidente: Hélder José Gomes de Almeida;
Secretário: Rogério Paulo de Sá Gonçalves;
Conselho de administração:
Presidente � Paulo José Oliveira Gomes;
Vogal � Elsa Susana de Oliveira Gomes Almeida;
Vogal � Rogério Paulo de Sá Gonçalves;
Fiscal único efectivo: Leal & Carreira, Sociedade de Revisores Ofi-

ciais de Contas, representada por José Luís de Sousa Leal, casado,
revisor oficial de contas, n.º 616, com o número de contribuinte
145724298, residente na Rua de Augusto Marques Bom, 21 em
Coimbra.

Fiscal único suplente: Maria Manuel Artilheiro Coelho Gonçalves
da Silva, casada, revisor oficial de contas, n.º 1095, com o número de
contribuinte 197562973, residente na Estrada Nacional N1, 57, rés-
do-chão, 2, na Mealhada.

8 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2000754058

ORIGINALVISÃO � COMÉRCIO DE MATERIAL ÓPTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9758;
identificação de pessoa colectiva n.º 504926578.

Certifico que, com referência à sociedade que foram depositadas as
contas de exercício do ano de 2001.

8 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000086462

ENERGIÁGUAS � ELECTRICIDADE E CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5136/
921209; identificação de pessoa colectiva n.º 502947276;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/031229.

Certifico que, foi deslocada a sede da sociedade em epígrafe para a
Rua do Poço, Fornos, Trouxemil, Coimbra.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2000750850

CARPELLAR � COMÉRCIO DE ESTOFOS E ARTIGOS
DE DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8587/
010326; identificação de pessoa colectiva n.º 505386534; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 7/031219.

Certifico que, foram alterados os artigos 3.º, e n.º l do 4.º do con-
trato, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal 10 000 euros, pertencente à sócia Ana Alexandra Bento
Rodrigues e outra no valor nominal de 15 000 euros pertencente ao
sócio João Jorge dos Santos Rodrigues.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, pertence à sócia Ana Alexandra Bento Rodrigues, já
designada gerente e a partir desta data ao novo sócio João Jorge dos
Santos Rodrigues, também gerente.

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

29 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Pereira da Costa do Espírito Santo. 2000759475

ALMERINDO MENDES P. VASCONCELOS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7800/
990810; identificação de pessoa colectiva n.º 504608967; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/031230.

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 10 de Dezembro de 2003.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2000759343

LEMOS & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3219;
identificação de pessoa colectiva n.º 501508635; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 7/031230.

Certifico que, foi efectuado o registo de dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo 26 de Dezembro de
2003, a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000759335

TRANSPORTES GONÇALVES E FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4558/
910128; identificação de pessoa colectiva n.º 502584190;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 6/031230.

Certifico que, foi depositada a acta de que consta a cessação de
funções do gerente Rui António Gonçalves Figueiredo, por renúncia
em 25 de Agosto de 2003.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2000759327
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ANTÓNIO CRUZ & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2691/
810911; identificação de pessoa colectiva n.º 501183299;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 14; números e
data das apresentações: 4 e 5/031230.

Certifico que, foi depositada a acta de que consta a cessação de
funções do gerente Luís Filipe da Silva Cruz, por renúncia em 9 de
Dezembro de 2003, e foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe
de 125 000 euros para 175 000 euros e alterados os artigos 3.º, 4.º e
5.º do contrato, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, que é de 175 000 euros, e encontra-se dividido em
três quotas, uma do valor nominal de 128 125 euros, do sócio António
Duarte Cruz e duas do valor nominal de 23 437,50 euros, uma de cada
sócio, Luís Filipe da Silva Cruz e Pedro Miguel da Silva Cruz.

ARTIGO 4.º

Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos sócios
prestações suplementares até ao montante global correspondente ao
décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado, fica afecta ao gerente ou gerentes a
designar em assembleia geral, ficando desde já designado gerente o
sócio António Duarte Cruz.

8 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2000750907

RADORBIS � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGEM
MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8066/
000210; identificação de pessoa colectiva n.º 504823132;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/031230.

Certifico que, foi depositada a acta de que consta a cessação de
funções da gerente Maria da Conceição Martins Peres, por renúncia
em 30 de Abril de 2002.

8 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2000750893

HORÁCIO MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1351/
681125; identificação de pessoa colectiva n.º 500514798; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/031230.

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 22 de Dezembro de 2003.

8 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2000750885

COZIPINA, COMÉRCIO E MONTAGENS DE COZINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9200/
020408; identificação de pessoa colectiva n.º 506036715; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/031230.

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 27 de Dezembro de 2003.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2000750877

ALFREDO VIDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9544;
identificação de pessoa colectiva n.º 501568476; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 21 e 23/
031127.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe: 
a) Em 13 de Novembro de 2003, Alfredo Monteiro de Castro Vi-

deira, cessou as suas funções de gerente, por renúncia;
b) O pacto foi alterado no seu artigo 3.º, pelo que passou a ter a

seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita, é de 100 000 euros, correspondente à soma
das seguintes quotas:

Uma do valor nominal de 55 500 euros, pertencente à Cooperati-
va UDIFAR � Cooperativa de Distribuição Farmacêutica, C. R. L.;

Uma do valor nominal de 20 000 euros, pertencente à Cooperati-
va CODIFAR � Cooperativa Distribuidora Farmacêutica, C. R. L.;

Uma do valor nominal de 20 000 euros, pertencente à Cooperati-
va União dos Farmacêuticos de Portugal, C. R. L.;

Uma do valor nominal de 4500 euros, pertencente ao sócio Alfredo
Monteiro de Castro Videira.

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

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000086497

MONTEMOR-O-VELHO

CONSTRUÇÕES MÁRIO CAVALEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrícula
n.º 616/040120; identificação de pessoa colectiva n.º P-506834603;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/040120.

Certifico que, foi registado o seguinte:
No dia 20 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,
compareceu como outorgante:

Màrio Alberto Pires Cavaleiro, com número de identificação fiscal
116675853, casado com Maria Venilde Simões Pessoa, sob regime da
comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Carapinheira, conce-
lho de Montemor-o-Velho, onde reside no lugar de Cabeço.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do bilhete de
identidade n.º 4229224, emitido em de 27 de Novembro de 1996,
pelos Serviços de Identificaçãso Civil de Coimbra.

Disse o outorgante:
Que, pela presente escritura, constitui uma sociedade comercial

unipessoal por quotas, que se regerá pelo pacto social constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Mário Cavaleiro,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Cabeço, freguesia de
Carapinheira, concelho de Montemor-o-Velho.

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 construção civil e obras públicas,
compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim e comércio de materiais para a construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ele sócio Mário Alberto Pires Cavaleiro.
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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 Mário Alberto Pires Cavalei-
ro, desde já nomeado gerente, ou ainda 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, 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.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária-Superior, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 2002915962

FARO
ALBUFEIRA

TRAJAN (PORTUGAL) � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2083/991220;
identificação de pessoa colectiva n.º 504801210; data: 29122003.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2001 e 2002.

8 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Z. Rosa. 2003765859

COTRAL � COOPERATIVA DE TÁXIS RÁDIO
DE ALBUFEIRA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 16/
890106; identificação de pessoa colectiva n.º 502091592; inscri-
ção n.º 8, número e data da apresentação: 11/20040114.

Certifico que, se encontra depositada na pasta respectiva da soci-
edade em epígrafe, a acta n.º 55, elaborada em 22 de Dezembro de
2003, com a nomeação da direcção e do conselho fiscal:

Direcção: presidente � Adelino Manuel Oliva Arvela, solteiro,
maior, residente em Casa M. Raquel, Sesmarias, Albufeira; vogal �
José Maria Loução; vogal: Maria Inácia Caetano Martins Marrachinho;

Conselho fiscal: presidente � Manuel Guerreiro Policarpo, residente
em Aldeia das Amendoeiras, lote 31, Albufeira; vogal � Vivaldo
Manuel Coelho; vogal: João Guerreiro da Silva, residente em Edifício
Paraíso, lote A-8, rés-do-chão, direito, Serves, Albufeira;

Prazo: 2004/2006;
Data da eliberação: 22 de Dezembro de 2003.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Z. Rosa. 2003774173

LAGOA

SILVIDOMUS � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Rua de Teófilo Braga, 17, 2.º, C,
freguesia e concelho de Portimão

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1740/
010427; identificação de pessoa colectiva n.º 505112906.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Inscrição n.º E-9 � Apresentação 19/211103:
Nomeação de gerentes:
Gerentes: Cláudia Maria Martins dos Santos, divorciada e Celso

Ribeiro de Novais Xavier, casado com Sónia Maria Francisca de Jesus
Xavier em comuinhão de adquiridos;

Inscrição n.º E-10 � Apresentação 20/211103:
Alteração parcial do pacto social � Artigo alterado: 1.º

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NEW DOMUS � Construção Civil
e Obras Públicas, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Dona Maria Eugénia
Dias Ferreira, 14, rés-do-chão, na cidade, freguesia e concelho de Lagoa
(Algarve).

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.

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

22 de Janeiro de 2004. � A Escriturária-Superior, Célia Cristina
Guerreirinho Caracol Pereira. 2002975256

TAVIRA

VIVANATURA � PÃO E PASTELARIA BIOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1161/
040112; identificação de pessoa colectiva n.º 505234548; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 12/040115.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, aumentou o capital social
com a entrada do novo sócio Bertus Olsson, casado com Teresita
Tosoc, na separação de bens, e alterou o pacto social nos seus arti-
gos 1.º, 2.º e 3.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma VIVANATURA � Pão e Pastelaria
Biológica, L.da, tem a sua sede no sítio do Pinheiro, freguesia de Luz de
Tavira, concelho de Tavira, com endereço postal na caixa 1077-E.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste na produção e comercialização de pão
e pastelaria biológica e ainda a importação, exportação e
comercialização de vestuário, mármores, máquinas e equipamento para
hotelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5250 euros, e corresponde à soma de três quotas:

Duas, no valor nominal de 2500 euros, cada, pertencendo cada uma
delas a cada um dos sócios François Hector Elvire Vermorgen e Elza
Mariza Newton Gomes Vermorgen; e

Uma, no valor nominal de 250 euros, pertencente ao sócio Bertus
Olsson.

Está conforme.

30 de Janeiro de 2004. � O Conservador, João Henrique Marques
Gonçalves Marques. 2001906560

LEIRIA
MARINHA GRANDE

FUTURMOLDES � COMERCIALIZAÇÃO E FABRICAÇÃO
DE MOLDES E PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1218; identificação de pessoa colectiva n.º 503169218; inscri-
ção n.º 20; número e data da apresentação: 1/20031231.
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Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de dissolução e encerramento da liquidação; data da aprovação
das contas: 9 de Julho de 2003.

Conferido, está conforme.

12 de Janeiro de 2004.� A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006110675

MARTOURS � CONSULTADORIA EM TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 2155; identificação de pessoa colectiva n.º 505809150; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/20031231.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de dissolução e encerramento da liquidação; data da aprovação
das contas: 9 de Dezembro de 2003.

Conferido, está conforme.

12 de Janeiro de 2004.� A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006110691

TRIÂNGULO � RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1085; identificação de pessoa colectiva n.º 502809361; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/20031230.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de dissolução e encerramento da liquidação; data da aprovação
das contas: 22 de Dezembro de 2003.

Conferido, está conforme.

12 de Janeiro de 2004.� A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006109588

MOLTRON � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1571; identificação de pessoa colectiva n.º 503991899;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20031219.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe deslocou a
sede para a Rua de D. João Pereira Venâncio, 8, rés-do-chão, Mari-
nha Grande.

Conferido, está conforme.

5 de Janeiro de 2004.� A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2006110543

MARATONA � CONTABILIDADE E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1605; identificação de pessoa colectiva n.º 504057286;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/20031222.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe deslocou a
sede para a Rua de Vasco da Gama, 51, Marinha Grande.

Conferido, está conforme.

5 de Janeiro de 2004.� A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2006110608

A. M. V. � COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 2468; identificação de pessoa colectiva n.º 503567000; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 5/20031231.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato: artigo alterado: 2.º:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sede na Urbanização da Rua da Portela, lote C,
loja D, em Portela, freguesia e concelho de Marinha Grande.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, criar sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação.

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

Conferido, está conforme.

12 de Janeiro de 2004.� A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006110705

SINDEMOLDES � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 501; identificação de pessoa colectiva n.º 501318640;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20031230.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe: Fernando
Gabriel dos Santos, foi exonerado das funções de gerente, por renún-
cia; data: 12 de Dezembro de 2003

Conferido, está conforme.

12 de Janeiro de 2004.� A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006110667

REIJUL � COMÉRCIO DE PRODUTOS METÁLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 2233; identificação de pessoa colectiva n.º 506049973; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20031229.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de dissolução e encerramento da liquidação; data da aprovação
das contas: 15 de Dezembro de 2003.

Conferido, está conforme.

12 de Janeiro de 2004.� A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006110624

SINDEMOLDES � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 501; identificação de pessoa colectiva n.º 501318640;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/20040108.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, Luís Félix
Martins Felício foi exonerado das funções de gerente, por renúncia.
Data: 11 de Janeiro de 2004.

Conferido, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006110730

DANIVENDAS � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1222; identificação de pessoa colectiva n.º 503330191; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 3/20031231.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprova-
ção das contas: 26 de Dezembro de 2003.

Conferido, está conforme.

12 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006110683



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 67 � 19 de Março de 20046130-(166)

M21 � MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 2075; identificação de pessoa colectiva n.º 505480190; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 1/20040108.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprova-
ção das contas: 31 de Dezembro de 2003.

Conferido, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006110632

ATRIUM QUALIDADE � CONSULTORIA DE SISTEMAS
DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1977; identificação de pessoa colectiva n.º 505106060;
averbamento n.º 3 e averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1; números
e data das apresentações: 3 e 4/20031222.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, Filipe Pinto
Brízida foi exonerado das funções de gerente, por renúncia. Data: 4 de
Dezembro de 2003.

Mais certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de deslocação de sede para a Avenida Vítor Galo,
lote 13, 1.º direito, Marinha Grande.

Conferido, está conforme.

5 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2006110586

ARTEBIJU � BIJUTARIA E BELAS ARTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1002; identificação de pessoa colectiva n.º 502542420;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20031229.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, esta deslocou
a sede para a Rua das Portas Verdes, Centro Comercial Cristal Atrium,
loja 21, 1.º, Marinha Grande.

Conferido, está conforme.

14 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006110616

JDG � REPRESENTAÇÕES DE ARTIGOS PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 2470; identificação de pessoa colectiva n.º 502834242; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 1/20040106.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato, tendo sido alterados os artigos 1.º,
3.º, 4.º e 5.º:

ARTIGO 1.º

A sociedade, com a denominação JDG � Representações de Arti-
gos Plásticos, L.da, passa a ter a sua sede na Zona Industrial da Embra,
freguesia e concelho de Marinha Grande.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração e gerência da sociedade, dispensada de cau-
ção, com ou sem remuneração, conforme for deliberado, será con-
fiada aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral.

2 � Mantém as funções de gerente o sócio José Manuel Martins
Gordalina e fica, desde já, nomeado gerente o não sócio Pedro José
da Silva Santos, casado, residente na Rua de Cabo Verde, lote 126,
Camarnal, Marinha Grande.

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

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante global do décuplo do capital social, ficando todos os sócios
a elas obrigados na proporção das respectivas quotas.

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

Conferido, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006110721

PANIFICADORA CENTRAL DA MARINHA GRANDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 157; identificação de pessoa colectiva n.º 500210829; inscri-
ção n.º 67; número e data da apresentação: 2/20031218.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de designação dos gerentes António Rodrigues Marcelino
Lopes, António José Fernandes Marcelino Lopes e Jorge Manuel
Fernandes Marcelino Lopes. Prazo da designação: três anos, com ter-
mo em 31 de Dezembro de 2006. Data da designação: 2 de Dezembro
de 2003.

Conferido, está conforme.

5 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2006110527

POMBAL

IBEROBRITA � PRODUTORA DE INERTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 209;
número e data da apresentação: PC. 19/20030629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documen-
tos.

30 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2004548851

CONSTRUÇÕES JÚLIO LOPES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 581;
número e data da apresentação: PC. 18/20030629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documen-
tos.

30 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2004548860

FAUSTO & FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1364;
número e data da apresentação: PC. 17/20030629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documen-
tos.

30 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2004548878
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CARREIRA & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1291;
número e data da apresentação: PC. 16/20030629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documen-
tos.

30 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2004548886

LINICARREIRA RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 988;
número e data da apresentação: PC. 15/20030629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documen-
tos.

30 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2004548894

PROVIDA NOCTURNA � GESTÃO DE SALAS
DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2254;
número e data da apresentação: PC. 14/20030629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referentes
ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

30 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2000398600

POMBAL PROF � SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO
E ENSINO PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2387;
número e data da apresentação: PC. 13/20030629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referentes
ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

30 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2004548908

MOTA ASSIS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 110;
número e data da apresentação: PC. 11/20030627.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referentes
ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

30 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2004548916

TRANSPORTES CARRACENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2074;
número e data da apresentação: PC. 10/20030627.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referentes
ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

30 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2004548207

OLIVEIRA & SIMÕES, TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1915;
número e data da apresentação: PC. 9/20030627.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documen-
tos.

30 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003554580

LEAL  &  LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1030;
número e data da apresentação: PC. 7/20030627.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documen-
tos.

30 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2004548215

M. A. P. TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1901;
número e data da apresentação: PC. 2/20030627.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documen-
tos.

30 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2004548231

S. F. P. � SOCIEDADE FERRAGENS DE POMBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 87; nú-
mero e data da apresentação: PC. 1/20030627.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documen-
tos.

30 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2004548240

PIEDADE & RAUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2402;
número e data da apresentação: PC. 176/20030626.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documen-
tos.

26 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2004541601

ALVART � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 747;
número e data da apresentação: PC. 175/20030626.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documen-
tos.

26 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2004541610
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DIAMANTINO MOTA GASPAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 499;
número e data da apresentação: PC. 174/20030626.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documen-
tos.

26 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2004541628

MEIRIDECOR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 855;
número e data da apresentação: PC. 173/20030626.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documen-
tos.

26 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2004541636

PREVENÇAL � AGÊNCIA DE INFORMAÇÕES
E DOCUMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 759;
número e data da apresentação: PC. 172/20030626.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documen-
tos.

26 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2004541644

SILVA & MARCELINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1537;
número e data da apresentação: PC. 103/20030626.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documen-
tos.

12 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2004541555

SOCIEDADE AGRO VINÍCOLA GASPAR & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 938;
número e data da apresentação: PC. 119/20030626.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documen-
tos.

12 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2004541563

EDIFOZ � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 606;
número e data da apresentação: PC. 117/20030626.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referentes
ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

12 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2004541571

BINOLINO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 411;
número e data da apresentação: PC. 114/20030626.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referentes
ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

12 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2004541580

CONSTRUÇÕES A. L. & M., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 794;
número e data da apresentação: PC. 113/20030626.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

12 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2004541598

AL PALUMBAR � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2626;
número e data da apresentação: PC. 116/20030626.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

9 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2004541440

MELGUENSE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2513;
número e data da apresentação: PC. 160/20030626.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documen-
tos.

26 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2004541741

L. S. S. � LADRILHOS DA SERRA DO SICÓ
REVESTIMENTOS CERÂMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2881;
número e data da apresentação: PC. 161/20030626.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referentes
ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

26 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2004541776

FERNANDO MARQUES & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2996;
número e data da apresentação: PC. 162/20030626.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documen-
tos.

26 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2004541784
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MARIJOTA MODERNOS � SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2582;
número e data da apresentação: PC. 165/20030626.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referentes
ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

26 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2004541792

ALVES, CARVALHO & EUSÉBIO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2839;
número e data da apresentação: PC. 168/20030626.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referentes
ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

26 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2004541806

CLIMADOZE � CANALIZAÇÕES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2536;
número e data da apresentação: PC. 178/20030626.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referentes
ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

26 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2004548797

PISOSOL � PAVIMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2806;
número e data da apresentação: PC. 180/20030626.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referentes
ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

26 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2004548800

PEDRO AGUIAR � MÉDICO DENTISTA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3108;
número e data da apresentação: PC. 6/20030627.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referentes
ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

30 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2004548819

PASTICER, PASTAS CERÂMICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3317;
número e data da apresentação: PC. 3/20030627.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

30 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2004548827

EUROSIMOESDÓRIA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3048;
número e data da apresentação: PC. 8/20030627.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referentes
ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

30 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2003469745

GESMOTA � ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE BENS
IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3225;
número e data da apresentação: PC. 4/20030627.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

30 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2004548835

LISBOA
AZAMBUJA

MINIMERCADO SANTOS & GENEBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 732/
20020305; identificação de pessoa colectiva n.º 505971194; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 6/20040130.

Certifico que pela inscrição n.º 4, foi registada a alteração parcial
do contrato da sociedade em epígrafe, quanto aos artigos 2.º e 4.º, que
passam a ter a seguinte nova redacção:

2.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado, e é
representado por duas quotas, uma com o valor nominal de
3750 euros, titulada pelo sócio Nuno Filipe Genebra dos Santos, e uma
de 1250 euros, titulada pela sócia Patrícia Alexandra Alves Cristo.

4.º

Os gerentes serão designados em assembleia geral, que lhes atribui-
rá ou não remuneração, que poderá consistir, total ou parcialmente,
em participação nos lucros da sociedade.

§ único. A sociedade fica validamente obrigada pela intervenção de
um gerente.

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

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2002843902

HENRICOSTA, COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 838/
040130; identificação de pessoa colectiva n.º 503703052; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 8/20040130.

Certifico que pela inscrição n.º 10, foi registada a alteração parcial
do contrato da sociedade em epígrafe, quanto aos artigos 1.º, 3.º e 4.º,
que passam a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a denominação de HENRICOSTA � Comércio
de Automóveis, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 366,
Km 20, ao sitio dos Poços, freguesia de Aveiras de Cima, concelho
de Azambuja.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrita, é do montante de 5000 euros, dividido em duas
quotas do montante de 2500 euros, cada uma, pertencentes uma ao
sócio Amílcar Nunes Duarte Arroja e outra à sócia Maria Antonieta
Simões Arroja.

ARTIGO 4.º

A gerência, dispensada de caução e com ou sem remuneração, con-
forme vier a ser estipulado em assembleia geral, fica a cargo de Amílcar
Nunes Duarte Arroja, divorciado, natural da dita freguesia de Abrigada,
residente em Varandas de Santo António, Vivenda A, em São Martinho
do Porto.

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

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

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2001556497

AMÉRICO BAETA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 106;
identificação de pessoa colectiva n.º 500871175; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 4/20040126.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção. Data da aprovação das contas: 13 de Janeiro de 2004.

Apresentação 4/20040126
Facto: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Janeiro de 2004.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2002843880

SR 71 � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 401;
identificação de pessoa colectiva n.º 503381985; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 1/20040130.

Certifico que pela inscrição n.º 3, foi alterado parcialmente o con-
trato da sociedade em epígrafe, quanto aos artigos 1.º e 4.º, que pas-
sam a ter a seguinte nova redacção:

Apresentação 1/20040130.
Facto: Alteração parcial do pacto, com redenominação e aumento

do capital social.
Artigos alterados: 1.º e 4.º
Quantia do aumento: 12,02 euros, realizado em dinheiro, subscrito

pelos sócios na proporção e em reforço das suas quotas.
Sede: Urbanização Horta do Maia, 12, 3.º, C, freguesia e concelho

de Azambuja.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Paula Alexandra de Barros Pacheco � 3000 euros;

Luís Manuel Leandro da Silva � 2000 euros.

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

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2002843899

CADAVAL

CASINHAS RÚSTICAS DO OESTE, CONSTRUÇÃO
E PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cadaval. Matrícula n.º 606/
040123; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20040123.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que o texto seguinte é a reprodução integral de
escritura pública da sociedade Casinhas Rústicas do Oeste, Construção
e Promoção Imobiliária, L.da, outorgada em 12 de Dezembro de 2003,
de fls. 16 a fls. 16 v.º, do livro n.º 89-D, do Cartório Notarial de
Cadaval.

Constituição de sociedade

No dia 12 de Dezembro de 2003, no Cartório Notarial do Cadaval,
perante mim, licenciado, Eduardo Andrade Silva Vieira, notário do
referido Cartório, compareceram como outorgantes:

1.º Paulo Sérgio de Matos Agostinho, casado com Carla Marina
Veras Domingues Agostinho, sob o regime da comunhão de adquiri-
dos, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de
Lisboa, residente na Rua de 25 de Abril, 13, 1.º, esquerdo, na vila,
freguesia e concelho do Cadaval, contribuinte fiscal n.º 195132181.

2.º Carla Marina Veras Domingues Agostinho, natural da freguesia
e concelho de Cadaval, casada com o primeiro outorgante, no indica-
do regime de bens e com ele residente, contribuinte fiscal
n.º 189813539.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por meu conhecimento
pessoal.

E por eles foi dito que, pela presente escritura, constituem entre
si, uma sociedade comercial por quotas de responsabilidade limitada,
denominada Casinhas Rústicas do Oeste, Construção e Promoção
Imobiliária, L.da, a qual se há-de reger pelo constante dos artigos do
documento complementar, elaborado nos termos do n.º 2, do arti-
go 64.º do Código do Notariado, que arquivo, cujo conteúdo é do
conhecimento pessoal dos outorgantes, pelo que dispensam a sua lei-
tura neste acto.

Declararam os outorgantes sob sua inteira responsabilidade, que já
se encontram depositadas na caixa social as respectivas entradas.

Assim o disseram e outorgaram.

Documento complementar organizado dos termos do n.º 2, do arti-
go 78.º do Código do Notariado, parte integrante da escritura de
constituição de sociedade lavrada no Cartório Notarial de Cadaval,
de fls. 16 e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 89-D

1.º

A sociedade adopta a firma de Casinhas Rústicas do Oeste, Cons-
trução e Promoção Imobiliária, L.da, tem a sua sede na Rua de 25 de
Abril, 13, 1º, esquerdo, na vila, freguesia e concelho de Cadaval, e
durará por tempo indeterminado a partir de hoje.

§ único. A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação da gerên-
cia, bem como abrir ou encerrar agências, filiais ou delegações, sucur-
sais ou outras formas de representação em território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil; compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim; promoção imobi-
liária, avaliações de imóveis, projectos de construção e reconstrução,
levantamentos topográficos, criação e manutenção de jardins e espa-
ços verdes, comércio de plantas e afins, limpezas de edifícios e com-
pra e venda de antiguidades.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nomi-
nal de 2500 euros, da sócia Carla Marina Veras Domingues Agosti-
nho, e outra no valor nominal de 2500 euros, do sócio Paulo Sérgio
de Matos Agostinho.

4.º

A gerência e administração da sociedade será exercida pelo sócio
Paulo Sérgio de Matos Agostinho que, desde já, fica nomeado geren-
te, com dispensa de caução, e com ou sem remuneração, conforme
for acordado em assembleia geral.

5.º

Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos e
contratos, activa e passivamente, é obrigatória a assinatura do geren-
te Paulo Sérgio de Matos Agostinho, à excepção da correspondência.

6.º

Fica vedado aos sócios, sob pena de responderem por perdas e danos,
obrigar a sociedade em actos alheios aos negócios sociais, tais como
abonações, fianças, letras de favor e outros semelhantes.
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7.º

A gerência fica, desde já, autorizada a vender e a adquirir para a
sociedade quaisquer imóveis ou móveis sujeitos a registo.

8.º

Não serão exigidas prestações complementares de capital, mas
poderá qualquer sócio fazer suprimentos à sociedade.

9.º

1 � A cessão total ou parcial da quota, é livre entre os sócios;
mas a favor de estranhos carece do consentimento prévio da socieda-
de, à qual é reservado em primeiro lugar e seguidamente aos sócios o
direito de preferência.

2 � O direito de preferência deverá ser oferecido à sociedade e
individualmente a cada sócio, por carta registada, com, pelo menos,
30 dias de antecedência.

10.º

A sociedade poderá amortizar quotas, nos seguintes casos:
a) Penhora, arresto, arrematação, adjudicação de venda ou qual-

quer outra forma de apreensão judicial de quota, de que possa resultar
a transferência desta para estranhos, salvo se contra aquelas diligên-
cias for reduzida oposição procedente;

b) Acordo entre a sociedade e o titular da quota amortizada;
c) Por falecimento de qualquer sócio;
d) No caso de partilha judicial ou extra judicial por divórcio, sepa-

ração judicial de pessoas e bens ou só de bens, e quando a quota não
ficar a pertencer ao respectivo titular.

11.º

O valor da quota amortizada para efeitos de pagamento ao sócio
titular, será o que resultar do último balanço aprovado, desde que a lei
não imponha outra forma.

12.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas
com aviso de recepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência mí-
nima de 15 dias, salvo nos casos em que a Lei exija outros prazos ou
formalidades diferentes.

13.º

A gerência fica desde já autorizada, nos termos da alínea b), do
n.º 4, do artigo 202.º do Código das Sociedade Comerciais, a efectuar
levantamentos da conta aberta em nome da sociedade, no Banco
Totta, para aquisição de equipamento e outras despesas correntes da
sociedade, antes do registo definitivo na conservatória do registo
comercial.

14.º

Fica estabelecido que serão de conta da sociedade todas as despesas
necessárias à sua constituição, incluindo a desta escritura, legalização,
publicação e registos.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Célia  Maria  Re-
gueira Leitão. 2001366159

RODRIGUES & PRAZERES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cadaval. Matrícula n.º 274/
931108; identificação de pessoa colectiva n.º 503090913;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números
e data das apresentações: 1, 2 e 3/20040123.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que pelos averbamentos n.os 1 e 2, à inscrição
n.º 1, foram inscritas as cessações de funções dos gerentes Francisco
Nelson Ferreira Prazeres e Maria Leontina Rodrigues Prazeres, res-
pectivamente, em 16 de Janeiro de 2004, por renúncia, e pela ins-
crição n.º 5 foi inscrita a nomeação de gerência. Gerentes
nomeados: Sandra Rodrigues Prazeres e Joana Rodrigues Prazeres,
ambas solteiras, maiores, em 16 de Janeiro de 2004.

29 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Re-
gueira Leitão. 2001366167

CASCAIS

HABITAT VITAE � SOCIEDADE DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 268 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505768216;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 41/031127.

Certifica que foi registado o seguinte:
Reforço de capital no montante de 331 700 euros e alteração par-

cial do contrato, quanto ao artigo 5.º, n.º l:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, inteiramente realizado e subscrito, é de
481 700 euros, representado por 481 700 acções, com o valor nomi-
nal de um euro, cada uma.

Relatório do revisor oficial de contas, nos termos do artigo 28.º do
Código das Sociedades Comerciais

Introdução
1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao arti-

go 28.º do Código das Sociedades Comerciais, relativamente ao au-
mento do capital da sociedade anónima, denominada Habitat Vitae �
Sociedade de Investimento Imobiliário, S. A., pessoa colectiva
n.º 505768216, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
de Cascais, sob o n.º 14 268, com sede social na Rua do Conde Mozer,
312, C, Monte Estoril, concelho de Cascais.

2 � O aumento de capital, em espécie, de 150 000 euros, total-
mente realizado, para 481 700 euros, ou seja de 331 700 euros, será
representado por 331 700 acções, com o valor nominal de um euro,
a serem subscritas em comum e sem determinação de parte ou direito
por novos accionistas, admitidos conforme acta n.º 4, lavrada a 30 de
Setembro de 2003, e que são: Maria da Piedade Lobo da Silveira
Mascarenhas Fiúza Nigra, Francesca Maria do Carmo Nigra de Castro
e Sousa, Giuseppe Maria Nigra, Paolo Clemente Fiúza Nigra, Giovanni
Cario Nigra, e Pietro Alessandra Nigra.

3 � Para realização do valor das acções referidas no parágrafo
anterior. Os novos accionistas efectuam uma entrada em espécie, que
consiste em 1/2 do prédio urbano, sito na Rua do Alecrim, 12, 12-A
e 14, e Rua Nova do Carvalho, 17, 19, 21, 23 e 25, em Lisboa, com-
posto de sete pavimentos, lojas e 1.º, 2.º, 3.º, 4.º e 5.º andares e só-
tão, com a área total e coberta de 282 m2, descrito na 4.ª Conservatória
do Registo Predial de Lisboa, sob o n.º 69/270696, inscrito na matriz
predial urbana sob o artigo 299.º, da freguesia de São Paulo.

4 � O prédio urbano anteriormente referido, foi avaliado em
663 400 euros, por um avaliador independente, de que dispomos do
competente relatório de avaliação, pelo que a sua metade corresponde
ao valor do capital subscrito pelo novos accionistas. Os critérios de
avaliação seguidos parecem-nos adequados, porquanto:

a) Têm em conta o estado de uso do bem;
b) Têm em conta a localização e o correspondente de mercado;
c) Têm em conta constrangimentos susceptíveis de redução do seu

valor comercial, como sendo o uso que dele é feito, os rendimento
resultantes das rendas praticadas capitalizadas pela Yeld que reflecte
o nível de risco associado;

d) Têm em conta o estado de conservação do bem e as benfeitorias
que terão de ser realizadas para o seu uso em condições normais de
habitabilidade.

Em síntese, foi usado o princípio do valor de mercado, mas tendo
em consideração as situações que, pelo princípio da prudência se jus-
tifique adaptar este ao justo valor do imóvel.

Responsabilidades
5 � É de nossa responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos

bens e a declaração de que o valor encontrado é suficiente para a
realização de capital pretendida.

Âmbito
6 � O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas

Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
(DRA) 841 � Verificação das Entradas em Espécie para Realização
de Capital das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado
e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável
sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor nominal das
acções atribuídas aos accionistas que efectuam tais entradas. Para tanto,
o referido trabalho incluiu:

a) A verificação da existência do bem;
b) A verificação da titularidade do referido bem e da existência de

eventuais ónus ou encargos;
c) A adopção de critérios adequados na avaliação do mesmo; e
d) A avaliação do bem.
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6 � Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base
aceitável para a emissão da nossa declaração.

Declaração
7 � Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores

encontrados atingem o valor nominal das acções atribuídas aos ac-
cionistas que efectuam tal entrada para realização da sua participação
no capital social.

Lisboa, 6 de Outubro de 2003
Neves, Azevedo Rodrigues e Batalha, Sociedade de Revisores Ofi-

ciais de Contas
Inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, sobre o n.º 115
Registada na C. M. V. M. sob o n.º 8936
Representada pelo sócio José Maria Monteiro de Azevedo

Rodrigues, revisor oficial de contas n.º 681

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

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 2005887315

CANTINHO DOS DEVERES, CENTRO DE ESTUDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 187 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506065758;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 11 e 13/030801.

Certifico que foi registado o seguinte:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, com a apresentação Of. 11/

030801.
Facto: Cessação de funções de gerente de Lucinda Maria Fonseca

dos Santos Dias Vieira, por renúncia de 15 de Maio de 2003.
Alteração parcial do contrato quanto aos artigos abaixo indicados,

que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste: centro de estudos, apoio psicopedagógico,
actividades de desenvolvimento individual e social.

ARTIGO 4.º

2 � A sociedade vincula-se, em todos os actos necessários ou con-
venientes à prossecução do objecto social, com a intervenção de um
gerente.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005788694

MORAIS DE CARVALHO � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 244 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503813478;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 64/030912.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 1.º
Sede: Rua de Costa Pinto, 104, lugar e freguesia de Paço de Arcos,

concelho de Oeiras.

Esta certidão está conforme.

29 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005772810

FUTURTOLDOS � FABRICO E COMERCIALIZAÇÃO
DE TOLDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 616 (Cascais); identificação de pessoa colectiva

n.º 504141929; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 11/
030721.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 1.º
Sede: Estrada Nacional n.º 249, Sítio dos Vales, Abóbada, freguesia

de São Domingos de Rana, concelho de Oeiras.

Esta certidão está conforme.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005855367

CASA DE REPOUSO DO BOM SUCESSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 075 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503493317;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 2/031124 (comple-
mentar).

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 4.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do valor
nominal de 4500 euros, e outra do valor nominal de 500 euros, ambas
pertencentes à sócia Maria Helena Pereira da Costa.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005850055

ISABEL COELHO � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 397 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 69/030710.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Isabel Coelho � Artes
Gráficas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Espanha, 85-A,
Casal de Cambra, freguesia de Casal de Cambra, concelho de Sintra.

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 actividade de artes gráficas, pré-
-impressão, impressão, Web design e brindes publicitários; compra e
venda de equipamento informático, soluções informáticas e assistên-
cia técnica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor no-
minal de 2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
ao capital, até ao montante global igual a 15 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção de
um gerente.

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

4 � Ficam, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.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 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.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005862622

CONFEITARIA NORTENHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1419 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500071357;
inscrição n.º 6; números e data das apresentações: 58 e 59/031022.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto aos artigos 3.º e 5.º, tendo o capital
sido reforçado com 50 120,22 euros, realizado por entradas em di-
nheiro, subscrito pelo sócio Rui Francisco Rocha Alexandre, com
25 060,11 euros; o sócio Delmindo de Jesus Fernandes Almendra, com
15 036,07 euros, e a sócia MILENISERVE � Gestão e Serviços
Hoteleiros, L.da, com 10 024,04 euros.

Os artigos alterados ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 100 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas: uma no
valor nominal de 50 000 euros, pertencente ao sócio Rui Francisco
Rocha Alexandre; outra no valor nominal de 30 000 euros, perten-
cente ao sócio Delmindo de Jesus Fernandes Almendra, e outra no
valor nominal de 20 000 euros, pertencente à sócia MILENISERVE �
Gestão e Serviços Hoteleiros, L.da

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes.

2 � A sociedade vincula-se para com terceiros mediante a inter-
venção de dois gerentes.

3 � Os gerentes podem delegar nalgum ou nalguns deles compe-
tência para determinados negócios ou espécie de negócios, mas, mes-
mo nesses negócios, os gerentes delegados só vinculam a sociedade se
a delegação lhes atribuir expressamente tal poder.

4 � A gerência pode nomear mandatários ou procuradores da so-
ciedade para a prática de determinados actos ou categorias de actos.

5 � Os gerentes terão ou não remuneração, conforme for delibe-
rado pelos sócios em assembleia geral.

O texto completo e actualizado do contrato social, ficou deposita-
do na respectiva pasta.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2000985521

ALFREDO G. PINTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8709 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502900369;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 13/031219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo 3.º, tendo o capital sido
reforçado com 402 410$, efectuado por entradas em dinheiro e subs-

crito pelo sócio Alfredo, com 134 136$, pelos sócios Amílcar e Nuno,
com 134 137$, cada um, para reforço das suas quotas.

O artigo alterado ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontrando-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma das quotas dos sócios: uma
quota de 1666,66 euros; outra quota no valor de 1666,67 euros, e a
terceira quota, de 1666,67 euros, respectivamente, Alfredo Joaquim
Geraldes Pinto, Amílcar de Matos Geraldes Pinto e Nuno Paulo de
Matos Pinto.

O texto completo e actualizado do contrato social, ficou deposita-
do na respectiva pasta.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2005852651

CONSTRUÇÕES ELÉCTRICAS SCHRÉDER, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2229 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500072760;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 63/030729.

Certifico que foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 18, com a apresentação 63/030729.
Facto: Designação dos membros dos órgãos sociais, para o

quadriénio de 2003/2006.
Conselho de administração: Presidente: Schréder Intereuropa, S. A.,

representada por Jean Schréder, casado; administrador-delegado: Luís
Carlos Almeida Braga Pinheiro Torres; vogais: Michel Neuprez, Rafael
Baron Crespo e António Maria Almeida Braga Pinheiro Torres.

Conselho fiscal: Presidente: António Maria de Oliveira Pinheiro
Torres; vogal: Manuel Jorge Correia de Matos.

Revisor oficial de contas: Belarmino Martins, Eugénio Ferreira &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada
por António Alberto Henriques Assis, revisor oficial de contas, ou
por César Abel Rodrigues Gonçalves, revisor oficial de contas;
suplente: Bernardes, Sismeiro & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por José Manuel Oliveira Vitorino,
revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 20 de Março de 2003.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005754978

CITY FILES, COMÉRCIO DE CONTEÚDOS EDITORIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 302 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506200612;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 15/030923.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Cessação de funções do gerente Vítor Manuel Eustáquio dos San-
tos, por renúncia, em 28 de Agosto de 2003.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2005803634

COPACOM � COMPANHIA DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 356 (Oeiras); inscrições n.os 2 e 3; números e data das
apresentações: 8 e 9/030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Facto: Designação de secretário � secretário: Joana Maldonado
Martins dos Reis, Rua de Benguela, 80, B, solteira, maior; suplente: José
Eduardo Martins dos Reis, Avenida da República, 975, lote 2, 3.º,
esquerdo, Parede, maior.
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Data da deliberação: 31 de Março de 2001.
Inscrição n.º 3, com a apresentação 9/030630 � Facto: dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2002555990

NAVAVISION PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 361 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 504779370; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 38/
030701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 7, com a apresentação 38/030701 �
Natureza: Provisória por dúvidas.

Facto: Nomeação do fiscal único.
Efectivo: Ledo, Morgado e Associados, Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas, representada por Manuel Maria Reis Boto, casa-
do, Rua de São Bernardo, 102, rés-do-chão, Lisboa; suplente: Jorge
Bento Martins Ledo, casado, Rua da Fresca, 263, Leça da Palmeira,
Porto.

Período: Triénio 2003/2005.
Data da deliberação: 16 de Maio de 2003.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2002543534

GENGIVA SÃ � CLÍNICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 398 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503957941;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 35/031118.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo 1.º, tendo o mesmo ficado
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Gengiva Sã � Clínica Dentária, L.da, e
tem a sua sede na Rua de António José Forte, 5, Carnaxide, freguesia
de Carnaxide, concelho de Oeiras.

O texto completo e actualizado do contrato social, ficou deposita-
do na respectiva pasta.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2005851655

REINO DOS BICHOS � COMÉRCIO DE ANIMAIS
DE ESTIMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 927 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506353168;
inscrição n.º 6; números e data das apresentações: 57 a 60/031212.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto, aos artigos 2.º, 4.º e 6.º, tendo os
artigos alterados ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de animais de estimação de
pequeno, médio e grande porte, comércio, importação e exportação de
produtos e alimentação para animais de estimação, banhos e tosquias
para animais de estimação; comércio e representações de madeiras e
derivados, carpintaria, restauração de imóveis, aluguer de imóveis; com-
pra e venda de imóveis e revenda de adquiridos para esse fim; comércio
de automóveis.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
75 000 euros, e corresponde a três quotas: duas, no valor nominal de

11 250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Daniel Lopes
da Fonseca e Hugo Emanuel Farias da Silva, e outra, no valor nomi-
nal de 52 500 euros, pertencente à sócia UNIZOO � Representações,
Unipessoal, L.da

ARTIGO 6.º

A gerência e administração da sociedade e a sua representação, em
juízo e fora dele, compete ao sócio Daniel Lopes da Fonseca.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.

O texto completo e actualizado do contrato social, ficou deposita-
do na respectiva pasta.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2005830143

LILLY FARMA � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9829 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500165602;
inscrição n.º 38, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 33 e inscrição
n.º 39; números e data das apresentações: 3 a 5/030904.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo 6.º, tendo o artigo alterado
ficado com a seguinte redacção:

6.º

1 � A gerência da sociedade incumbe a dois ou mais gerentes, que
podem ser estranhos à sociedade, designados por deliberação dos sócios.

2 � Os gerentes podem ser ou não remunerados, consoante for
deliberado pelos sócios.

3 � A sociedade obriga-se:
a) Pelas assinaturas conjuntas de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários nomeados pela ge-

rência, nos termos e limites da respectiva procuração.

Mais certifico a cessação de funções do gerente Laurent Jean René
Fuchs, por renúncia, em 31 de Julho de 2003.

Nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Ana Bela Guedes Baptista Silva Abambres, casa-

da, Rua da Cidade de Rabat, 33, 2.º, esquerdo, Lisboa, com efeitos a
contar de 31 de Julho de 2003.

O texto completo e actualizado do contrato social, ficou deposita-
do na respectiva pasta.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2003212574

UPSALA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 264 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504801929;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 65/030922.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 1.º, que ficou com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma UPSALA � Sociedade de
Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Policarpo dos Anjos,
63, 5.º, esquerdo, freguesia da Cruz Quebrada, Dafundo, concelho de
Oeiras.

O contrato social, completo e actualizado, ficou depositado na
respectiva pasta.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2005849383
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YACHTWORKS � ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DE EMBARCAÇÕES DE RECREIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 399 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 72/030710.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma YACHTWORKS � Assistência
Técnica de Embarcações de Recreio, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Trovas Del Rei, 22 e
22-A, Banzão, freguesia de Colares, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de assistência,
reparação e manutenção de embarcações de recreio. Importação, repre-
sentações e comércio por grosso e retalho de embarcações, equipamen-
tos e acessórios náuticos.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único, ou a não sócios, as quais poderão não ser remuneradas,
conforme aquele decidir.

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

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005862630

JARDENIA � CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
DE JARDINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 389 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 70/030708.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JARDENIA � Construção e
Manutenção de Jardins, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Vasco Santana, 65, 2.º,
esquerdo, em Mem Martins, freguesia de Algueirão-Mem Martins,
concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cri-
adas 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 construção e manutenção de
jardins. Prestação de serviços de jardinagem. Comércio de produtos e
artigos para jardins.

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 pela sócia.

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 aquele
decidir.

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

3 � Fica, desde já, nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005862649

FERNANDO GOMES DOMINGOS
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 386 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 46/030708.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernando Gomes Domingos �
Sociedade de Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Creche Pedro Folque,
10, cave direita, lugar e freguesia de Belas, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil e obras públi-
cas, execução de trabalhos de construção, alvenaria, cofragens e ar-
mações de ferro e outros trabalhos que concorram para a construção
civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas
quotas: uma do valor nominal de 4000 euros, titulada pelo sócio
Fernando Gomes Domingos, e outra do valor nominal de 1000 euros,
titulada pela sócia Beatriz da Conceição de Sá Joaquim Domingos.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 25 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

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

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

4 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Fernando Gomes
Domingos.

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005862657

MÓVEIS ROMANI, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 387 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 65/030708.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Móveis Romani, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta da Infanta D. Isabel
Portugal, 12-A, freguesia de Belas, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e a retalho de
móveis e artigos de decoração.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único, ou a não sócios, as quais poderão não ser remuneradas,
conforme aquele decidir.

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

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005862665

DOMINGOS YÉ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 416 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 52/030715.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Domingos Yé, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Planeta Mercúrio, 7,
1.º, C, Serra das Minas, freguesia de Rio de Mouro, concelho de
Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 12 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio deliberar.

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

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005862940

LUVIDE � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTIGOS
EM PELE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 414 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 47/030715.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LUVIDE � Comércio e Indústria
de Artigos em Pele, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada do Sacário, 100, lugar
e freguesia de São João das Lampas, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e indústria de
artigos em pele. Importação, exportação e representação de artigos em
pele, vestuário e acessórios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais, do valor nominal de 5000 euros, cada uma e uma de cada
sócio.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
Assembleia Geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

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

3 � 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 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.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005862932

ALDAPE � ARQUITECTURA E SISTEMAS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 424 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 32/030716.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALDAPE � Arquitectura e Siste-
mas Informáticos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Sargento Monteiro Ferreira,
15, em Albogas, freguesia de Almargem do Bispo, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços nas áreas
de arquitectura e sistemas informáticos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros, cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

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

3 � 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, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005862924

TROPICALIENTE, RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 423 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 30/030716.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TROPICALIENTE, Restau-
ração, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Nunes Sequeira,
loja B, 16, Agualva-Shopping, freguesia de Agualva, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restauração, actividades hote-
leiras e similares, aluguer de equipamento informático e tempo de
acesso à internet.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros, cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios, sem remuneração.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005862908

ALDEIA EM VERSO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 457 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 67/030730.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Aldeia em Verso � Actividades
Hoteleiras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de António Garcia de
Castro, 13, 1.º, B, na Praia das Maças, freguesia de Colares, concelho
de Sintra.
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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 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 restauração, actividades hote-
leiras e similares.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros, cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam, desde já, nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005862894

TOMMY COOK � ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 453 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 72/030729.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Tommy Cook � Actividades
Hoteleiras, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 31 de Janeiro, 10, 2.º,
direito, no lugar e freguesia de Queluz, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades hoteleiras e simi-
lares.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir.

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

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005862886

PLACYNT � TRANSFORMAÇÃO DE MATÉRIAS
PLÁSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 458 (Sintra);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 70/030730.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PLACYNT � Transformação de
Matérias Plásticas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de 25 de Abril, 131,
em Galamares, freguesia de São Martinho, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em fabrico, transformação, comér-
cio, importação, exportação e representação de artigos em matérias
plástica e seus moldes, estampagem, serigrafia e tampografia. Comér-
cio, importação e exportação de malas e marroquinaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 4750 euros, pertencente ao sócio Paulo Alexandre Car-
valho dos Reis, e outra do valor nominal de 250 euros, pertencente à
sócia Margarida Rosa Carvalho Palhaço dos Reis.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um gerente.
3 � Ficam, desde já, nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005862878

ANTÓNIO JOSÉ PIÇARRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 439 (Sintra);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 55/030722.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de António José Piçarra, Unipes-
soal, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Elias Garcia, 175, 3.º,
D, Cacém, freguesia de Agualva-Cacém, concelho de Sintra.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sua sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e bem assim,
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de canalizações de
águas e esgotos e assentamentos de louças sanitárias.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a inter-
venção de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio, fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade, 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.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005862860

ULTRACARREIRA � REPRESENTAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 367 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 55/030702.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ULTRACARREIRA � Represen-
tações, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Mulatas, 3, em
Albarraque, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio, representação, im-
portação, exportação e distribuição de produtos alimentares, produ-
tos naturais, limpeza, higiene e lazer, material e equipamento
desportivo.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005862770

JUMANJI � COMÉRCIO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 372 (Sintra);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 49/030704.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JUMANJI � Comércio de Ani-
mais de Estimação, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de 29 de Agosto, 116,
freguesia de Terrugem, concelho de Sintra.

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 no comércio de animais de estima-
ção, produtos e alimentação. Prestação de serviços de tosquias, ba-
nhos e apoio domiciliário a animais de estimação.

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 pela sócia.

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, nomeada gerente a sócia e o não sócio, Sérgio
António Frazão de Oliveira, solteiro, maior, residente na morada da
outorgante.

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.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005862762

IBSALUMÍNIOS � COMERCIALIZAÇÃO
E TRANSFORMAÇÃO DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 388 (Sintra);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 67/030708.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IBSALUMÍNIOS � Comercia-
lização e Transformação de Alumínios, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Timor, 72, rés-do-
-chão, no lugar e freguesia de Casal de Cambra, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comercialização e transforma-
ção de alumínios, ferro e estores. Prestação de serviços na áreas re-
feridas actividades.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 12 500 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.

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

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

4 � Ficam, desde já, nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005862673

SOMARMAIS � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 373 (Sintra);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 51/030704.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SOMARMAIS � Empresa de
Trabalho Temporário, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Brasil, 141, fregue-
sia de São Marcos, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na cedência temporária de traba-
lhadores para utilização de terceiros utilizadores, e desenvolvimento
de actividades de selecção, orientação e formação profissional,
consultoria e gestão de recursos humanos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 18 000 euros, pertencente ao sócio Celestino Fernando
da Cunha Dias, e outra de 7000 euros, pertencente à sócia Celestino
Dias � Construções, Unipessoal, L.da

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um gerente.
3 � Fica, desde já, nomeado gerente, o sócio Celestino Fernando

da Cunha Dias.
ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005862681

TAN�S BODY SOLÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 383 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 73/030707.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Tan�s Body Solários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Jaime Cortesão, 2,
loja esquerda, freguesia de Massamá, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em solários de bronzeamento e
melhoria de beleza e bem estar físico.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 4900 euros, pertencente à sócia Ana Maria Barreiros dos
Reis, e outra do valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia Inês
Catarina Barreiros dos Reis Vilaça Lopes.

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

3 � Fica, desde já, nomeada gerente, a sócia Ana Maria Barreiros
dos Reis.

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.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005862690

PICMAG � COMÉRCIO DE ÍMANES E PROJECTOS
MAGNÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 370 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 61/030703.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PICMAG � Comércio de Ímanes
e Projectos Magnéticos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Horta, lote 10, fregue-
sia de Casal de Cambra, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de ímanes e equipa-
mentos magnéticos; projectos magnéticos nas áreas de marketing,
publicidade, brindes, sinalética, artesanato, etiquetagem e decoração
de superfícies comerciais; separação magnética nas áreas alimentar,
química e reciclagem de produtos; tratamento de imagem em planos
de fixação amovível.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros, cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada, conforme aí for deliberado.

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

3 � Fica, desde já, nomeado gerente, o não sócio Manuel António
de Almeida Pico, casado, residente na Rua da Horta, lote 10, Casal de
Cambra, em Sintra.

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.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005862703

PÁTEO DOS POETAS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 380 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 63/030707.

Certifica que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Páteo dos Poetas � Actividades
Hoteleiras, Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Gervásio Lobato, 1,
2.º, C, no lugar e freguesia de Massamá, concelho de Sintra.

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 actividades hoteleiras e simila-
res, nomeadamente cafetaria e restaurante.

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.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005862711

PAULO PINTO & PINTO � REMODELAÇÕES INTERIORES
E EXTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 359 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 67/030701.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paulo Pinto & Pinto � Remode-
lações Interiores e Exteriores, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Antero de Quental, 5,
2.º, esquerdo, na Tapada das Mercês, freguesia de Algueirão-Mem
Martins, concelho de Sintra.

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 prestação de serviços na área
da construção, designadamente trabalhos de pedreiro, canalizações,
pinturas, electricidade, remodelações interiores e exteriores.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 7500 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, no
valor nominal de 3750 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente ao quíntuplo do capi-
tal social.
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3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

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.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005862738

CARVALHO & PAGARÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 369 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 57/030702.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carvalho & Pagará, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Centro Comercial Floresta
Center, na Rua de António Ferreira Gomes, lote 1-B, na Tapada das
Mercês, freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exibição e distribuição de fil-
mes. Projecção de filmes e vídeos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros, cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005862746

BATISTA & BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 368 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 56/030702.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Batista & Batista, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Dona Filipa de Lencastre,
31, 2.º, direito, em Massamá Norte, freguesia de Belas, concelho de
Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de estafetas
em veículos ligeiros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros, cada uma e uma de cada sócio.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios.
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ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005862754

SUPERCHEIO � SUPERMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 285 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 64/030604.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SUPERCHEIO � Supermer-
cado, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 127,
freguesia de Pêro Pinheiro, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, por grosso e a reta-
lho, de grande variedade de produtos alimentares, incluindo bebidas,
limpeza e higiene. Exploração de supermercados.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros, cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

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

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

4 � Ficam, desde já, nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

consentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por
maioria, em assembleia geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005881287

AGRO-PECUÁRIA DE TOIRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 326 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 83/030618.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Agro-Pecuária de Toirão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 9 de Abril, 1, 4.º, fren-
te, no lugar e freguesia de Queluz, concelho de o Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
agro-pecuária, engorda, comércio, importação e exportação de ani-
mais de criação. Comércio de carnes verdes.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005881309

IMS � INTERNATIONAL METAL SERVICE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4993 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500002797;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19; número e data da apresenta-
ção: 39/031120.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Aprovação do projecto de fusão.
Data: 15 de Setembro de 2003.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2005839787

IMS � AÇOS ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6737 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502441232;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18; número e data da apresenta-
ção: 40/031120.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte:

Aprovação do projecto de fusão.
Data: 15 de Setembro de 2003.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2005839779

ALBANO RETÉRIO NEVES ALVES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3400 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500746273;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 35/031110.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte:

Nomeação dos órgãos sociais para o mandato 2003/2005.
Conselho de administração: presidente � Albano Retério Neves

Alves; administradores: Maria Margarida Custódio Alves e Victor
Manuel Custódio Alves.

Fiscal único, efectivo: António Borges, João Macedo & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
António Alexandre Pereira Borges, revisor oficial de contas;
suplente: João Carlos Monteiro Macedo, revisor oficial de contas,
casado, Alameda de Roentgen, 6, 5.º, esquerdo, Lisboa.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2005796921

SOMAGUE BENTO PEDROSO NECSO DRAGADOS, ACE

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 25 (Oeiras); averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 9;
números e data das apresentações: 1 e 2/030916.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte:

Cessação de funções do administrador José Maria Nieto Giménez,
por renúncia em 16 de Junho de 2003.

Nomeação de administrador para completar o mandato em curso.
Designado por Dragados Obras y Proyectos, S. A.: Álvaro Fernando

Ortiz, casado, Rua de São Bento, 644, 6.º, Lisboa.
Data: 16 de Junho de 2003.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2003233504

TECOHILL � GESTÃO, MARKETING E PUBLICIDADE
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 654 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 59/030806.

Certifico que, por Verónica Félix Flores da Silva, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelos artigos constantes do seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação TECOHILL � Gestão
Marketing e Publicidade � Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Machado dos Santos, 256, rés-do-chão, direito, Pare-
de, freguesia do Parede, concelho de Cascais.

§ único. Por simples decisão da gerência da Sociedade poderá trans-
ferir a sua para outro local, do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.
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ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto, análise e desenvolvimento de pro-
jectos e consultadoria em gestão e marketing. Concessionária de pu-
blicidade, comunicação, imagem e edições.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$) representado por uma quo-
ta de igual valor nominal, pertencente a um único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da Sociedade com ou sem remuneração, fica a cargo do
sócio, ou de não sócio, conforme deliberado em assembleia geral, fi-
cando desde já nomeado gerente, o sócio único.

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a realizar prestações suplementares de
capital à Sociedade, até ao montante de global correspondente a cinco
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.

Declaro sob minha responsabilidade que honra, nos termos e para
os efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 202.º do Código das Socie-
dades Comerciais, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n.º 237/2001, de 30 de Agosto que o capital social se encontra to-
talmente realizado e depositado no dia 6 de Agosto de 2003, na
Agência Cascais do Banco BPI.

Mais declara que não é titular de qualquer outra sociedade unipessoal.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005885509

AGÊNCIA FUNERÁRIA CENTRAL DE QUEIJAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 554 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505642239;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 52/031121.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte:

Cessação de funções do gerente Jaime Ferreira da Silva, por óbito,
em 14 de Dezembro de 2002.

A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.) 2005755109

LISBOA � 1.A SECÇÃO

ASCENSÃO & MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 492/871229; identificação de pessoa colectiva n.º 501191562;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 6/20020308.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 20 854 948$, realizado quanto a 20 706 483$, por incor-

poração de suprimentos e quanto a 148 465$, em dinheiro e subscri-
to por ambos os sócios, em partes iguais.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da respectiva escrituração, é de
114 000 euros, e acha-se dividido em duas quotas, iguais, uma do va-
lor nominal de 57 000 euros do sócio Manuel Ascensão Gomes e uma
do valor nominal de 57 000 euros do sócio Ilídio Filipe Godinho do
Rosário Alfaiate.

Relatório do revisor oficial de contas

Freire, Kaizeler & Lourenço � Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, representada pelo Dr. Luís Eduardo Ribeiro Kaizeler, revisor
oficial de contas, inscrito na respectiva lista sob o n.º 454, encon-
trando-se no exercício efectivo de todos os seus direitos, vem elabo-
rar o seu relatório sobre a verificação de entradas em espécie com
que os sócios da firma Ascensão & Madeiras, L.da, pessoa colectiva
n.º 501919562, com sede em Lisboa e matriculada na Conservatória
do Registo Comercial de Lisboa, sob o n.º 67 492, pretendem realizar
a sua comparticipação no aumento do capital social daquela empresa.

1 � Introdução. � O aumento de capital a realizar é de
20 706 483$.

Esse aumento é feito por contrapartida das contas de suprimentos
dos sócios assim discriminada:

Manuel Ascensão Gomes ...................................... 10 353 241$50
Ilídio Filipe Godinho do Rosário Alfaiate ............. 10 353 241$50

Total ................................. 20 706 483$00

2 � Descrição dos bens a transferir [Alínea a) do n.º 3 do arti-
go 28.º do Código das Sociedades Comerciais]. � Os bens a transferir
correspondem a suprimentos que se encontram registados nas contas
correntes dos sócios, respectivamente 25 512 Manuel Ascensão Go-
mes e 25 513 Ilídio Filipe Godinho do Rosário Alfaiate.

3 � Titularidade dos bens [Alínea b) do n.º 3 do artigo 28.º do
Código das Sociedades Comerciais]. � Os titulares dos suprimentos
acima referidos são:

Manuel Ascensão Gomes, divorciado, natural da freguesia de Escalos
de Baixo, concelho de Castelo Branco, residente no Paço da Rainha,
16, em Lisboa, número de identificação fiscal 113046944, com con-
ta de suprimentos n.º 25 512 e um saldo credor de 10 353 241$50,
valor esse que cobre os suprimentos com que pretende realizar a sua
parte no aumento de capital.

Ilídio Filipe Godinho do Rosário Alfaiate, natural da freguesia de
São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, casado com Leonor
Maria Marçal Alves, sob o regime da comunhão de adquiridos, resi-
dente na Quinta da Peça, Rua C, lote 16, Moninhos, Loures, número
de identificação fiscal 156516292, com conta de suprimentos
n.º 25 513 e um saldo credor de 10 353 241$50, valor esse que cobre
os suprimentos com que pretende realizar a sua parte no aumento de
capital.

4 � Avaliação e critérios utilizados [Alínea c) do n.º 3 do artigo 28.º
do Código das Sociedades Comerciais]. � Os suprimentos registados
nas contas dos sócios acima identificados resultaram de entradas em
dinheiro para fazer face as despesas correntes da firma.

Assim, o critério valorimétrico utilizado, atendendo à natureza
específica dos referidos suprimentos, foi o de considerar os seus valo-
res nominais de acordo com os registos contabilísticos da sociedade
Ascensão & Madeiras, L.da e confirmados pela verificação dos res-
pectivos extractos de conta corrente.

5 � Valor dos bens a entregar pelos sócios [Alínea d) do n.º 3 do
atrigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais]. � Os bens com
que os sócios da Ascensão & Madeiras, L.da, pretendem realizar o
aumento do capital social daquela empresa, têm o valor de
20 706 483$, correspondendo ao seu justo valor e satisfazendo os cri-
térios definidos no artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais.

Lisboa, 12 de Dezembro de 2001.
A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Freire Kaizeler &

Lourenço, representada por: Dr. Luís Eduardo Ribeiro Kaizeler (revi-
sor oficial de contas n.º 454).

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000245829

LISBOA � 2.A SECÇÃO

JESUS ARRANHADO, DESPACHANTE OFICIAL
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 071/20030204; identificação de pessoa colectiva
n.º 506346161; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
20030204.
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Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jesus Arranhado, Despachante
Oficial � Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Moeda, 1, 1.º, direito,
sala 3, freguesia de São Paulo, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede da sociedade
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como serem criadas ou encerradas quaisquer, filiais ou outras
formas de representação em Portugal e no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de despachante oficial.

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 Guilherme de Jesus Estriga Arranhado.

4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, pertence ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração confor-
me ele decidir.

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

5.º

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

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.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 1000247728

FRANK & CASAL � CALÇADO E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 135/19830607; identificação de pessoa colectiva n.º 501420975;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 121/20020328.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Redenominação de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Capital: 224 458,66 euros.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de 224 458,65 euros acha-se integralmente rea-
lizado, em dinheiro e nos diversos valores do activo constantes da
escrita, e corresponde à soma de duas quotas de 112 229,33 euros cada
uma pertencendo uma a cada sócio:

1 � Casimiro Manuel Vieira do Casal.
2 � Eckard Frank.

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 Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005402346

LISPETRÓLEOS � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
DE POSTOS DE ABASTECIMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7412/971001; identificação de pessoa colectiva n.º 504012533;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7, averbamento n.º 1 à inscrição

n.º 9, inscrição n.º 7, inscrição n.º 8, inscrição n.º 9, inscrição
n.º 10 e inscrição n.º 11; números e data das apresentações: 38, 39,
40, (of.) 41 e 42/20020711.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal, por deliberação

de 31 de Março de 2000, para o quadriénio de 2000/2003.
Conselho de administração: presidente � Acácio do Carmo Garcia;

vogal: Gerard Guy Vinson; vogal: Stéphane Deutsch, residente em
6 Avenue Raymond PoiNcaré, 75116 Paris; vogal: Philippe Larry,
residente em 6 Avenue de Raymond Poincaré, 75116 Paris; vogal: José
Eduardo Vera Cruz Jardim, residente na Avenida de Duque de Ávila,
66, 5º, Lisboa.

Conselho fiscal: presidente � Guillaume Vicaire; vogal: António
Dias e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas;
vogal: José Pedro Caldeira da Silva; suplente: Freire, Loureiro & As-
sociados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Cessação de funções dos administradores e dois membros do conse-
lho fiscal.

Conselho de administração: Acácio do Carmo Garcia; Gerard Guy
Vinson; Stéphane Deutsch; Philippe Larry e José Eduardo Vera Cruz
Jardim, por terem renunciado respectivamente em 27 de Junho de
2001; 1 de Janeiro de 2002; 15 de Setembro de 2001; 20 de Setem-
bro de 2000 e 16 de Abril de 2002.

Conselho fiscal: Guillaume Vicaire e José Pedro Caldeira da Silva,
por terem renunciado respectivamente em 18 de Abril de 2001 e 29 de
Junho de 2001.

Nomeação do presidente do conselho fiscal, Paul Esterman, resi-
dente na Avenue de Raymond Poincaré, 6 Paris, França e do admi-
nistrador, Jean François Domont, residente na Avenue de Raymond
Poincaré, 6, Paris, França, até ao final do quadriénio em curso de
2000/2003, por deliberação de 2 de Abril de 2001 que ratificou a
cooptação de 3 de Outubro de 2000.

Nomeação de administrador por cooptação em 29 de Junho de
2001: Ana Maria Louro de Aragão Teixeira de Sande e Lemos, resi-
dente no Edifício Monsanto, Rua do Alto do Montijo, lotes 1 e 2,
Alfragide, Amadora.

Cessação de funções da administrador Ana Maria Louro de Aragão Teixeira
de Sande e Lemos, por ter renunciado em 14 de Dezembro de 2001.

Nomeação de dois membros do conselho de administração e de um
membro do conselho fiscal até ao final do quadriénio em curso de
2000/2003, por deliberação de 18 de Dezembro de 2001.

Conselho de administração: administrador-delegado: António José Gon-
çalves Baptista, residente no Edifício Monsanto, lotes 1 e 2, Rua do Alto
do Montijo, Alfragide, Amadora; vogal: Manuel Jorge Fonseca Magalhães
e Silva, residente na Avenida de Duque de Ávila, 66, 5.º, Lisboa.

Conselho fiscal: António Jodar, residente no Edifício Monsanto,
Rua do Alto do Montijo, lotes 1 e 2, Alfragide, Amadora.

Nomeação de dois membros do conselho de administração, até ao
final do quadriénio em curso de 2000/2003, por deliberação de 23 de
Abril de 2002 que ratificou a cooptação de 3 de Outubro de 2001.

Presidente � Júlio de Lemos Castro Caldas, residente na Avenida
de Duque d�Ávila, 66, 5.º, Lisboa; vogal: António Manuel de Sousa,
residente na Avenida de Duque d�Ávila, 66, 5.º, Lisboa.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000245458

LOURINHÃ

RESTISOL � ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1369/
23012004; identificação de pessoa colectiva n.º P 506620263;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/23012004.

Certifico que, entre:
1.º Paulo Filipe Pinto da Silva, casado com Helena Isabel Ribeiri-

nho Jardim da Silva, na comunhão de adquiridos, residente na Traves-
sa do Bolardo, 7, Marteleira, Lourinhã;

2.ª Helena Isabel Ribeirinho Jardim da Silva, casada com o referido
Paulo Filipe Pinto da Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege nos termos do contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RESTISOL � Isolamentos e
Impermeabilizações, L.da, e tem a sua sede na Travessa do Bolardo,
7, em Marteleira, freguesia de Marteleira, concelho da Lourinhã.
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2 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede da sociedade
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho e por grosso de
materiais de construção civil, produtos de higiene e limpeza, decora-
ção, utilidades para o lar, artigos de vestuário e têxteis, construção
civil, restauros, isolamentos e impermeabilizações e matérias-primas
para a construção civil e investimentos financeiros na aquisição de
imóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, e corresponde à soma de
duas quotas, uma do valor nominal de 9000 euros, pertencente ao só-
cio Paulo Filipe Pinto da Silva, e uma do valor nominal de 1000 euros
pertencente à sócia Helena Isabel Ribeirinho Jardim da Silva.

2 � O capital social encontra-se já realizado em dinheiro quanto
a 50% de cada quota.

3 � A realização dos restantes 50% do valor nominal de cada quota,
será efectuado no prazo de um ano a contar de hoje.

ARTIGO 4.º

No caso de cessão de quotas a estranhos, os restantes sócios têm o
direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Paulo Filipe
Pinto da Silva que fica, desde já, nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos,
activa e passivamente, com a assinatura de um gerente.

3 � Fica vedado aos gerentes, obrigar a sociedade em actos estra-
nhos aos negócios sociais, designadamente, fianças ou outros seme-
lhantes.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
casos de arresto, arrolamento, penhora, ou qualquer outra forma de
apreensão judicial.

2 � O valor da quota a amortizar, salvo disposição legal em con-
trário, é o nominal.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000323286

BERVITO � IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1370/
26012004; identificação de pessoa colectiva n.º P 506756548;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/26012004.

Certifico que, Victor Manuel de Oliveira Paulo, divorciado, resi-
dente na Rua do Viveiro, 562, apartamento 412, Monte Estoril, fre-
guesia do Estoril, concelho de Cascais, constituiu a sociedade em
epígrafe que se rege nos termos do contrato:

ARTIGO 1.º

Firma

1 � A sociedade adopta a firma BERVITO � Imobiliária,
Unipessoal, L.da

2 � A firma só pode ser alterada com o consentimento e autori-
zação por escrito do sócio fundador.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � Tem a sua sede social no Edifício Santo António, fracção A,
Praia da Areia Branca, freguesia e concelho da Lourinhã.

2 � A sede pode ser transferida para qualquer outro local dentro
do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe, bem como criar ou
encerrar filiais, sucursais, ou qualquer forma de representação social,
nacional ou estrangeira.

3 � O poder referido no número anterior está reservado exclusi-
vamente ao sócio fundador.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a promoção de projectos e
empreendimentos imobiliários e urbanizações. Compra, venda, arren-
damento e revenda de imóveis.

2 � A sociedade pode desenvolver qualquer outra actividade conexa
com o seu objecto social.

3 � A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades constituídas ou a constituir, mesmo com objecto diferente
do seu.

ARTIGO 4.º

Capital social

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

ARTIGO 5.º

Gerência

1 � A gerência e representação, pertence ao sócio único, com ou
sem remuneração, conforme aquele decidir.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção do sócio único,
mediante a sua assinatura simples.

3 � Fica nomeado gerente o sócio fundador.
4 � A sociedade pode nomear representantes, desde que o mandato

se faça por documento com forma pública, e com objecto definido.
5 � A sociedade poderá nomear terceiros gerentes sempre que o

sócio fundador assim anuir.

ARTIGO 6.º

Negócios com a sociedade

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

ARTIGO 7.º

Limite temporal

1 � A sociedade durará enquanto ao sócio fundador for vivo, e se
mantiver com plenas capacidades para dirigir a sociedade, segundo o
critério do homem médio.

2 � Caso se verifique a incapacidade permanente do sócio funda-
dor para o exercício das suas funções, a sociedade entra imediatamen-
te em dissolução.

3 � Contudo e com o acordo do sócio fundador e por deliberação
da assembleia de sócios, pode o limite temporal ser alterado, bem como
o disposto no número anterior.

ARTIGO 8.º

Deliberações

1 � As deliberações dos sócios são tomadas de acordo com a lei
comercial aplicável às sociedades por quotas.

2 � Contudo, se a sociedade vier a ter mais sócios, as deliberações
só são válidas se o sócio fundador a elas der consentimento por escri-
to, mesmo que há data a sua quota não corresponda à maioria do
capital.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000323294

TORRES VEDRAS

JOSÉ FRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 686; identificação de pessoa colectiva n.º 500744785;
averbamentos n.os 1, 2 e 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; nú-
meros e data das apresentações: (ofs.) 4, 5, 6 e 7/20031030.

Certifico que, foram registados os seguintes actos de registo:
1 � Cessação de funções de gerente de Tomás Franco, por renún-

cia em 23 de Setembro de 2003.
2 � Cessação de funções de gerente de Maria Luisete Conceição

Diogo Franco, por renúncia em 23 de Setembro de 2003.
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3 � Cessação de funções de gerente de Maria Luísa Vieira, por
renúncia em 23 de Setembro de 2003.

4 � Alteração parcial do contrato em que se alteram os
artigos n.º 1 do 1.º, n.º 1 do 3.º e 4.º do contrato que passam a ter a
seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Franco, L.da, tem a sua sede
na Rua de Luís de Camões, 24, rés-do-chão, lugar de Paul, freguesia
de São Pedro de Santiago, concelho de Torres Vedras, durará por tempo
indeterminado e iniciou a sua actividade em 2 de Janeiro de 1978.

2 � [...]

3.º

1 � O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5985,58 euros, e corresponde à soma de quatro quotas, duas do valor
nominal de 1995,19 euros, uma de cada um dos sócios José Tomás
Franco e Pedro Miguel Vieira Franco, e duas do valor nominal de
997,60 euros, uma de cada um dos sócios Cristina Luísa Vieira Franco
Antunes e Carlos Manuel da Costa Antunes.

2 � [...]
3 � [...]

4.º

1 � A administração e representação da sociedade compete aos
gerentes nomeados em assembleia geral, com ou sem remuneração
conforme nela for deliberado.

§ único. Sem prejuízo de posteriores deliberações, continua nomeado
gerente o sócio José Tomás Franco, e são desde já nomeados geren-
tes os sócios Pedro Miguel Vieira Franco, Cristina Luísa Vieira Fran-
co Antunes e Carlos Manuel da Costa Antunes.

2 � A sociedade fica validamente obrigada com a assinatura do
gerente José Tomás Franco ou com a assinatura conjunta de dois outros
gerentes.

3 � [...]
4 � [...]

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

Conforme o original.

1 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 2006228218

PORTO
AMARANTE

ARMÉNIO LIMA, L.DA

Sede: Serrado, Freixo de Cima, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1649/
010601; identificação de pessoa colectiva n.º 505412969; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/040115.

Certifico que, pela inscrição n.º 2, foi feito o registo de aumento
de capital.

Disposição alterada: artigo 4.º
Quantia de aumento: 175 000 euros, realizado em dinheiro pelos

sócios, na proporção das suas quotas, tendo em consequência sido
alterado o artigo 4.º que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
200 000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
100 000 euros pertencente ao sócio Manuel Arménio Teixeira Lima,
e uma outra do valor nominal de 100 000 euros pertencente à sócia
Maria de Lurdes Oliveira Magalhães.

Foi depositado na pasta respectiva o texto do contrato alterado na
sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme o original.

23 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004971525

ANTÓNIO TEIXEIRA REBELO, L.DA

Sede: Pinheiral, Oliveira, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1944/
020208; identificação de pessoa colectiva n.º 505793393; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/040115.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a dissolução e o encerramento da liquidação da mesma sociedade.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

23 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004971517

RAVX � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Sede: Rua de São Sebastião, 80, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2263/
040121; identificação de pessoa colectiva n.º P-506664155; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/040121.

Certifico que, entre Fausto Manuel da Costa Manteigas da Fonseca
Ferraz, casado com Amélia Assunção Beira Ricon Ferraz, na comu-
nhão de adquiridos, a referida Amélia Assunção Beira Ricon Ferraz;
Miguel da Costa Ricon Ferraz e Henrique da Costa Ricon Ferraz, sol-
teiros, menores, constituíram a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma RAVX � Prestação de Serviços
Médicos, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de São Sebastião, 80, fre-
guesia de São Gonçalo, concelho de Amarante.

2.º

Por simples deliberação da gerência poderá, a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas sucursais, filiais, agências ou qualquer outra for-
ma de representação local.

3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas, duas do valor
nominal de 2000 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios Fausto Manuel Costa Manteigas Fonseca Ferraz e Amélia As-
sunção Beira Ricon Ferraz, e duas outras do valor nominal de 500 euros
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Miguel Costa Ricon
Ferraz e Henrique Costa Ricon Ferraz.

5.º

A administração e a representação da sociedade incumbe aos dois
sócios Fausto Manuel Costa Manteigas Fonseca Ferraz e Amélia As-
sunção Beira Ricon Ferraz que desde já são nomeados gerentes, vin-
culando-se a sociedade pela assinatura de qualquer um dos gerentes.

6.º

A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os só-
cios, quando a favor de estranhos fica dependente do consentimento
do sócio não cedente.

7.º

A sociedade poderá exigir aos sócios Fausto Manuel Costa Mantei-
gas Fonseca Ferraz e Amélia Assunção Beira Ricon Ferraz, presta-
ções suplementares de capital até ao décuplo do capital social.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas dirigidas
aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004971568
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FRANCISCO OLIVEIRA RAMOS & C.A, L.DA

Sede: Edifício Laranjeira, entrada A, 2.º, A, São Gonçalo,
Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1720/
010726; identificação de pessoa colectiva n.º 505531119;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/040122.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi feito o
registo de deslocação de sede:

Mudou a sede para o lugar do Lodeiro, Gondar, Amarante.

Conferida, está conforme o original.

30 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004971614

ADQUIRIR E GOSTAR � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Boavista, lote 7, Cepelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1594/
010301; identificação de pessoa colectiva n.º 505266431; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/040122.

Certifico que, pela inscrição n.º 2, foi feito o registo de aumento
de capital.

Disposição alterada: artigo 3.º
Quantia de aumento: 75 000 euros, realizado em dinheiro, pela

emissão de 15 000 novas acções de 5 euros cada uma.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
125 000 euros, representado por 25 000 acções no valor nominal de
5 euros cada uma.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto do contrato altera-
do, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme o original.

30 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004971576

JOSÉ MATOS � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Cumieira, Figueiró (Santiago), Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1826/
011003; identificação de pessoa colectiva n.º 505688522; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/040122.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a dissolução e o encerramento da liquidação da mesma sociedade.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004971584

MALHAS HOMISER, L.DA

Sede: Monte, Figueiró (Santiago), Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1882/
011129; identificação de pessoa colectiva n.º 505705559; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 11/031219.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a dissolução e o encerramento da liquidação da mesma sociedade.

Data da aprovação das contas: 28 de Novembro de 2003.

Conferida, está conforme.

5 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004978686

CONFECÇÕES BELTI, L.DA

Sede: Pinheiro, Ataíde, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 402/
880411; identificação de pessoa colectiva n.º 501967141; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 1/031217.

Certifico que, pela inscrição n.º 6, foi feito o registo de aumento
de capital e alteração parcial de pacto da sociedade em epígrafe.

Quantia de aumento: 57 578,13 euros, realizado em dinheiro, pe-
los sócios, da seguinte forma: o sócio Carlos Francisco dos Anjos Pinto
com 28 789,06 euros e a sócia Olinda Maria Magalhães Matos da Silva
com 28 789,07 euros que acresce respectivamente a cada uma das
quotas no valor de 15 213,34 euros e 16 210,93 euros, tendo em
consequência sido alterados os artigos 1.º e 3.º que ficaram com a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Confecções Belti, L.da e vai ter a sua
sede no lugar do Paço, Zona Industrial de Oliveira, freguesia de Oli-
veira, concelho de Amarante.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 90 000 euros,
dividido em três quotas: uma do valor nominal de 997,60 euros e uma de
44 002,40 euros pertencentes ao sócio Carlos Francisco dos Anjos Pin-
to, e uma outra do valor nominal de 45 000 euros pertencente à sócia
Olinda Maria Magalhães Matos da Silva.

Foi depositado na pasta respectiva o texto do contrato alterado na
sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme o original.

31 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Noguei-
ra Teixeira Martins. 2004978635

CAFÉ CARVALHAL, FERNANDA ALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Costa, Fridão, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1968/
020308; identificação de pessoa colectiva n.º 506041611; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/040116.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a dissolução e o encerramento da liquidação da mesma sociedade.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

23 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004971550

CANOMECA � EQUIPAMENTOS TÉRMICOS E REDES
DE FLUÍDOS, L.DA

Sede: Rua de Guimarães, Edifício da Vinha, fracção AV,
São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1424/
000215; identificação de pessoa colectiva n.º 504808028; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 5/040116.

Certifico que, pela inscrição n.º 5, foi feito o registo de aumento
de capital e alteração parcial de pacto (com mudança de sede).

Quantia de aumento: 142 518,04 euros, realizado em dinheiro pe-
los sócios na proporção das suas quotas.

Disposições alteradas: artigos 1.º e 4.º

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CANOMECA � Equipamentos Tér-
micos e Redes de Fluídos, L.da, e tem a sua sede no Edifício Mercúrio,
armazéns 9 e 10, lugar de Ramos, freguesia de Telões, concelho de
Amarante.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros, correspondendo à soma de uma quota de
50 000,95 euros e outra de 24 999,05 euros, pertencentes ao sócio
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Norberto Monteiro Miranda, uma de 50 000,95 euros, como bem
próprio e outra de 24 999,05 euros, como bem comum, pertencentes
ao sócio Florêncio Joaquim da Rocha Machado.

Ficou depositado na pasta respectiva o texto do contrato alterado
na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004971541

HABIMARANTE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.
Sede: Pinhel, Padronelo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 356/
861204; identificação de pessoa colectiva n.º 501750738; inscri-
ção n.º 27; número e data da apresentação: 5/040120.

Certifico que, pela inscrição n.º 27, foi feito o registo de delibera-
ção de manutenção do domicílio total.

Sociedade dominante: EMPRIANO � Indústria de Obras Públicas
e Particulares, S. A., Rua do Monte dos Burgos, 470 e 492, 1.º, Por-
to.

Data da deliberação: 31 de Outubro de 2003.

Foi depositado na pasta respectiva o texto do contrato alterado na
sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme o original.

22 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Noguei-
ra Teixeira Martins. 2004971630

MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S. A.
Sede: Casa da Calçada, Largo do Paço, 6, Cepelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 25/
460903; identificação de pessoa colectiva n.º 500197814;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 48 e inscrição n.º 53; números e
data das apresentações: 6, 7 e 8/040114.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 48, foi feito
o registo de cessação de funções do conselho fiscal: Manuel Teixeira
Mendes; António Magalhães e Carlos Santos, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas; Marcos Levi Sampaio Caetano Ramalho e José
Rodrigues de Jesus, por renúncia em 29 de Dezembro de 2003, e pela
inscrição n.º 53, foi feito o registo de nomeação de dois novos admi-
nistradores.

Administradores designados: António Martinho Ferreira de Olivei-
ra e Gonçalo Nuno Gomes de Andrade Moura Martins.

Designação de fiscal único e seu suplente.
Fiscal único designado: António Magalhães e Carlos Santos, Sociedade

de Revisores Oficiais de Contas, representada por Carlos Alberto Freitas
dos Santos; suplente: José Rodrigues de Jesus ( revisor oficial de contas).

Data da deliberação: 29 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004971533

R. P. � PÃO QUENTE E PASTELARIA, L.DA

Sede: Cachada, Fregim, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2262/
040115; identificação de pessoa colectiva n.º 506780350; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/040115.

Certifico que, entre Ricardo Manuel Alves Teixeira, casado com
Paula Cristina Teixeira Leite, na comunhão de adquiridos e a referida
Paula Cristina Teixeira Leite, constituíram a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma R. P. � Pão Quente e Pastelaria, L.da,
vai ter a sua sede no lugar da Cachada, freguesia de Fregim, concelho
de Amarante.

2.º

Por simples deliberação da gerência poderá, a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas sucursais, filiais, agências ou qualquer outra for-
ma de representação local.

3.º

O objecto social consiste num estabelecimento designado por pão quen-
te, cujas actividades a desenvolver são as seguintes: comércio a retalho de
pão, produtos de pastelaria e confeitaria, sendo alguns produtos compra-
dos em cru com posterior cozedura no estabelecimento; serviço de paste-
laria compreendendo a venda de produtos de pastelaria, café e outras be-
bidas, para consumo no estabelecimento. Poderá ainda ser desenvolvido
o registo e venda de jogos da Santa Casa da Misericórdia e uma repre-
sentação da Payshop.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor no-
minal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Ricardo
Manuel Alves Teixeira e Paula Cristina Teixeira Leite.

5.º

A administração e a representação da sociedade incumbem à sócia
Paula Cristina Teixeira Leite que desde já é nomeada gerente, vincu-
lando-se a sociedade pela sua única assinatura.

6.º

A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os só-
cios, quando a favor de estranhos fica dependente do consentimento
do sócio não cedente.

7.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 100 000 euros.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas dirigidas
aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

22 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004979330

ANTÓNIO CARVALHO RIBEIRO
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Trovoada, Travanca, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1828/
011003; identificação de pessoa colectiva n.º 505688344; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 7/040122.

Certifico que, com referência à Sociedade em epígrafe, foi regista-
da a dissolução e o encerramento da liquidação da mesma Sociedade.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004971606

A. S. O. R. � AUTO SERVIÇO ORGANIZADO
DE REBOQUE, TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Paredes Secas, Várzea, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2250/
031124; identificação de pessoa colectiva n.º 506624471; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 21/031230.

Certifico que, Joaquim Seixas da Costa, casado com Maria Luísa
Ribeiro Soares da Costa, na comunhão de adquiridos, constituiu a so-
ciedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A. S. O. R. � Auto Serviço Organiza-
do de Reboque, Transportes, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no
lugar de Paredes Secas, freguesia de Várzea, concelho de Amarante.
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§ único. A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais, ou agên-
cias onde e quando o julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é o transportes rodoviário nacional e internacio-
nal de mercadorias, com características de serviço regular ou oca-
sional, por meio de camiões ou veículos similares. Compreende
também o serviço de reboque nacional e internacional e
desempanagem móvel.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, representado por uma só quota
do seu único sócio Joaquim Seixas da Costa, encontrando-se total-
mente realizado.

§ único. Para efeito do disposto no n.º 4 do artigo 202.º do Código
das Sociedades Comerciais o sócio único declara sob sua inteira res-
ponsabilidade que o capital de 50 000 euros se encontra realizado da
seguinte forma: 30 000 euros em bens, conforme Relatório de Avali-
ação de Bens, passado por A. Gonçalves Monteiro e Associados �
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, e 20 000 euros em dinhei-
ro, depositado numa conta bancária aberta na sucursal da Caixa de
Crédito Agrícola de Amarante.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá fazer à sociedade prestações suplementares de ca-
pital até ao décuplo do seu montante inicial.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único ou também
por gerentes por si designados em acta, nos termos do n.º 2 do arti-
go 270.º-E do Código das Sociedades Comerciais.

§ único. Fica desde já designado gerente o sócio único Joaquim Seixas
da Costa que não sendo sócio de mais nenhuma sociedade unipessoal,
obedece ao requisito imposto pelo n.º 1 do artigo 270.º-C do Código
das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

Em todos os actos e contratos respeitantes à sociedade, esta obri-
ga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 7.º

Para efeitos do disposto no artigo 270.º-F do Código das Socieda-
des Comerciais, fica o sócio autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, para a prossecução do objecto desta.

Conferida, está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004978384

ENSINO PROFISSIONAL DO ENTRE DOURO E TÂMEGA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Devesa, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2259/
040107; identificação de pessoa colectiva n.º 505040611; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/040107.

Certifico que, Agência de Desenvolvimento Regional do Entre
Douro e Tâmega, S. A., Alameda de Teixeira de Pascoais, São Gon-
çalo, Amarante, constituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a firma Ensino Profissional do Entre Douro e
Tâmega, Sociedade Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sede é no lugar de Devesa, da freguesia de Amarante (São
Gonçalo), concelho de Amarante.

2 � A Sociedade poderá criar os pólos que se tornem necessários
ao desenvolvimento da sua actividade e formação.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � O objecto social consiste em formação profissional.
2 � A Sociedade poderá participar no capital social de quaisquer

pessoas colectivas ou entidades desde que o seu objecto tenha a natu-
reza referida no número anterior.

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está representado por uma quota de igual valor perten-
cente à única sócia.

ARTIGO 5.º

Administração

1 � A administração da Sociedade e a sua representação activa e
passiva é confiada a gerentes designados e nomeados pela sócia única
que fixará ou não a sua remuneração conforme prestem ou não ser-
viços à escola.

2 � Os gerentes deverão exercer a sua actividade com rigor, ido-
neidade e no exacto cumprimento das directivas, planos e orçamen-
tos aprovados pelo sócio único.

3 � A Sociedade fica obrigada nos seus actos e contratos com a
assinatura de dois gerentes, inclusive para confessar, desistir ou tran-
sigir em juízo.

ARTIGO 6.º

Fiscalização

A fiscalização da Sociedade é atribuída a um fiscal único, a nomear
pela Sociedade que fixará a respectiva remuneração.

ARTIGO 7.º

Direito aos lucros do exercício

Salvo deliberação em contrário, os lucros serão convertidos em
reserva especial aplicados na melhoria e desenvolvimento da activi-
dade social.

ARTIGO 8.º

Pluralidade dos sócios

O sócio poderá modificar a Sociedade por quotas unipessoal em
plural, nos termos do artigo 270.º-D do Código das Sociedades Co-
merciais, desde que os novos sócios aceitem a exclusividade do objec-
to social.

ARTIGO 9.º

Decisões do sócio

O sócio único exerce as competências das assembleias gerais e as
suas decisões devem ser registadas em acta assinada por quem o re-
presente.

ARTIGO 10.º

Dissolução e liquidação

A Sociedade dissolve-se nos termos da lei e os gerentes serão os
liquidatários.

ARTIGO 11.º

Disposições subsidiárias

À presente Sociedade aplicam-se as normas que regulam as socie-
dades por quotas e as do Decreto-Lei n.º 4/98, de 8 de Janeiro.

ARTIGO 12.º

Disposição transitória

1 � Sem prejuízo no disposto no artigo 5.º do Código das Socieda-
des Comerciais, consideram-se adquiridos pela Sociedade os direitos e
por ela assumidas as obrigações decorrentes de negócios jurídicos ce-
lebrados em nome dela pela gerência a partir desta data e antes da
obtenção do seu registo definitivo, pelo que a gerência poderá proce-
der à movimentação e levantamento do capital depositado em insti-
tuição bancária.

2 � A gerência fica autorizada a adquirir o activo, passivo e todos
os direitos e obrigações da Escola Profissional António do Lago
Cerqueira, podendo para o efeito, outorgar e celebrar quaisquer con-
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tratos e documentos susceptíveis de concretizar a total integração da
mesma no património desta Sociedade, em consonância com o dis-
posto no Decreto-Lei n.º 8/98, de 8 de Janeiro.

Conferida, está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004979267

MAIA

GASOXMED � GASES MEDICINAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 808/
20031219; identificação de pessoa colectiva n.º 506568806; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20031219.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contrato cujo extracto segue e registada pela apresenta-
ção e inscrição referidas.

Estatutos da sociedade

CAPÍTULO I

Nome, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação GASOXMED � Gases
Medicinais, S. A. e durará por tempo indeterminado.

2 � A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial da Maia, sector
8, lote 15, freguesia de Gemunde, no concelho da Maia.

3 � A administração poderá deliberar transferir a sede para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir ou encerrar, no território nacional ou no estrangeiro,
qualquer espécie de representação social, nomeadamente sucursais,
agências ou delegações.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto o fabrico, distribuição e forneci-
mento de todo o tipo de gases medicinais, fornecimento e locação de
instalações e aparelhos destinados ao tratamento médico, mediante a
administração de gases e prestação de todo o tipo de serviços neces-
sários para o tratamento, mediante oxigenoterapia ou gases medici-
nais. Fabrico, distribuição e fornecimento de todo o tipo de gases
industriais, especiais e puros assim como suas misturas, fornecimento
e locação de instalações, aparelhos, botijas e tanques para o forneci-
mento de gases ao seu mercado natural.

2 � A sociedade poderá, mediante deliberação do conselho de ad-
ministração, participar em agrupamentos complementares de empre-
sas, em agrupamentos europeus de interesse económico bem como
adquirir, originária ou subsequentemente, participações em socieda-
des, qualquer que seja o seu objecto, ou em sociedades reguladas por
lei especial.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros, está representado por 1000 acções, com o
valor nominal de 50 euros cada uma.

2 � As acções serão ao portador, podendo ser convertíveis em
nominativas, e são representadas por títulos de 1, 10 e 100 acções,
devidamente assinados por um administrador, podendo a assinatura
ser aposta por chancela ou por quaisquer outros meios mecânicos ou
informáticos.

3 � As acções podem ainda revestir a forma escritural.
4 � A administração fica desde já autorizado a aumentar o capital

social, em dinheiro, por uma ou mais vezes, até ao montante máxi-
mo de 600 000 euros, mediante parecer favorável do fiscal único.

5 � A deliberação referida no número anterior fixará os termos e
condições de cada aumento de capital, designadamente a forma e os
prazos de subscrição e realização.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade poderá, nos termos da lei, emitir acções prefe-
renciais sem voto até ao limite máximo previsto por lei, as quais
serão remíveis ou não, pelo respectivo valor nominal ou por valor

superior, nos termos e condições que vierem a ser fixados pela
assembleia geral que deliberar a respectiva emissão.

2 � A data da remição das acções preferenciais sem voto será
definida por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir e alienar acções e obrigações próprias
nos termos e limites da lei.

ARTIGO 6.º

Mediante deliberação da assembleia geral a sociedade poderá emitir
qualquer tipo de obrigações nos termos legais aplicáveis.

CAPÍTULO III

Assembleia geral e deliberações dos accionistas

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral da sociedade é constituída por todos os
accionistas com direito a voto.

2 � A cada acção corresponde um voto.
3 � Para efeitos de poder participar em assembleia geral, cada

accionista deverá ser titular das acções com base nas quais se apresen-
ta a participar na assembleia geral com a antecedência mínima de
cinco dias em relação à data da reunião.

4 � A prova da titularidade das acções será feita da seguinte forma:
a) Tratando-se de acções tituladas depositadas em sistema centra-

lizado ou escriturais, nominativas ou ao portador, através de certifi-
cado emitido pela entidade depositária ou registadora, respectivamente,
juntamente com declaração de bloqueio até ao termo da assembleia
geral;

b) Tratando-se de acções tituladas ao portador e não depositadas
em sistema centralizado, através do depósito dos respectivos títulos
na sociedade até ao termo da assembleia geral;

c) Tratando-se de acções tituladas nominativas e não depositadas
em sistema centralizado, através do registo no livro de acções da
sociedade.

5 � A representação voluntária de qualquer accionista em
assembleia geral é admitida nos termos da lei, podendo ser cometida
a qualquer outro accionista, membro do conselho de administração,
ou qualquer outra pessoa, dentro dos limites da lei, ou, tratando-se de
pessoa colectiva, a quem o respectivo órgão de representação para o
efeito nomear.

6 � Os instrumentos de representação voluntária devem ser diri-
gidos ao presidente da mesa da assembleia geral.

7 � Poderão participar na assembleia geral qualquer membro dos
órgãos da sociedade, bem como qualquer pessoa autorizado pelo pre-
sidente da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente
e um secretário que podem não ser accionistas, eleitos pela assembleia
geral por um período de dois anos, podendo ser reeleitos por novo
período de dois anos.

2 � Caso a administração delibere designar um secretário da so-
ciedade, caberá a este substituir definitivamente no respectivo cargo e
funções o secretário da mesa, eleito nos termos do número anterior.

ARTIGO 9.º

1 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria simples dos votos emitidos, sem prejuízo dos casos em que a lei
exija maioria qualificada.

2 � Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comer-
ciais poderão ser derrogados por deliberação da assembleia geral.

CAPÍTULO V

Administração da sociedade

ARTIGO 10.º

1 � A administração da sociedade compete a um conselho de ad-
ministração, composto por três membros eleitos pela assembleia ge-
ral, tendo o respectivo mandato a duração de dois anos e podendo
sempre ser reconduzidos.

2 � A eleição do presidente do conselho de administração caberá
à assembleia geral que eleger os administradores.

3 � A responsabilidade de cada administrador deverá ser cauciona-
da no montante e por alguma das formas permitidas por lei, podendo
todavia a caução ser dispensada ou alterada por deliberação da
assembleia geral que proceder à eleição dos administradores.
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ARTIGO 11.º

1 � Compete ao conselho de administração deliberar, nos termos
da lei, sobre qualquer assunto de administração da sociedade e praticar
todos os actos legalmente considerados como sendo de exercício de
poderes de gestão.

2 � O conselho de administração poderá delegar parte dos seus
poderes, dentro dos limites legais, em um ou vários administradores.

ARTIGO 12.º

1 � O conselho de administração reunir-se-á mediante convoca-
ção verbal ou escrita do seu presidente, ou de dois administradores,
sempre que os interesses da sociedade o justifiquem e, pelo menos, de
três em três meses.

2 � O conselho de administração só pode validamente deliberar
desde que esteja presente ou representada a maioria dos seus mem-
bros, podendo qualquer administrador impedido de comparecer à reu-
nião votar por correspondência ou fazer-se representar por outro
administrador.

3 � Os votos por correspondência serão exercidos e os poderes de
representação serão conferidos por carta ou qualquer outro meio de
comunicação escrita dirigida ao presidente do conselho de adminis-
tração.

4 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por
maioria dos votos dos administradores presentes ou representados e
dos que votem por correspondência tendo o presidente ou quem o
substitua voto de qualidade.

ARTIGO 13.º

Os administradores serão remunerados ou não consoante for esta-
belecido pela assembleia geral ou por uma comissão de remuneração
composta por accionistas, eleitos pela assembleia geral, por um pe-
ríodo de dois anos.

ARTIGO 14.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração ou

de quaisquer dois membros do conselho de administração;
b) Pela assinatura de um administrador como tal mandatado em

acta do conselho de administração para a prática de determinados actos
ou categorias de actos;

c) Pela assinatura de um procurador, nos termos do corresponden-
te mandato.

CAPÍTULO V

Secretário da sociedade

ARTIGO 15.º

1 � O conselho de administração poderá deliberar designar um
secretário da sociedade, bem como um suplente que terá os poderes
estatuídos na lei,

2 � O secretário da sociedade e o suplente serão designados por
período coincidente com o mandato do conselho de administração.

CAPÍTULO VI

Fiscal único

ARTIGO 16.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais compete a um fiscal único
e a um suplente, ambos revisores oficiais de contas ou sociedades de
revisores oficiais de contas, eleitos pela assembleia geral, por perío-
dos de dois anos, podendo ser reeleitos uma ou mais vezes, devendo
ambos ser revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores ofi-
ciais de contas.

2 � O fiscal único e respectivo suplente serão remunerados pela
forma que a assembleia geral ou a comissão de remunerações determi-
nar, nos termos da lei aplicável.

CAPÍTULO VII

Exercício social e distribuição de resultados

ARTIGO 17.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 18.º

1 � Deduzidas as parcelas que devem ser destinadas à formação e
reconstituição das reservas legais, os resultados líquidos constantes das

contas do exercício terão a aplicação que a assembleia geral determi-
nar.

2 � Poderão ser efectuados, no decurso do exercício social, adian-
tamentos sobre lucros, devendo observar-se o disposto na lei a tal
respeito.

CAPÍTULO VIII

Dissolução e liquidação

ARTIGO 19.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e termos previstos na lei, e
por deliberação da assembleia geral tomada por maioria de dois terços
dos votos correspondentes à totalidade do capital social com direito
a voto.

2 � A liquidação em consequências da dissolução da sociedade será
feita extrajudicialmente através de uma comissão liquidatária consti-
tuída pelos administradores em exercício, se a assembleia não delibe-
rar de outro modo.

CAPÍTULO XIX

Disposições transitórias

ARTIGO 20.º

Ficam, desde já, designados para o biénio de 2003/2004, os seguin-
tes membros dos órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente � Dr. Jorge Maria Bleck,
casado, com domicílio profissional na Avenida de Fontes Pereira de
Melo, 14, 15.º, em Lisboa; secretário da sociedade: Teresa Anselmo
Vaz, casada, com domicílio profissional, na Avenida de Fontes Perei-
ra de Melo, 14, 15.º, em Lisboa; secretário suplente: Rita Baptista
Lourenço, solteira, com domicílio profissional na Avenida de Fontes
Pereira de Melo, 14, 15.º, em Lisboa.

Conselho de administração: presidente � Don Ildefonso Fierro
Jímenez-Lopera, casado, residente em Madrid, c/ Castellana 104 5;
vogal: Don Juan Fierro March, solteiro, residente em vecino das Ilhas
Baleares, Buñola, c/ Sin Calle 50000; vogal: Don Carlos Dulanto
Swayne, casado, residente em Madrid, Camino de Hoyarassa, 138, La
Moraleja.

Fiscal único, efectivo: Baptista da Costa & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, com sede no Campo Grande, 380,
lote 3 CK, piso 0-F, 1700-097 Lisboa, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas n.º 143, representada por Carlos Alberto Baptista da Cos-
ta, revisor oficial de contas n.º 361 ou Gabriel Correia Alves, revisor
oficial de contas n.º 784; suplente: António José Alves da Silva resi-
dente na Avenida de Afonso III, 133, 1.º, esquerdo, A, 1901-804 Lis-
boa, revisor oficial de contas n.º 139.

Os administradores nomeados não serão remunerados e ficam des-
de já isentos da obrigação de prestação de caução referida no n.º 3 do
artigo 11.º dos presentes estatutos.

ARTIGO 21.º

O conselho de administração fica desde já autorizado, a levantar o
capital social depositado, para fazer face às despesas necessárias à ins-
talação da sociedade, designadamente para a aquisição de bens e equipa-
mentos que se mostrem necessários à prossecução do objecto social,
antes do registo definitivo do contrato social, podendo nomear como
mandatário específico para o efeito Don Jesus Escudero, ao qual pode-
rão ainda ser conferidos os poderes para a prática dos seguintes casos:

a) Representar a sociedade na negociação e celebração de qualquer
contrato ou acordo no âmbito do objecto social;

b) Abrir, movimentar a débito e ou a crédito ou encerrar quaisquer
contas bancárias seja de que tipo for, em todos e quaisquer bancos ou
instituições de crédito, podendo sacar e endossar cheques, emitir or-
dens de pagamento e transferências, comprar e vender moeda estran-
geira, contestar saldos bancários;

c) Sacar, aceitar, endossar, negociar e protestar letras, bem como
subscrever livranças, cheques e ordens de pagamento;

d) Ajustar e liquidar contas com devedores e credores, fixando sal-
dos e aceitar confissões de dívida, representar a sociedade em
assembleias de credores e decidir da forma que considere conveniente;

e) Cobrar qualquer crédito, de qualquer montante, tipo ou natureza,
sobre entidade pública ou privada e dando as respectivas quitações;

f) Representar a sociedade em quaisquer concursos públicos ou pri-
vados;

g) Negociar, celebrar, modificar, por termo ou acordar na cessação
de qualquer tipo de contratos de trabalho, definir as condições de tra-
balho, iniciar quaisquer procedimentos disciplinares e aplicar sanções
disciplinares e representar a sociedade perante todos as autoridades
competentes e apresentar queixas e recursos;
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h) Despedir qualquer trabalhador da sociedade, acordando quaisquer
termos e condições e quaisquer outros documentos relacionados com
a cessação dos contratos de trabalho;

i) Assinar correspondência em representação da sociedade, assinar
facturas, recibos e qualquer outra forma de correspondência, receber e
abrir todo e qualquer tipo de correspondência e ou encomendas dirigidas
à sociedade;

j) Representar a sociedade perante quaisquer entidades públicas ou
privadas, incluindo qualquer tipo de procedimentos administrativo,
assinando e requerendo tudo quanto seja necessário para proteger os
interessa da sociedade;

k) Requerer perante quaisquer entidades públicas ou oficiais, qual-
quer tipo de licenças, consentimentos ou autorizações necessárias à
prossecução da actividade da sociedade;

l) Praticar todos actos que considere conveniente, incluindo recur-
sos de qualquer tipo, declarações, transaccionar e renunciar a qualquer
procedimento, com excepção a transacções que resultem na aquisição
ou disposição de qualquer imóvel ou direito real;

m) Celebrar contratos sobre bens móveis ou móveis sujeitos a re-
gisto, nomeadamente contratos de compra e venda, incluindo os
poderes de receber e pagar o preço;

n) Celebrar contratos de arrendamento para instalação da sede social
bem como quaisquer contratos de prestação de serviços (água gás,
electricidade) incluindo contratos de empreitada;

o) Celebrar e alterar contratos de seguros e receber quaisquer com-
pensações de seguros devidos à sociedade;

p) Efectuar pagamentos e receber quaisquer montantes no âmbito
de qualquer contrato, a que a sociedade esteja sujeita ou tenha direito;

q) Requerer quaisquer isenções fiscais e benefícios fiscais, créditos
fiscais e reembolsos de quaisquer montantes pagos indevidamente, e
de uma forma genérica representar a sociedade perante as autoridades
fiscais;

r) Representar a sociedade perante quaisquer entidades públicas ou
privadas, e em particular designadamente perante: Repartições de Fi-
nanças, Serviços da Segurança Social, ICEP, Câmaras Municipais,
Ministérios e Direcções Regionais, EDP, Registo Nacional de Pessoas
Colectivas, Conservatórias do Registo Comercial, Cartórios Notariais
sempre que tal se revele necessário;

s) Assinar todos os documentos e instrumentos notariais e execu-
tar todos e quaisquer actos necessários para o regular cumprimento
dos poderes conferidos ao abrigo da procuração que for outorgada ou
quaisquer outros resultantes da mesma;

t) Substabelecer os seus poderes a favor de terceiros.

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2005011932

MARCO DE CANAVESES

AUTO SÓCIOS � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 2053/20031016; número e data da apresentação: 13/
20031016.

Certifico que, entre Bruno Francisco Monteiro de Almeida, soltei-
ro, maior; José Madureira Baptista casado em comunhão de adquiri-
dos com Maria Joaquina da Silva Pinto Baptista; Maria Helena Vieira
da Silva, viúva, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Sócios � Comércio de
Automóveis, L.da

2 � Tem a sua sede no lugar de Guilhade, freguesia de Várzea do
Douro, concelho de Marco de Canaveses.

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 no comércio de veículos automó-
veis e motociclos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, dividido em três quotas iguais, do valor nominal de
10 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a 20 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeado gerente o sócio Bruno Francisco
Monteiro de Almeida.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu 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 a terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida. Está conforme.

17 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares de Moura. 2004960345

AGUIAR & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 2072/20031210; número e data da apresentação: 11/
20031210.

Certifico que, entre Carlos Miguel Barbosa de Aguiar, solteiro,
maior; João Ricardo da Silva Queirós Vieira, solteiro, maior, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Aguiar & Vieira, L.da, com sede no lugar
do Terreiro, bloco C, 4, freguesia de Rio de Galinhas, concelho de
Marco de Canaveses.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em serviços de contabilidade, estudos de
mercado, consultoria financeira, económica e fiscal; comércio de
equipamentos e programas informáticos; serviços de marketing e
publicidade.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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.

Declararam ainda os outorgantes:
Que a gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social

depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social, e
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Conferida. Está conforme.

4 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2004958243

MARCORÚSTICO � COMÉRCIO FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 2074/20031217; número e data da apresentação: 9/
20031217.

Certifico que, entre António José da Rocha Oliveira, casado em
comunhão de adquiridos com Anabela dos Reis Moreira; Anabela dos
Reis Moreira, casada em comunhão de adquiridos com António José
da Rocha Oliveira, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MARCORÚSTICO � Comércio
Ferragens, L.da, com sede na Avenida do Dr. Francisco Sá Carneiro,
480, freguesia de Tuías, concelho de Marco de Canaveses.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de ferramentas, máquinas
eléctricas, artigos de regas, tintas, vernizes e artigos sanitários e de
drogarias.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Declararam ainda os outorgantes:
Que a gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social

depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social, e
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Conferida. Está conforme.

3 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2004958251
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EASYCONTA � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 2077/20040102; número e data da apresentação: 12/
20040102.

Certifico que, entre Joaquim Paulo de Araújo Pinto, solteiro, maior;
Rosa Fernanda Pinheiro da Costa, casada em comunhão de adquiridos
com Manuel Fernando da Silva Monteiro; César Manuel Baptista Vieira
Antunes, casado em comunhão de adquiridos com Sandra Carla da Silva
Teixeira, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EASYCONTA � Serviços de
Contabilidade, L.da

2 � Tem a sua sede no lugar do Memorial, freguesia de Alpendurada
e Matos, concelho de Marco de Canaveses.

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 em actividades de contabilidade,
consultoria fiscal e de apoio à gestão.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, dividido em três quotas iguais, do valor nominal de
2000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sócios,
ficando desde já nomeadas gerentes todos os sócios.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, 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 a terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Mais declararam:
Que a gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social

depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social, e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo.

Conferida. Está conforme.

3 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2004958260

SUPERALP � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1429/20010329; identificação de pessoa colectiva
n.º 504822829.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2002, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

15 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das Do-
res Soares de Moura. 2002770182

J. SILVA MOREIRA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 249/821102; identificação de pessoa colectiva n.º 501328610.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2002, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

22 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das Do-
res Soares de Moura. 2004975903

JOSÉ MOREIRA PINTO � SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 2050/20031009; número e data da apresentação: 6/
20031009.

Certifico que, José Manuel Moreira Pinto, casado em comunhão
de adquiridos com Maria Isaura Pereira Reimão de Sousa; Maria Isaura
Pereira Reimão de Sousa, casada em comunhão de adquiridos com José
Manuel Moreira Pinto, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma José Moreira Pinto � Sociedade
Construções, L.da, tem a sua sede no lugar de Fafiães, da freguesia de
Vila Boa do Bispo, do concelho de Marco de Canaveses, com duração
por tempo indeterminado.

§ único. A gerência da Sociedade poderá livremente deslocar a sua
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O seu objecto consiste na construção de edifícios.

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, pertencendo uma a cada um dos sócios.

4.º

Os sócios obrigam-se a fazer prestações suplementares de capital,
até ao montante de 20 000 euros.
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5.º

Os sócios poderão fazer à Sociedade, os suprimentos de que esta
carecer, nas condições de pagamento e reembolso que forem delibera-
das em assembleia geral.

6.º

A representação da Sociedade, em juízo e fora dele, será exercida
por um ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

§ 1.º Fica, desde já nomeado gerente o referido José Manuel Moreira
Pinto.

§ 2.º Para obrigar a Sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, desde que
a lei não exija outras formalidades de convocação.

Mais declararam:
Que a Sociedade, por intermédio da gerência pode, desde já, proce-

der ao levantamento do capital social, depositado em nome da So-
ciedade no Banco BPI, com agência na freguesia de Vila Boa do Bis-
po, deste concelho, o que afirmam sob sua inteira responsabilidade, a
fim de suportar as despesas com a aquisição de bens e equipamento
indispensáveis ao funcionamento da Sociedade e ao pagamento das
despesas de constituição e registo da mesma.

Conferida. Está conforme.

2 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2004975083

DOCES DO FREIXO � CASA DOS LENTEIRÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 974/971114; identificação de pessoa colectiva n.º 504003976;
números e data das apresentações: 5, 6 e 7/971114.

Certifico que:
Pela inscrição n.º 10, foi registado o aumento de capital com

redenominação do capital em euros, unificação das quotas do sócio
Paulo Luís da Silva Mendes e alteração parcial de contrato de socie-
dade, sendo sócios Paulo Luís da Silva Mendes, casado em comunhão
de adquiridos com Eugénia do Carmo Soares da Silva Queirós; Maria
Emília da Silva Mendes, casada, mas separada judicialmente de pes-
soas e bens de José António da Silva Pinto Soares; Helena da Concei-
ção da Silva Mendes Rodrigues, casada em comunhão geral com
António Joaquim Bessa Rodrigues; José António da Silva Mendes,
casado em comunhão de adquiridos com Maria Adelaide Pinto Barbedo
da Rocha; Ana Maria da Silva Mendes Magalhães, casada em comu-
nhão de adquiridos, com António Fernando Vieira Mendes; Maria
Francisca da Silva Mendes, casada em comunhão de adquiridos com
António Fernando Vieira Mendes.

Artigos alterados: 4.º e § 1.º do artigo 7.º

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado e subscrito é de 7500 euros
(1 503 615$) e corresponde à soma de seis quotas, uma de valor
nominal de 3750 euros, do sócio Paulo Luís e cinco de igual valor
nominal de 750 euros, pertencentes uma a cada um dos restantes sócios.

ARTIGO 7.º

§ 1.º Continua gerente o sócio Paulo Luís da Silva Mendes e é
nomeada gerente a sócia Helena da Conceição da Silva Mendes
Rodrigues.

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 10, foi registada a cessação
de funções de gerência de Helena da Conceição da Silva Mendes
Rodrigues.

Causa: Renúncia.
Data: 25 de Junho de 2003.
Pela inscrição n.º 11, foi registado o seguinte acto:
Facto: Nomeação de gerente.
Gerente nomeada: Maria Francisca da Silva Mendes, casada.
Data: 25 de Junho de 2003.

Conferida. Está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2004955210

TÂMEGA A SECO � INDÚSTRIA DE LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 820/951109; identificação de pessoa colectiva n.º 503534374;
números e data das apresentações: 1 e 2/20030317.

Certifico que:
Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi registada a cessação

das funções de gerência de Luís Carlos Monteiro Pinto.
Causa: Renúncia.
Data: 18 de Dezembro de 2002.
Pela inscrição n.º 6, foi registado o seguinte acto:
Alteração parcial do contrato de sociedade com aumento de capi-

tal, unificação das quotas da sócia Carla Alexandra Oliveira Valadares
e nomeação de gerente, sendo sócios Carla Alexandra Oliveira
Valadares casada em comunhão de adquiridos com António Joaquim
Almeida Pinto; António Joaquim Almeida Pinto casado em comu-
nhão de adquiridos com Carla Alexandra Oliveira Valadares.

Artigos alterados: 3.º e corpo do artigo 4.º

3.º

O seu objecto social é a lavagem e limpeza a seco e o capital social,
integralmente realizado e subscrito em dinheiro é de 50 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nominal de
37 500 euros pertencente à sócia Carla Alexandra Oliveira Valadares e
outra no valor nominal de 12 500 euros pertencente ao sócio António
Joaquim Almeida Pinto.

4.º

A gerência social fica a pertencer aos dois sócios, sendo bastante a
assinatura de um deles para obrigar a sociedade em todos os seus actos
e contratos.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida. Está conforme.

9 de Outubro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000249653

PENAFIEL

SANTA MARTA � INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 704/
910712; identificação de pessoa colectiva n.º 502595043.

Certifico que, foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2002, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

29 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Antero Amado de
Oliveira Araújo. 1000249654

AGOSTINHO FERREIRA CANCELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2109/
20011213; identificação de pessoa colectiva n.º 505778750.

Certifico que, foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2002, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

16 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2001563647

FIANOR AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 511/
881110; identificação de pessoa colectiva n.º 502068906; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 11/20040109.

Certifico que, pela inscrição acima referida, a sociedade em epígrafe
alterou os artigos 4.º e 6.º do respectivo contrato, ficando estes com
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto o comércio e reparação de veículos
automóveis, admissão, importação, expedição, exportação de veícu-
los automóveis e peças.
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ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas prestações acessórias além das entradas, no-
meadamente através de prestações suplementares de capital ou supri-
mentos, sendo o montante e elementos essenciais, fixados pela
assembleia geral, sendo para as prestações suplementares até ao limi-
te do dobro do capital social.

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

Conferida, está conforme.

20 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Antónia Maria Cardoso da
Silva. 2003809503

RIO NEVES, CARVALHO DIAS, NEVES RIBEIRO
& ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2493/
20040109; identificação de pessoa colectiva n.º P-506777685;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20040109.

Certifico que, entre Pedro Elói do Rio Fernandes Ferreira Neves,
Filipe Gaspar Carvalho Dias, Filipe Miguel Neves Ribeiro e José Sér-
gio Bessa Vieira, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rio Neves, Carvalho Dias, Neves
Ribeiro & Associados, L.da, tem a sua sede na Quinta da Lameira,
4560-122 Galegos, Penafiel.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social.

2.º

O objecto social consiste na actividade de contabilidade, auditoria,
consultoria fiscal e assessoria de gestão.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas, sendo três iguais de 1500 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Pedro Elói do Rio
Fernandes Ferreira Neves, Filipe Gaspar Carvalho Dias e Filipe Miguel
Neves Ribeiro, e uma de 500 euros pertencente ao sócio José Sérgio
Bessa Vieira.

2 � Podem ser exigidas prestações suplementares aos sócios, até ao
montante de 20 000 euros.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme delibe-
ração da assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, desde já no-
meados gerentes.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis da e para a sociedade e

proceder aos registos necessários;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para os fins sociais e

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira;
d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

5.º

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do consentimento
da sociedade, ficando, porém, reservado aos sócios não cedentes o
direito de preferência.

6.º

A sociedade tem o direito de proceder a amortização de qualquer
quota nos seguintes casos:

a) Por acordo do respectivo titular;
b) Em caso de arresto, penhora e arrolamento;
c) Quando por qualquer motivo a quota seja retirada da livre dis-

ponibilidade do seu titular.

Conferida, está conforme.

20 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Antónia Maria Cardoso da
Silva. 2003809902

GSE � GESTÃO E SERVIÇOS ÀS EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2494/
20040112; identificação de pessoa colectiva n.º P 506595145;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20030112.

Certifico que, entre Ivone Magna de Barros Ferreira e Rui Barbo-
sa � Serviço de Gestão de Apoio às Empresas, L.da, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GSE � Gestão e Serviços às
Empresas, L.da, tem a sua sede na Avenida de José Júlio, 95, loja 5, da
freguesia e concelho de Penafiel.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e serem criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação sociais em qualquer parte do território nacional ou
intracomunitário.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em actividades de gestão, auditoria,
consultoria fiscal e contabilística, peritagens e avaliações de empre-
sas, estudos económicos e de viabilidade e actividades conexas de apoio
às empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros está dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 4900 euros pertencente à sócia Ivone Magna de Barros Ferreira e
outra do valor nominal de 100 euros pertencente à sócia Rui Barbo-
sa � Serviços de Gestão e Apoio às Empresas, L.da

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a sócios ou a não sócios.

2 � Sem prejuízo do disposto no número anterior são gerentes a
sócia Ivone Magna de Barros Ferreira e o não sócio Rui Fernando
Ferreira Barbosa, casado, residente na Avenida dos Bombeiros Volun-
tários, 21, em Paredes.

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

4 � Em ampliação dos poderes normais da competência da gerên-
cia, incluem-se os de:

a) Comprar, vender, alienar ou tomar de arrendamento quaisquer
móveis e imóveis de e para a sociedade;

b) Comprar, trocar ou vender viaturas automóveis de e para a
sociedade, podendo assinar contratos leasing; e,

c) Obter empréstimos, pelo tempo, prazos e condições que enten-
derem.

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 respecti-
va aquisição.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socieda-
de continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e o representante
legal do interdito ou os herdeiros do sócio falecido, os quais se farão
representar na sociedade por um deles, enquanto a quota se mantiver
indivisa.

ARTIGO 8.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, insolvência ou cessão gratuita;
c) Falência do sócio;
d) Quando por qualquer outro motivo a quota seja retirada da livre

disponibilidade do seu titular, se por divórcio ou separação de pessoas
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e bens, em partilha do respectivo património, a quota não for
adjudicada no todo ou em parte ao respectivo titular; e

e) Interdição ou inabilitação permanente ou morte do respectivo sócio.
2 � O valor da amortização será o que resultar do último balanço

aprovado.
ARTIGO 9.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 50 000 euros.

Conferida, está conforme.

21 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Antero Amado de
Oliveira Araújo. 2003809490

A MOBILADORA DE CASAIS NOVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 793/
920922; identificação de pessoa colectiva n.º 502841583; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 5/20040108.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi efec-
tuada a cessação de funções do gerente Jorge Manuel Braziela Moreira,
em 17 de Outubro de 2003, por renúncia.

Conferida, está conforme.

16 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Antónia Maria Cardoso da
Silva. 2003809473

QUINTA DA VILA POUCA DE PENAFIEL
SOCIEDADE AGRÍCOLA E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1581/
991202; identificação de pessoa colectiva n.º 504697919; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 12/20040114.

Certifico que, pela inscrição acima referida a sociedade em epígrafe,
nomeou os órgãos sociais para o quadriénio de 2003/2006.

Data da deliberação: 31 de Março de 2003, tendo alterado o con-
trato que ficou com a seguinte redacção:

Nomeação de administrador único e fiscal único para o quadriénio
de 2003/2006.

Administrador único: 
1) Jorge Casimiro da Silva Queirós, casado.
Fiscal único: Ribeiro & Azevedo, Sociedade de Revisores Oficiais

de Contas n.º 99, representada por José Luís Pinto de Azevedo, revi-
sor oficial de contas n.º 626, casado, residente na Rua de Rui Gameiro,
381, Custóias, Matosinhos, efectivo

2) José Luís Cardoso Ribeiro, revisor oficial de contas n.º 660,
casado, residente na Rua de Maria Manuela Moreira de Sá, 14, 3.º,
São Mamede Infesta, Matosinhos, suplente.

Data da deliberação: 31 de Março de 2003.

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

Conferida, está conforme.

26 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Antero Amado de
Oliveira Araújo. 2003809538

CAVES MONTEIROS � VINÍCOLA DE PENAFIEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 559/
890712; identificação de pessoa colectiva n.º 502194782.

Certifico que, foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2002, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2003809520

FIELCARGO � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2234/
20020516; identificação de pessoa colectiva n.º 506146987.

Certifico que, foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2002, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 1000249711

MESQUITA MARINHO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E SISTEMAS DE CAIXILHARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1484/
990414; identificação de pessoa colectiva n.º 504599909.

Certifico que, foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2002, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2003816291

MESQUITA MARINHO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E SISTEMAS DE CAIXILHARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1484/
990414; identificação de pessoa colectiva n.º 504599909.

Certifico que, foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2001, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2003816518

CAMBOTAS & BIELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1332/
980304; identificação de pessoa colectiva n.º 504100718.

Certifico que, foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2002, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2003809384

STONE FASHION, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1086/
960117; identificação de pessoa colectiva n.º 503560901.

Certifico que, foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2002, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Antero Amado
de Oliveira Araújo. 2003807217

PONTE DA ERMIDA EMPREITEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 534/
890307; identificação de pessoa colectiva n.º 502123834.

Certifico que, foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2003, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2003809910
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TEIXEIRA & CHORADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 553/
890606; identificação de pessoa colectiva n.º 502174536.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas referente ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

Conferida está conforme.

22 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2003839615

ADEGA COOPERATIVA DE PENAFIEL,
MARGEM TÂMEGA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 712/
870216; identificação de pessoa colectiva n.º 500008655.

Certifico que, foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2002, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

29 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Antero Amado de
Oliveira Araújo. 2003808051

GRÁFICA DO IRIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1003/
950321; identificação de pessoa colectiva n.º 503377341.

Certifico que, foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de 2002, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

29 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Antero Amado de
Oliveira Araújo. 2003838570

VALONGO

A. P. R. � SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 939/
20040126; identificação de pessoa colectiva n.º 502874210; ins-
crição n.º 8; números e data das apresentações: 7 e 8/20040126.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que, foi aumen-
tado o capital de 75 000 euros para 150 000 euros, subscrito em di-
nheiro, pelos sócios na proporção das respectivas quotas.

Certifico ainda que, foi alterado parcialmente o contrato da socieda-
de, pelo que o artigo 3.º (adicionado o § único), ficou com a redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros, distribuído por três quotas, uma do valor nominal de
75 000 euros pertencente ao sócio Manuel Alexandre Figueiredo Costa
e, uma do valor nominal de 67 500 euros e outra do valor nominal de
7500 euros, ambas pertencentes ao sócio Rogério da Conceição
Miranda Machado.

§ único. Mediante deliberação prévia que venha a ser tomada pela
assembleia geral, poderão ser exigidas a todos os sócios a prestação
suplementar de capital proporcionais às respectivas quotas e até ao
valor de 1 500 000 euros.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato

29 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860149

DONACORPUS � CENTRO DE ESTÉTICA E BEM ESTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 621/
20020621; identificação de pessoa colectiva n.º 506146170; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 6/20040126.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que, foi alterado
parcialmente o contrato da sociedade e em consequência, os artigos 3.º
(n.º 1), 4.º (n.os 1 e 2), 7.º [n.º 1) e eliminado o n.º 4 e a alínea d],
ficaram com a redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma no valor no-
minal de 2500 euros pertencente à sócia Maria da Conceição Cardo-
so Soares Ferreira da Silva, uma no valor nominal de 1750 euros
pertencente à sócia Clínica Central do Bonfim, S. A. e outra de valor
nominal de 750 euros pertencente ao sócio Renato Fernando Soares
Pinto da Costa.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a sócios ou não, sendo já
gerente a sócia Maria da Conceição Cardoso Soares Ferreira da Silva
e desde já nomeado gerente Manuel Serafim de Carvalho, casado,
residente na Rua de Damião Peres, 41, habitação 53, no Porto.

2 � Para obrigar a sociedade é necessário a assinatura conjunta de
dois gerentes.

3 � (Mantém-se.)

ARTIGO 7.º

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

a) (Mantém-se.)
b) (Mantém-se.)
c) (Mantém-se.)
d) (Eliminar.)
e) (Mantém-se.) Passa a d)
f) (Mantém-se.) Passa a e)
g) (Mantém-se.) Passa a f)
h) (Mantém-se.) Passa a g)
2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)
4 � (Eliminar.)

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860130

SÓNIA & MANUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 940/
20040126; identificação de pessoa colectiva n.º 506842142; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20040126.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contrato e está conforme o original.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sónia & Manuel, L.da

2 � Tem a sua sede na Travessa de Guerra Junqueiro, 75, freguesia
e concelho de Valongo.

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 no comércio de carnes e produtos
afins.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser 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, será exercida por sócios ou não
sócios, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
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2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

29 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860181

CLÍNICA MÉDICO-VETERINÁRIA CENTRALPARK, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 876/
20030905; identificação de pessoa colectiva n.º 506648290;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/20040122.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que, a mesma
alterou a sede para a Rua de Augusto César de Mendonça, 130, 2.º,
direito, frente, Ermesinde, Valongo.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860084

BUGIMORO � CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 939/
20040126; identificação de pessoa colectiva n.º 506793451; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20040126.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contrato e está conforme o original.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BUGIMORO � Construção e Empre-
endimentos Imobiliários, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Rua de São João de Sobrado, 2092, da fregue-
sia de Sobrado, do concelho de Valongo.

2 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar
filiais, sucursais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na actividade de construção de edifícios,
compra e venda de bens imobiliários e revenda dos adquiridos para
esse fim.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor de 2500 euros cada
uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, Armando Moreira da
Silva e António Martins Fernandes da Silva.

2 � Os sócios poderão deliberar por acordo unânime que lhes se-
jam exigidas prestações suplementares de capital, até ao montante
global de 50 000 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibera-
do em assembleia geral, fica afecta aos sócios que desde já são no-
meados gerentes e a quem mais vier a ser nomeado em assembleia geral.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de dois gerentes.
3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência os gerentes

poderão:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.

ARTIGO 6.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade,

à qual é atribuído o direito de preferência, em primeiro lugar, e aos
sócios não cedentes em segundo.

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860122

PAPELARIA E LIVRARIA PIMPAMPUM, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 937/
20040122; identificação de pessoa colectiva n.º 506794580; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20040122.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contrato e está conforme o original.

Constituição de sociedade unipessoal

Manuel Fernando Magalhães Trancoso, natural da freguesia de
Sanhoane, do concelho de Santa Marta de Penaguião, casado no re-
gime de comunhão de adquiridos com Olinda Rosa de Araújo Pereira
Trancoso, portador do bilhete de identidade n.º 3315144, emitido
em 27 de Agosto de 2001, pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa, contribuinte fiscal n.º 140456783, residente na Rua da Ilha
Graciosa, 80, em Ermesinde, constitui por escrito particular, ao
abrigo do n.º 4 do artigo 270.º-A do Código das Sociedades Comer-
ciais, uma sociedade unipessoal por quotas que se rege pelas cláusu-
las seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Papelaria e Livraria Pimpampum,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Ilha São Miguel, 195,
lugar de Bela, freguesia de Ermesinde, concelho de Valongo.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de artigos de
papelaria, livraria, jornais e revistas e comércio a retalho de brinque-
dos e jogos.

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 Manuel Fernando Magalhães Trancoso.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

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.

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.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860076
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ANTÓNIO, REIS & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 7479/
960913; identificação de pessoa colectiva n.º 503717207; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/20040123.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que, foi regista-
da a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as contas
aprovadas em 23 de Janeiro de 2004.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860092

MANUEL FERNANDO PINTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 351/
20011015; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/
20040123.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que, foi regista-
da a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as contas
aprovadas em 23 de Janeiro de 2004.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860106

SÉRGIO ROCHA & FILHO, COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 472/
20020118; identificação de pessoa colectiva n.º 504882210;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 4 e 5/20040122.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que, cessou as
suas funções de gerente de Manuel Sérgio Alves da Rocha, em 22 de
Setembro de 2003, por renúncia.

Certifico ainda que, foi alterado parcialmente o contrato da soci-
edade e em consequência, o artigo 4.º (n.os 1 e 2), ficaram com a re-
dacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme deliberação
em assembleia geral, pertence ao sócio Sérgio Alberto de Sousa Reis
Alves da Rocha, já nomeado gerente.

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

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860068

CUSTÓDIO DOMINGUES FERNANDES
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 936/
20040122; identificação de pessoa colectiva n.º 506843580; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20040122.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contrato e está conforme o original.

Contrato de sociedade

No dia 20 de Janeiro de 2004, Custódio Domingues Fernandes,
maior, divorciado, natural da freguesia de Talhadas, concelho de Sever
do Vouga, habitualmente residente na Rua dos Arcos, 75, freguesia de
Campo, do concelho de Valongo, contribuinte fiscal n.º 159042852,
titular do bilhete de identidade n.º 8749966, emitido em 18 de De-
zembro de 2003 pelos Serviços de Identificação Civil do Porto, cons-
titui uma sociedade por quotas unipessoal de responsabilidade limita-
da, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Custódio Domingues Fernandes � So-
ciedade Unipessoal, L.da, com sede na Rua dos Arcos, 75, freguesia de
Campo, concelho de Valongo.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na venda e assistência a fornos de pada-
rias e pastelarias.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e está representado por uma única quota nominal de
5000 euros que pertence ao único sócio Custódio Domingues
Fernandes.

2 � Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 20 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social será exercida pelo único sócio Custódio
Domingues Fernandes, desde já nomeado gerente e remunerado ou não
conforme decisão desta.

2 � A Sociedade fica vinculada com a intervenção do gerente
nomeado.

ARTIGO 5.º

O único sócio, Custódio Domingues Fernandes, fica autorizado a
celebrar negócios jurídicos com a Sociedade.

Mais declarou o outorgante que, não é sócio de qualquer outra so-
ciedade unipessoal por quotas.

Que, poderá levantar o capital social depositado em conta aberta
em nome da sociedade para fazer face às despesas de constituição,
respectivos registos, publicações e aquisição de material, bens, equi-
pamentos ou de quaisquer outras despesas decorrentes do início de
actividade, após o registo na competente Conservatória do Registo
Comercial.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860050

COPISINDE � CENTRO DE CÓPIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 7262/
960711; identificação de pessoa colectiva n.º 503687332;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresenta-
ção: 3/20040127.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que, foi alterado
parcialmente o contrato da sociedade e em consequência, o artigo 5.º
ficou com a redacção.

5.º

A gerência social, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica a cargo do sócio Luís Alberto da Costa Domingues,
bastando a sua intervenção para validamente obrigar a sociedade.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato

30 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860238

ÂNGELO & ARAÚJO � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 941/
20040128; identificação de pessoa colectiva n.º 506815374; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20040128.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contrato e está conforme o original.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ângelo & Araújo � Empreendi-
mentos Imobiliários, L.da, com sede na Rua de Rodrigues de Freitas,
1614, freguesia de Ermesinde, concelho de Valongo.

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 67 � 19 de Março de 2004 6130-(203)

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção e reparação de edifícios;
compra e venda de propriedades e imóveis para revenda.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
12 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Avelino Moreira
de Carvalho Araújo e José Ângelo da Silveira Miranda Ribeiro Cardoso.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, fica a cargo de ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes, sendo necessário a assinatura de ambos os ge-
rentes para obrigar a sociedade.

2 � Em ampliação dos seus poderes, a gerência poderá comprar e
vender viaturas de e para a sociedade, podendo assinar contratos de
locação financeira.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital, desde que a assembleia geral o delibere por unanimidade, até
ao montante de 50 000 euros.

ARTIGO 6.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente permitida;
a cessão a estranhos fica dependente do consentimento da sociedade,
a quem é reservado o direito de preferência, direito que se devolverá
aos sócios não cedentes, se aquela dele não quiser usar.

ARTIGO 7.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade sub-
sistirá com os seus herdeiros ou representante legal, se aqueles pre-
tendem fazer parte dela, nomeando um, de entre si que a todos repre-
sente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.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 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, com
aviso de recepção, dirigida aos sócios com, pelo menos, 15 dias de
antecedência, salvo quando a lei impuser outra forma de convocação.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais de outras socieda-
des, mesmo com o objecto diferente do seu, mediante deliberação da
assembleia geral tomada por maioria simples.

30 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860254

LICÍNIO, SILVA & BUCETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 4415/
940420; identificação de pessoa colectiva n.º 503185906; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 2/20040127.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que, foi alterado
parcialmente o contrato da sociedade, dado ter sido aditado o arti-
go 9.º, ficando com a seguinte redacção.

ARTIGO 9.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 25 000 euros, sendo a obrigação de cada
sócio proporcional à sua quota social, devendo tais prestações suple-
mentares de capital respeitar, ainda, os termos e condições fixados
por unanimidade, para cada caso.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato

30 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860220

AUTOMÓVEIS JESUS PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 5432/
950210; identificação de pessoa colectiva n.º 503357979; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 1/20040127.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que, foi regista-
da a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as contas
aprovadas em 15 de Janeiro de 2004.

30 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860203

COCAMABÉ � COOPERATIVA DE MARCENEIROS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 33/
830512; identificação de pessoa colectiva n.º 500923426;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 3 e 4/20040129.

Certifico que, cessou as suas funções de tesoureiro Maria Armanda
Cardoso Machado da Silva, em 31 de Dezembro de 2003, renúncia.

Certifico ainda que, foi designado até ao fim do mandato em curso,
de tesoureiro Bruno Miguel Pacheco Moreira, solteiro, maior.

Data da deliberação: 2 de Janeiro de 2004.

30 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860190

CONFECÇÕES CÂNDIDO DELGADO & FILOMENA
MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 7692/
961113; identificação de pessoa colectiva n.º 503772550; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 9/20040126.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que, foi regista-
da a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as contas
aprovadas em 23 de Dezembro de 2003.

29 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860157

MANUEL FERREIRA DA ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 414/
910131; identificação de pessoa colectiva n.º 502490306; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 10/20040126.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que, foi regista-
da a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as contas
aprovadas em 18 de Dezembro de 2003.

29 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860165

SODOÇURAS � SALÃO DE CHÁ, CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 9332/
980120; identificação de pessoa colectiva n.º 504104292; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 11/20040126.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que, foi regista-
da a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as contas
aprovadas em 18 de Dezembro de 2003.

29 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002860173

VILA NOVA DE GAIA

S. CIPRIANO � SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5367; identificação de pessoa colectiva n.º 502433990; núme-
ro e data da apresentação: PC 61/010703.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

28 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002295220

GRIJOPAR, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 093; identificação de pessoa colectiva n.º 505282518; núme-
ro e data da apresentação: PC 6/210703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

21 de Julho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004096454

MANUEL PEDROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9898; número e data da apresentação: PC 22/210703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002309736

ABZ � EDITORES E DISTRIBUIDORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2426; identificação de pessoa colectiva n.º 503251380; número
e data da apresentação: PC 1/250703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002277869

PINTO DOS SANTOS � SOCIEDADE AGRÍCOLA
E TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1527; identificação de pessoa colectiva n.º 502223723; número
e data da apresentação: PC 13/250703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004096470

VILARIMO � CONSTRUÇÕES, COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2091-A; identificação de pessoa colectiva n.º 971597936; número
e data da apresentação: PC 5/250703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

13 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002276536

CONSTRUÇÕES PINHO, OLIVEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9772; número e data da apresentação: PC 8/070703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

7 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002280592

J. F. J. � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 44; identificação de pessoa colectiva n.º 502434929; número e
data da apresentação: PC 1/070703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

7 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002279853

DROGARIA DAS VENDAS DE GRIJÓ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 588; identificação de pessoa colectiva n.º 502832410; número e
data da apresentação: PC 6/070703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

7 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003500669

TRANSFOCRIL � TRANSFORMAÇÃO ACRÍLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4029; identificação de pessoa colectiva n.º 503599727; números
e data das apresentações: PC 2 e 3/070703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas dos anos de 2001 e 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

7 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002279918

CROMAGEM PINTO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 449; identificação de pessoa colectiva n.º 501716360; número e
data da apresentação: PC 5/070703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

7 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000159630

EDITORIAL 100, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 362; número e data da apresentação: PC 7/070703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

7 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002273219
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ARTUR DIAS CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 17 035; identificação de pessoa colectiva n.º 501129855; núme-
ro e data da apresentação: PC 12/070703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

7 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002279934

A. DA COSTA NUNES GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 21 234; identificação de pessoa colectiva n.º 500303061; núme-
ro e data da apresentação: PC 11/070703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

7 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000813542

RESTAURANTE CHINÊS � PALÁCIO FORMOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9010; número e data da apresentação: PC 10/070703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

7 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002280673

IBER-STRUKT � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 145; número e data da apresentação: PC 4/070703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

7 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002632081

S. H. S. � DISTRIBUIÇÃO DE ENCOMENDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 024; número e data da apresentação: PC 9/070703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

7 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002280690

IMOCOIMBRÕES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3475; identificação de pessoa colectiva n.º 503473839; número
e data da apresentação: PC 33/040703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

6 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002278539

CÓPIA EXPRESSO � EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 875; identificação de pessoa colectiva n.º 501701354; núme-
ro e data da apresentação: PC 85/010703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

29 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000158056

EDIS2 � COMÉRCIO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 906; identificação de pessoa colectiva n.º 502932805; núme-
ro e data da apresentação: PC 110/010703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

29 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002146004

SOTELMECA � SOCIEDADE TÉCNICA
DE AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 22 137; identificação de pessoa colectiva n.º 500625921; núme-
ro e data da apresentação: PC 86/010703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

29 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000009085

BELMIRO P. ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 972; identificação de pessoa colectiva n.º 502931914; número e
data da apresentação: PC 116/010703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

29 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000179851

JOSÉ ALVES DA CUNHA PEDROSA & C. A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 35 411; identificação de pessoa colectiva n.º 501193294; núme-
ro e data da apresentação: PC 119/010703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

29 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000183964

HOSPILAB � PRODUTOS HOSPITALARES
E LABORATORIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 435; identificação de pessoa colectiva n.º 502798777; número e
data da apresentação: PC 118/010703.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

29 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000184006

CARPINTARIA DE PEDROSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2747; identificação de pessoa colectiva n.º 503323152; número
e data da apresentação: PC 115/010703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

29 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000179967

JOAQUIM MATOS & A. MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 25 080; identificação de pessoa colectiva n.º 500980489; núme-
ro e data da apresentação: PC 120/010703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

29 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000183905

FRANSILFER � CARPINTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1904; identificação de pessoa colectiva n.º 503206040; número
e data da apresentação: PC 117/010703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

29 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000171737

M. MOHN � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PELES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7439; identificação de pessoa colectiva n.º 504509837; número
e data da apresentação: PC 106/010703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

29 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004124253

MARIFER � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2409; identificação de pessoa colectiva n.º 503246891; número
e data da apresentação: PC 83/010703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

28 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002295166

CAFETARIA AMAZÓNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6822; identificação de pessoa colectiva n.º 504206710; número
e data da apresentação: PC 57/010703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

28 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002295182

TÊXTIL GATO � FÁBRICA DE PEÚGAS
COMPUTORIZADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1857; identificação de pessoa colectiva n.º 503132439; número
e data da apresentação: PC 56/010703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

28 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002295140

FLAMINGO � REVESTIMENTOS E TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 36 959; identificação de pessoa colectiva n.º 501305190; núme-
ro e data da apresentação: PC 13/290703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

13 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002267260

CARPINTARIA DAS AGRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4943; identificação de pessoa colectiva n.º 503796158; números
e data das apresentações: PC 22 e 29/290703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas dos anos de 2001 e 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002265895

PADARIA E CONFEITARIA CENTRAL DO SARDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 38 007; identificação de pessoa colectiva n.º 501394249; núme-
ro e data da apresentação: PC 13/010803.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002276625

IMOBILIÁRIA SÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 20 460; identificação de pessoa colectiva n.º 500137080; núme-
ro e data da apresentação: PC 12/010803.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002276560

SAUNIER DUVAL ADRA TÉRMICA
SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TÉRMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4753; identificação de pessoa colectiva n.º 503740543; número
e data da apresentação: PC 9/010803.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004096497

A. LAMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 17 750; identificação de pessoa colectiva n.º 500002851; núme-
ro e data da apresentação: PC 6/010803.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002240272

MALIFIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 913; identificação de pessoa colectiva n.º 502910267; número e
data da apresentação: PC 5/010803.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002264961

SÉRGIO COSTA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8662; número e data da apresentação: PC 4/010803.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002276544

MAIA & HENRIQUES � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6329; identificação de pessoa colectiva n.º 504093754; número
e data da apresentação: PC 2/010803.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002267944

UNIMOVEL � PROJECTOS, CONSTRUÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 25 227; identificação de pessoa colectiva n.º 501146202; núme-
ro e data da apresentação: PC 1/010803.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002267910

ADELINO & EMÍLIA � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7080; identificação de pessoa colectiva n.º 504274236; número
e data da apresentação: PC 12/050803.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002265003

SOLIAF � SOCIEDADE DE OURIVESARIA OLIVEIRA
& AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 960; número e data da apresentação: PC 8/050803.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002238987

DIGINORTE � SISTEMAS DE ELECTRÓNICA DIGITAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 321; identificação de pessoa colectiva n.º 501838104; número e
data da apresentação: PC 4/050803.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002281882

DIPIL TRADING � DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO
DE PRODUTOS DA INDÚSTRIA LIGEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 581; identificação de pessoa colectiva n.º 502821132; número e
data da apresentação: PC 1/050803.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002301476

SUNVIAUTO � INDÚSTRIA DE COMPONENTES
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 21 540; identificação de pessoa colectiva n.º 500277532; núme-
ro e data da apresentação: PC 14/170703.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

11 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002265844

P. L. A. N. � PROJECTO DE LANÇAMENTO
E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1996; identificação de pessoa colectiva n.º 503205850; número
e data da apresentação: PC 37/170303.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

11 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004096373

PUBLIFOJO � PUBLICIDADE EXTERIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2729; identificação de pessoa colectiva n.º 502973226; número
e data da apresentação: PC 36/170703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

11 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004096357

FERNANDES, SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2295; identificação de pessoa colectiva n.º 503230812; número
e data da apresentação: PC 35/170703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

11 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002312125

A. BARROS � GENÉTICA MÉDICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 897; identificação de pessoa colectiva n.º 505394316; núme-
ros e data das apresentações: PC 8 e 9/170703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas dos anos de 2001 e 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

11 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002265135

SUPERGAIA � DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1696; identificação de pessoa colectiva n.º 503111937; número
e data da apresentação: PC 14/180703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

11 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002276412

ALCINO DA SILVA MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 36 928; identificação de pessoa colectiva n.º 501324380; núme-
ro e data da apresentação: PC 13/180703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

11 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002276374

MÁRIO GONÇALVES & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4579; identificação de pessoa colectiva n.º 503834491; número
e data da apresentação: PC 12/180703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

11 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002276366

VIA 8 � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9418; identificação de pessoa colectiva n.º 505062747; número
e data da apresentação: PC 8/180703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

11 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004096365

ASTECO � ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTABILÍSTICA
E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4408; identificação de pessoa colectiva n.º 503680818; número
e data da apresentação: PC 6/180703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

11 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002265097

J. C. MAGALHÃES � REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO
DE FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 582; identificação de pessoa colectiva n.º 502520825; número e
data da apresentação: PC 7/180703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

11 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002265089

ROMEU F. COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 968; identificação de pessoa colectiva n.º 502932392; número e
data da apresentação: PC 3/250703.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

13 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002277966

JOAQUIM & JUSTINO � ARTIGOS SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7501; identificação de pessoa colectiva n.º 504510061; número
e data da apresentação: PC 2/250703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

13 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002277877

PROCALÇADO � PRODUTORA DE COMPONENTES
PARA CALÇADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2035-A; identificação de pessoa colectiva n.º 501200720; núme-
ro e data da apresentação: PC 7/250703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

13 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002276528

EURORREMAL � REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 43 944; identificação de pessoa colectiva n.º 501856846; núme-
ro e data da apresentação: PC 19/20030710.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002 referente à sociedade
em epígrafe.

8 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 1000249688

SAM � CORRETORES DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1015; identificação de pessoa colectiva n.º 502059176; número
e data da apresentação: PC 15/20030710.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002 referente à sociedade
em epígrafe.

8 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 1000249687

JOSÉ SOUSA GOMES � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8207; identificação de pessoa colectiva n.º 504585118; número
e data da apresentação: PC 1/030915.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000249676

A. COSTA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 47 061; identificação de pessoa colectiva n.º 502320265; núme-
ro e data da apresentação: PC 1/180903.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

21 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000249673

CONSTRUÇÕES MIGUEL FAMILIAR & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2014; identificação de pessoa colectiva n.º 503164399; número
e data da apresentação: PC 3/180903.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

21 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000249672

ROSA MARIA OLIVEIRA MAGALHÃES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 217; número e data da apresentação: PC 2/180903.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

21 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000249669

ANDREAS � INDÚSTRIA DE SOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 42 657; identificação de pessoa colectiva n.º 501708464; núme-
ro e data da apresentação: PC 2/190903.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

21 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000249667

NGN � SOCIEDADE GESTORA DE NEGÓCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 49 287; identificação de pessoa colectiva n.º 502624051; núme-
ro e data da apresentação: PC 26/020703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

5 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002272689

METALO-MECÂNICA CENTRAL DE BOUBEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 35 821; identificação de pessoa colectiva n.º 500157472; núme-
ro e data da apresentação: PC 30/020703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

5 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002263787
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MADIBELA � INDÚSTRIA DE CARPINTARIA E COMÉRCIO
DE MADEIRAS E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 335; identificação de pessoa colectiva n.º 502774177; número e
data da apresentação: PC 31/020703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

5 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002263760

SIMOGA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE GAIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 39 928; identificação de pessoa colectiva n.º 501522212; núme-
ro e data da apresentação: PC 45/020703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

5 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002237913

BRUSHES INTERNACIONAL (PORTUGAL) ESCOVAS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 457; identificação de pessoa colectiva n.º 502136286; núme-
ro e data da apresentação: PC 38/020703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

5 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002253242

ELECTRO INSTALADORA DE CANELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5447; identificação de pessoa colectiva n.º 503909607; número
e data da apresentação: PC 4/020703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

5 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002281530

MOITA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4640; identificação de pessoa colectiva n.º 503734870; número
e data da apresentação: PC 22/030703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

5 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002271810

JOSÉ FERREIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 20 212; identificação de pessoa colectiva n.º 500158860; núme-
ro e data da apresentação: PC 19/030703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

5 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000627943

UPONOR PORTUGAL � SISTEMAS PARA FLUÍDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 43 257; identificação de pessoa colectiva n.º 501756183; núme-
ro e data da apresentação: PC 46/040703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

6 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002279845

HIDRO BANHEIRA � SISTEMAS DE HIDROMASSAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7088; identificação de pessoa colectiva n.º 504250299; número
e data da apresentação: PC 48/040703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

6 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004125004

SILARTE � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 40 276; identificação de pessoa colectiva n.º 501554882; núme-
ro e data da apresentação: PC 7/030703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

5 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002272590

DIAMANTINO DE JESUS DOS SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 827; número e data da apresentação: PC 44/040703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

6 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002289328

JOSÉ SERAFIM CANCELA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 39 621; identificação de pessoa colectiva n.º 501619429; núme-
ro e data da apresentação: PC 45/040703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

6 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002279837

R. M. � GABINETE DE APOIO À IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 50 442; identificação de pessoa colectiva n.º 972264756; núme-
ro e data da apresentação: PC 42/040703.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

6 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002289336

ACE � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5686; identificação de pessoa colectiva n.º 503939021; número
e data da apresentação: PC 11/040703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

6 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002253820

FÁTIMA & MARGARIDA SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8646; número e data da apresentação: PC 49/040703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

6 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004125012

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CARLOS SOARES
& SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4713; identificação de pessoa colectiva n.º 503740713; número
e data da apresentação: PC 41/040703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

6 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002289638

JOAQUIM GOMES & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 37 378; identificação de pessoa colectiva n.º 501339167; núme-
ro e data da apresentação: PC 43/040703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

6 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002289344

LUÍS & LUÍS � ARTIGOS DE DESPORTO E LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3557; identificação de pessoa colectiva n.º 503501050; número
e data da apresentação: PC 17/040703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

6 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002298610

PINTO, ROCHA & GUEDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1254; identificação de pessoa colectiva n.º 502989025; número
e data da apresentação: PC 6/040703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

6 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002280720

EDEN � EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ESTOFOS
DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 35 576; identificação de pessoa colectiva n.º 501208054; núme-
ro e data da apresentação: PC 1/040703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

6 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002253676

CENTIMETRA � CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 315; identificação de pessoa colectiva n.º 502767820; número e
data da apresentação: PC 4/040703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

6 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002315299

MARKTUS � MARKETING E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5111; identificação de pessoa colectiva n.º 503828173; número
e data da apresentação: PC 5/040703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

6 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002253706

TRANSPORTES J. L. M., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6891; identificação de pessoa colectiva n.º 504218530; número
e data da apresentação: PC 3/040703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

6 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002253692

VINHAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 18 088; identificação de pessoa colectiva n.º 500977410; núme-
ro e data da apresentação: PC 2/040703.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

6 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002253684

ALBERTO PEREIRA DA COSTA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 854; identificação de pessoa colectiva n.º 505624842; núme-
ro e data da apresentação: PC 8/130803.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

17 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000249666

CLÍNICA PEDIÁTRICA DR.A CRISTINA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9927; identificação de pessoa colectiva n.º 505137151; número
e data da apresentação: PC 2/080903.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

19 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000249665

MAUROXEQUE � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9115; números e data das apresentações: PC 3, 4 e 5/080903.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas dos anos de 2000, 2001 e 2002, refe-
rente à sociedade em epígrafe.

19 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000249664

ALBERTO DOMINGUES MONTEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7008; identificação de pessoa colectiva n.º 504236580; número
e data da apresentação: PC 1/100903.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

19 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000249663

TOFREITÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 169; número e data da apresentação: PC 5/081003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000249662

MANUEL SABINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 118; identificação de pessoa colectiva n.º 506215148; núme-
ro e data da apresentação: PC 6/081003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000249661

J. OLIVEIRA & SOBRINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 22 764; identificação de pessoa colectiva n.º 500647836; núme-
ro e data da apresentação: PC 52/020703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

5 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000249660

FRICONFORTO � INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9749; identificação de pessoa colectiva n.º 505025205; número
e data da apresentação: PC 1/100703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

7 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000249659

ROC � FÁBRICA DE CORRENTES METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2301; identificação de pessoa colectiva n.º 503231193; número
e data da apresentação: PC 6/20030808.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002 referente à sociedade
em epígrafe.

15 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 1000249683

SOCISA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 48 342; identificação de pessoa colectiva n.º 502419156; núme-
ro e data da apresentação: PC 13/020703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

4 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000249681

CONSTRUCADA, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5317; identificação de pessoa colectiva n.º 503880647; número
e data da apresentação: PC 20/290703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

13 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002288992
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CONSTRUÇÕES TAVARES, SOARES & TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 356; identificação de pessoa colectiva n.º 502777036; número e
data da apresentação: PC 22/290703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

13 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002288909

ADRIANO FERREIRA COELHO
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7090; identificação de pessoa colectiva n.º 504277138; número
e data da apresentação: PC 23/290703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

13 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002288968

ANTÓNIO PINA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3741; identificação de pessoa colectiva n.º 503547824; número
e data da apresentação: PC 24/290703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

13 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002288950

GALMO, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6587; identificação de pessoa colectiva n.º 504152785; números
e data das apresentações: PC 26 e 27/290703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas dos anos de 2001 e 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

13 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002265933

MÓVEIS BETISA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7013; número e data da apresentação: PC 25/290703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

13 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002267189

SUAVISÃO � ARTIGOS DE ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6273; identificação de pessoa colectiva n.º 504086529; número
e data da apresentação: PC 32/290703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

13 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004096489

VITRICIA CARPINTARIA E MARCENARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5318; identificação de pessoa colectiva n.º 504097059; números
e data das apresentações: PC 30 e 31/290703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas dos anos de 2001 e 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

13 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002265917

ANTÓNIO & ANGELA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 570; identificação de pessoa colectiva n.º 505386402; núme-
ro e data da apresentação: PC 53/010703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

28 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002004285

MANUEL TAVARES � ACÇÃO MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 595; identificação de pessoa colectiva n.º 505290600.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

28 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002295190

A. AUGUSTO MAGALHÃES � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 12 096; identificação de pessoa colectiva n.º 505992973; núme-
ro e data da apresentação: PC 51/010703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

28 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002295204

INÊS � REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 49 786; identificação de pessoa colectiva n.º 502739886; núme-
ro e data da apresentação: PC 62/010703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

28 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002295212

MANUEL DAS NEVES LOUREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 443; identificação de pessoa colectiva n.º 502133686; núme-
ro e data da apresentação: PC 59/010703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

28 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003514422
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ILIDIO RAMOS & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 539; identificação de pessoa colectiva n.º 502510595; número e
data da apresentação: PC 58/010703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

28 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003514236

MOTORBUS � REPARAÇÕES E PEÇAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3564; identificação de pessoa colectiva n.º 503500992; número
e data da apresentação: PC 121/010703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

29 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000171770

HEMO-ATLÂNTICO � CENTRO DE HEMODIÁLISE
DO ATLÂNTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 127; identificação de pessoa colectiva n.º 504541889; núme-
ro e data da apresentação: PC 6/031003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

24 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004096713

SANTOS E MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7741; identificação de pessoa colectiva n.º 504360159; número
e data da apresentação: PC 122/010703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

29 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000171818

TAVARES & QUINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6902; identificação de pessoa colectiva n.º 504218298; número
e data da apresentação: PC 123/010703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

29 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000171850

BRITÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 004; identificação de pessoa colectiva n.º 505336146; núme-
ro e data da apresentação: PC 124/010703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

29 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002193851

SILESCAPES � COMÉRCIO E MONTAGEM DE ESCAPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7760; identificação de pessoa colectiva n.º 504686712; número
e data da apresentação: PC 125/010703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

29 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004124245

COMBUSTÍVEIS DO FOJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8610; identificação de pessoa colectiva n.º 504852710; número
e data da apresentação: PC 107/010703.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

29 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004124261

J. VALENTIM, GÁS E AQUECIMENTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8602; identificação de pessoa colectiva n.º 504409085; número
e data da apresentação: PC-111/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

29 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004124300

J. C. NUNES � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8966; número e data da apresentação: PC-112/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

29 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004124296

DECORANGEL � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6645; identificação de pessoa colectiva n.º 504169351; número
e data da apresentação: PC-327/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

1 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2004124377
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LUÍS E RUI � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1129; identificação de pessoa colectiva n.º 502973269; número
e data da apresentação: PC-330/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

1 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2002271852

SOLFUT � CONSULTADORIA E DESENVOLVIMENTO
INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5619; identificação de pessoa colectiva n.º 503928518; número
e data da apresentação: PC-319/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

1 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2002143846

BME � AUTOMAÇÃO E ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2035; identificação de pessoa colectiva n.º 502730528; número
e data da apresentação: PC-10/20030805.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

15 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2002265011

HABITAÇÃO 2001 � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 298; identificação de pessoa colectiva n.º 505511479; núme-
ro e data da apresentação: PC-5/20030804.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

15 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2002315213

NUNO MORAIS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 297; identificação de pessoa colectiva n.º 505147416; núme-
ro e data da apresentação: PC-8/20030804.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

15 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2002315124

ANTÓNIO MEIRA MEIRELES DE PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 140; identificação de pessoa colectiva n.º 502101717; núme-
ro e data da apresentação: PC-9/20030805.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

15 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2002238995

TÁXIS ANTÓNIO GOMES DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 122; identificação de pessoa colectiva n.º 505349183; núme-
ro e data da apresentação: PC-2/20030804.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

15 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2002276579

MAQUICEM � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 22 820; identificação de pessoa colectiva n.º 500764581; núme-
ro e data da apresentação: PC-2/20030805.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

15 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2002301441

SOARES & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 43 874; identificação de pessoa colectiva n.º 501846441; núme-
ro e data da apresentação: PC-20030805.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

15 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2002240418

JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 26 186; identificação de pessoa colectiva n.º 501272354; núme-
ro e data da apresentação: PC-5/20030805.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

15 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2002276641

MEINCO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 40 175; identificação de pessoa colectiva n.º 501582630; núme-
ro e data da apresentação: PC-20030805.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

15 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2002301450
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PAULO MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 38 988; identificação de pessoa colectiva n.º 501542531; núme-
ro e data da apresentação: PC-188/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

30 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002280312

ANTUNES & MILHÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 344; identificação de pessoa colectiva n.º 502123931; núme-
ro e data da apresentação: PC-113/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

30 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002197989

SYMINGTON � COMÉRCIO E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2374; identificação de pessoa colectiva n.º 503249173; número
e data da apresentação: PC-170/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

30 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002243387

PRATS & SYMINGTON, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9610; identificação de pessoa colectiva n.º 504882341; número
e data da apresentação: PC-171/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

30 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002243433

VITIVINÍCOLA DO BONFIM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2375; identificação de pessoa colectiva n.º 503249165; número
e data da apresentação: PC-172/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

30 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002243409

GAIA-HOLDING � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 38 008; identificação de pessoa colectiva n.º 501388281; núme-
ro e data da apresentação: PC-174/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

30 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002243360

WARRE & C.A, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 13 893; identificação de pessoa colectiva n.º 500301786; núme-
ro e data da apresentação: PC-175/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

30 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002241945

ROBINSON CRUSOE � ARTIGOS DE VIAGEM
E DE AVENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6269; identificação de pessoa colectiva n.º 504085972; número
e data da apresentação: PC-186/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

30 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002122393

EDIGOUVEIA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 402; número e data da apresentação: PC-185/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

30 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000193277

NOVADIA � SOCIEDADE DE DIAGNÓSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3630; identificação de pessoa colectiva n.º 503092630; número
e data da apresentação: PC-184/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

30 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003353089

RIBEIRO & CRISTALINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 16 832; identificação de pessoa colectiva n.º 500463581; núme-
ro e data da apresentação: PC-182/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

31 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002163324
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ALBERTO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 44 056; identificação de pessoa colectiva n.º 501868534; núme-
ro e data da apresentação: PC-181/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

31 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002343055

QUARLES HARRIS & C.A, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 14 273; identificação de pessoa colectiva n.º 500556172; núme-
ro e data da apresentação: PC-176/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

31 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002241988

SEIS MIL E CINQUENTA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9044; identificação de pessoa colectiva n.º 504272845; número
e data da apresentação: PC-173/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

31 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002243425

A DAMA DAS CAMÉLIAS � COMÉRCIO DE FLORES
E ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6271; identificação de pessoa colectiva n.º 504089285; número
e data da apresentação: PC-84/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

29 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002249253

MAQUI � MÁQUINAS  E EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 36 386; identificação de pessoa colectiva n.º 501418644; núme-
ro e data da apresentação: PC-87/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

29 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002434808

ESTÚDIO DO BANHO � COMÉRCIO DE ARTIGOS
SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 551; identificação de pessoa colectiva n.º 505458470; núme-
ro e data da apresentação: PC-354/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

1 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2004124369

J. S. & SANTOS � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 140; identificação de pessoa colectiva n.º 506214168; núme-
ro e data da apresentação: PC-350/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

1 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2002254168

CARLOS & CRISTINA � COMÉRCIO DE LIGAS
SOLDADURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8711; identificação de pessoa colectiva n.º 504847988; número
e data da apresentação: PC-250/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

1 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2004124350

ANTÓNIO FREDERICO R. PEREIRA
LACAGENS & VERNIZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 182; identificação de pessoa colectiva n.º 505578956; núme-
ro e data da apresentação: PC-349/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

1 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2002323925

CONSULTÓRIO MÉDICO � DR. JOÃO MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5400; identificação de pessoa colectiva n.º 503890723; número
e data da apresentação: PC-303/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

4 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004096209

AMORIM & SANTOS � GESTÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9851; identificação de pessoa colectiva n.º 505301113; número
e data da apresentação: PC-306/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

4 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002167443
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MOREIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 500; identificação de pessoa colectiva n.º 501891277; número e
data da apresentação: PC-284/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

4 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000233848

SMITH, WOODHOUSE & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 14 816; identificação de pessoa colectiva n.º 500251673; núme-
ro e data da apresentação: PC-169/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

4 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002243344

TAVARES & MENDES � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6346; número e data da apresentação: PC-21/20030702.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

4 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002314977

FERREIRA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 889; identificação de pessoa colectiva n.º 502909153; número e
data da apresentação: PC-16/20030702.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

4 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002296901

RIMIELGAB � GABINETE TÉCNICO DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9071; número e data da apresentação: PC-18/20030702.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

4 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002296871

DROGARIA SANTA MARTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 47 933; identificação de pessoa colectiva n.º 971249229; núme-
ro e data da apresentação: PC-3/20030702.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

4 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002263299

TECNODENTAL � PRÓTESES DENTÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9244; número e data da apresentação: PC-304/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

2 de Julho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004096217

COTEX � COMPANHIA TÊXTIL DE MALHAS & RENDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 21 272; identificação de pessoa colectiva n.º 500338507; núme-
ro e data da apresentação: PC-24/20030702.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

4 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002272662

HELENA & ISABEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 487; identificação de pessoa colectiva n.º PC-278/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

31 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002312990

M. CAVADAS MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 37 970; identificação de pessoa colectiva n.º 501380566; núme-
ro e data da apresentação: PC-206/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

31 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002281467

GAIAUTO � GARAGEM E ESTAÇÃO DE SERVIÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 18 935; identificação de pessoa colectiva n.º 500123250; núme-
ro e data da apresentação: PC-204/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

31 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002280347

DEBORLA � COMÉRCIO GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 985; identificação de pessoa colectiva n.º 502933160; número e
data da apresentação: PC-205/20030701.
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Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

31 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002280355

MARCA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5832; identificação de pessoa colectiva n.º 503981443; número
e data da apresentação: PC-207/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

31 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002281483

PHOTON EUROPA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PRODUTOS PARA O BEM ESTAR E SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 47 543; identificação de pessoa colectiva n.º 502238437; núme-
ro e data da apresentação: PC-243/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

31 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000564950

GAIXPORT-TRADING � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1740; identificação de pessoa colectiva n.º 503990529; número
e data da apresentação: PC-209/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

31 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002292841

OLÁ DOURO � IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1627; identificação de pessoa colectiva n.º 502668393; número
e data da apresentação: PC-208/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

A Ajudante, (Assinatura ilegível.) 2002292850

COT � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9718; identificação de pessoa colectiva n.º 505264765; número
e data da apresentação: PC-202/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

31 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002314667

ACTUACER � CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 087; identificação de pessoa colectiva n.º 505057530; núme-
ro e data da apresentação: PC-251/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

31 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004096101

CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA DE MEXEDINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 391; número e data da apresentação: PC-247/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

31 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000950035

JORGE MANUEL MOUTINHO DA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 596; número e data da apresentação: PC-203/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

31 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002314608

JÓIA URBANA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 559; número e data da apresentação: PC-302/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

3 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004096128

PAULO SEQUEIRA DA COSTA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 648; identificação de pessoa colectiva n.º 505894572; núme-
ro e data da apresentação: PC-323/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

3 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004096136

FUNDI PLACAS � FUNDIÇÃO PLACAS DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8962; identificação de pessoa colectiva n.º 504648535; número
e data da apresentação: PC-248/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

1 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2000950019
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TERRANOL � TERRAPLANAGENS DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 259; identificação de pessoa colectiva n.º 502000325; núme-
ro e data da apresentação: PC-213/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

1 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2002272085

SECTORTI � TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 331; identificação de pessoa colectiva n.º 506249204; núme-
ro e data da apresentação: PC-223/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

1 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2004124342

MATRÍCULAS ILUMINADAS 2000, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 498/20021216; identificação de pessoa colectiva n.º 503735078;
número e data da apresentação: PC-222/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

1 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2002142564

DECOR EUROPA � PINTURAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 395; identificação de pessoa colectiva n.º 505549930; núme-
ro e data da apresentação: PC-16/20030925.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

21 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002309485

NEVAR � COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1040; identificação de pessoa colectiva n.º 502007214; número
e data da apresentação: PC-1/20030812.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

17 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002289859

JOSÉ GUILHERME S. SANTOS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3526; identificação de pessoa colectiva n.º 503500607; número
e data da apresentação: PC-5/20030812.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

17 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002289310

MAIA LOURO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9755; número e data da apresentação: PC-4/20030812.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

17 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002289409

UNIÃO EXPORTADORA DE CHELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 16 077; identificação de pessoa colectiva n.º 500292035; núme-
ro e data da apresentação: PC-3/20030812.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

17 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002289360

CONSTRUÇÕES INVERNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 474; identificação de pessoa colectiva n.º 502500603; número e
data da apresentação: PC-2/20030812.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

17 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002289425

NOVO ATALHO � COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO
INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 12; número e data da apresentação: PC-10/20030813.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

17 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002275602

PEROSINHAUTO � COMÉRCIO DE PEÇAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 12 157; identificação de pessoa colectiva n.º 506094537; núme-
ro e data da apresentação: PC-22/20030813.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

17 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002670765
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ANIMADOS � CENTRO DE ESTUDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 922; número e data da apresentação: PC-9/20030813.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

17 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002275610

ADOLFO MARQUES PEREIRA, IMPERMEABILIZAÇÃO
E REVESTIMENTO DE FACHADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 471; identificação de pessoa colectiva n.º 505488817; núme-
ro e data da apresentação: PC-16/20030813.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

17 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002670692

MILÉNIO 2001 � ESTOFOS E DECORAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 098; identificação de pessoa colectiva n.º 505332973; núme-
ro e data da apresentação: PC-14/20030813.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

17 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002275629

CLÍNICA MÉDICO DENTÁRIA � DR. FERNANDO FREIXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 278; identificação de pessoa colectiva n.º 506276406; núme-
ro e data da apresentação: PC-237/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

1 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2004124334

CITIAUTO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 512; identificação de pessoa colectiva n.º 502815302; número e
data da apresentação: PC-331/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

1 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2004124326

J. R. M. � JOAQUIM ROCHA MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 784; identificação de pessoa colectiva n.º 502545542; número e
data da apresentação: PC-332/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

1 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2002271879

ANTÓNIO F. DA ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 24 905; identificação de pessoa colectiva n.º 500971641; núme-
ro e data da apresentação: PC-334/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

1 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2002271860

UNITAPETE � TÊXTEIS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 368; identificação de pessoa colectiva n.º 502126817; núme-
ro e data da apresentação: PC-335/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

1 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2002760152

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA PEREIRA,
MARQUES & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1225; identificação de pessoa colectiva n.º 502989793; número
e data da apresentação: PC-5/20030718.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

11 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002278083

MARQUES, LEITE & VENDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 22 470; identificação de pessoa colectiva n.º 500716358; núme-
ro e data da apresentação: PC-13/20030715.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

8 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2002264600

PADARIA MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3447; identificação de pessoa colectiva n.º 503466131; número
e data da apresentação: PC-1/20030715.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

8 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2002296960
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JOSÉ TEIXEIRA & MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8405; identificação de pessoa colectiva n.º 504746413; número
e data da apresentação: PC-2/20030715.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

8 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2002296928

AMÉRICO SOARES & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 23 760; identificação de pessoa colectiva n.º 500864497; núme-
ro e data da apresentação: PC-6/20030716.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

8 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2003460012

CABELTE � CABOS ELÉCTRICOS E TELEFÓNICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 18 806; identificação de pessoa colectiva n.º 500049572; núme-
ro e data da apresentação: PC-15/20030716.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

8 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2004125020

ANTÓNIO LEBRE PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 834; número e data da apresentação: PC-19/20030721.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002309655

TAVARES & SILVA PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 306; identificação de pessoa colectiva n.º 505446596; núme-
ro e data da apresentação: PC-17/20030721.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002309728

CONTABILIDADE XXI DE ARMANDO AZEVEDO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 398; número e data da apresentação: PC-2/20030721.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002276684

CARPINTARIA COUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 737; número e data da apresentação: PC-23/20030721.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002309671

ANTÓNIO FERNANDO CRUZ SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9985; número e data da apresentação: PC-18/20030721.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

11 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002309752

MARÇAL DUARTE � INSTALAÇÕES MECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9896; número e data da apresentação: PC-15/20030721.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

11 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002309701

J. C. SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 387; número e data da apresentação: PC-21/20030721.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

11 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002309779

BRAGA & BRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 139; número e data da apresentação: PC-16/20030721.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

11 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002309698

PICHELARIA A. J. MARTINS & BRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 976; número e data da apresentação: PC-20/20030721.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 67 � 19 de Março de 2004 6130-(223)

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

11 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002309663

MANUEL AZEVEDO, PERITAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1204; identificação de pessoa colectiva n.º 502631260; número
e data da apresentação: PC-1/20030718.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

11 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002278148

PREDUAL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2731; identificação de pessoa colectiva n.º 503322350; número
e data da apresentação: PC-2/20030718.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

11 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002278130

NORJARDIM � CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
DE ESPAÇOS VERDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5624; identificação de pessoa colectiva n.º 503928240; número
e data da apresentação: PC-12/20030715.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

8 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2002264597

NOMEARTE � ARTES GRÁFICAS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8670; identificação de pessoa colectiva n.º 504831712; número
e data da apresentação: PC-11/20030715.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

8 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2002140901

OLIVEIRA FERNANDES & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 14 965; identificação de pessoa colectiva n.º 500206961; núme-
ro e data da apresentação: PC-15/20030715.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

8 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2002265119

CASTRO SANTOS � ACRÍLICOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 35 497; identificação de pessoa colectiva n.º 501192379; núme-
ro e data da apresentação: PC-16/20030715.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

8 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2002297371

CONFEITARIA & PASTELARIA ANELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 579; identificação de pessoa colectiva n.º 501914951; número e
data da apresentação: PC-6/20030715.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

8 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2002264589

EUGÉNIO & CAMARINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9627; identificação de pessoa colectiva n.º 505107074; número
e data da apresentação: PC-4/20030715.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

8 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2002296936

FÁBRICA DE CONFEITARIA VILAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 22 944; identificação de pessoa colectiva n.º 500667616; núme-
ro e data da apresentação: PC-3/20030715.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

8 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2002296944

TRANSPORTES MAG, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1719; identificação de pessoa colectiva n.º 503327492; número
e data da apresentação: PC-7/20030715.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

8 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2002140936

J. F. LUCAS � SOCIEDADE DE SERVIÇOS
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 584; identificação de pessoa colectiva n.º 502039140; núme-
ro e data da apresentação: PC-352/20030701.
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Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

1 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2002249989

AUTO CASTRO & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2055; identificação de pessoa colectiva n.º 503164283; número
e data da apresentação: PC-351/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

1 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2002254184

VAGAMOTOR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3412; identificação de pessoa colectiva n.º 503466018; número
e data da apresentação: PC-338/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

1 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2004124318

MÁRCIO RICARDO GUEDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 12 215; número e data da apresentação: PC-305/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

3 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004096144

PEDRO CÉSAR SAMPAIO E SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 12 161; número e data da apresentação: PC-299/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

3 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004096152

DEGAIA � PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 337; identificação de pessoa colectiva n.º 502644010; número e
data da apresentação: PC-301/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

3 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003654143

SOCURCIL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E URBANIZAÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 47 080; identificação de pessoa colectiva n.º 502644028; núme-
ro e data da apresentação: PC-300/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

3 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003654100

FAST LUZA � FORMAÇÃO PROFISSIONAL
E CONSULTORIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8948; identificação de pessoa colectiva n.º 504923463; número
e data da apresentação: PC-313/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

4 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004096160

SOCRENAVAL � SOCIEDADE DE QUERENAGEM
E CONSTRUÇÃO NAVAL DO RIO DOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 17 835; identificação de pessoa colectiva n.º 500023336; núme-
ro e data da apresentação: PC-315/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

4 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004096195

REVMOD � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 900; identificação de pessoa colectiva n.º 506024725; núme-
ro e data da apresentação: PC-316/20030701.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

4 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002281521

CONSTRUÇÕES TAVARES & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1017; número e data da apresentação: PC-23/20030702.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

4 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002314969

SANTARÉM
ALPIARÇA

ALPITERRAS � SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS
E ELECTROMECÂNICA DE ALPIARÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 127/
930420; identificação de pessoa colectiva n.º 502973340;
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averbamento à inscrição n.º 26 e inscrição n.º 29; números e data
das apresentações: 1, 2 e 3/20040128.

Certifico que Alberto Ernesto Jaime Cardoso do Couto, Nuno
Miguel Mendes dos Santos e Humberto Cardoso Jorge, cessaram fun-
ções de gerentes da sociedade em epígrafe, por renúncia, em 30 de
Março de 2001.

Mais certifico que foi alterado o pacto da referida sociedade, quanto
aos artigos 1.º, 2.º e 4.º, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de ALPITERRAS � Sociedade
de Terraplanagens e Electromecânica de Alpiarça, L.da e tem a sua
sede na Zona Industrial, lote 118, freguesia e concelho de Alpiarça.

ARTIGO 2.º

Capital social

O capital social é de 10 000 000$, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de 7 000 000$ e
uma de 3 000 000$, ambas pertencentes ao sócio António Luís Pe-
reira Hipólito.

ARTIGO 4.º

Gerência e administração

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, é exercida pelo sócio António Luís Pe-
reira Hipólito.

2 � A sociedade considerar-se-á validamente obrigada, em todos
os seus actos e contratos, com a assinatura do gerente.

3 � Fica proibido ao gerente, seus mandatários ou procuradores,
obrigar a sociedade em fianças, letras de favor, avales e outros actos,
contratos ou documentos semelhantes, estranhos aos negócos soci-
ais, sob pena de o infractor responder perante a socieadde pelos pre-
juízos que causar.

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

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Fernando José
de Lima Gonçalves. 2001347944

OURÉM

ALUNIK (CENTRO) � ALUMÍNIOS, L.DA

Sede: Avenida do Beato Nuno, edifício Jasmim, bloco D, 3.º,
esquerdo, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2595;
identificação de pessoa colectiva n.º 506744906; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 12/20040121.

Certifico que,
1.º Tomás Guerra Neta, natural da freguesia e concelho de Pinhel,

casado sob o regime da comunhão geral, com Albertina Gomes No-
gueira Neta, residente na Rua dos Eucaliptos, 331, Quinta da Mari-
nha, Cascais, número de identificação fiscal 115822089; e

2.º José Carlos Neto Marcelino, natural da freguesia de Santa
Catarina da Serra, concelho de Leiria, casado sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, com Margarida de Oliveira Paulos, residente na
Rua de Santa Catarina, 20, Santa Catarina da Serra, Leiria, número de
identificação fiscal 129091790.
constituem uma sociedade comercial por quotas denominada ALUNIK
(Centro) � Alumínios, L.da, com sede em Fátima, na Avenida do Beato
Nuno, edifício Jasmim, bloco D, 3.º, esquerdo, freguesia de Fátima,
concelho de Ourém, que fica a reger-se pelas cláusulas constantes do
documento complementar.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de ALUNIK (Centro) �
Alumínios, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Avenida do Beato Nuno, edifício Jasmim,
bloco D, 3.º, esquerdo, em Fátima, freguesia de Fátima, concelho de
Ourém.

2 � A gerência da sociedade pode deliberar sobre a mudança da sua
sede social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
assim como a criação e extinção de sucursais, delegações ou quaisquer
outras formas de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto: distribuição, importação, expor-
tação, representação e comercialização de alumínios.

2 � A sociedade pode livremente, sob qualquer forma legal ou
contratual, associar-se com outras entidades jurídicas, singulares ou co-
lectivas, ou a agrupamentos complementares de empresas ou entidades
de natureza semelhante, participar na sua constituição, gerência, admi-
nistração ou fiscalização, bem como, livremente, adquirir participações,
como sócio ou accionista, em sociedades de responsabilidade limitada ou
ilimitada, qualquer que seja o seu objecto, e em sociedades reguladas por
leis especiais.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 200 000 euros, corresponde à soma de duas quotas: uma de
100 000 euros, pertencente ao sócio Tomás Guerra Neta; e outra de
100 000 euros, pertencente ao sócio José Carlos Neto Marcelino.

ARTIGO 5.º

Por deliberação unânime, a sociedade pode exigir aos sócios pres-
tações suplementares até um montante global igual a 10 vezes o ca-
pital social à data da deliberação.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da so-
ciedade, à qual fica reservado, em primeiro lugar, o direito de prefe-
rência e, em seguida, aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A gerência e representação da sociedade, com ou sem remunera-
ção, será eleita em assembleia geral, ficando desde já nomeados ge-
rentes ambos os sócios, obrigando-se validamente a sociedade em todos
os seus actos e contratos, com a intervenção e assinatura de dois
gerentes.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode amortizar a quota de qualquer sócio, desde que:
a) A mesma seja arrolada, arrestada ou sujeita a qualquer outro

procedimento cautelar ou administrativo;
b) A mesma seja cedida com desrespeito ao estabelecido no artigo 6.º;
c) Tal seja acordado com o respectivo titular;
d) A mesma seja adjudicada a um não sócio, em caso de partilha

judicial ou extrajudicial.
§ único. A contrapartida da amortização será a resultante do últi-

mo balanço aprovado em assembleia geral.

Disposição transitória

A sociedade assume, nos termos do artigo 19.º do Código das Socie-
dades Comerciais, todas as despesas derivadas da sua constituição,
designadamente, as da escritura pública e consequente registo comer-
cial, publicações e todas as outras inerentes ao início da actividade social.

Conferido, está conforme.

29 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003575243

FATIMEX � COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS
E OUTROS METAIS, L.DA

Sede: Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 593;
identificação de pessoa colectiva n.º 501720332; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20040119.

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

Cessação de funções do gerente José Carlos Neto Marcelino, por
renúncia.

Data: 27 de Novembro de 2003.

Conferido, está conforme.

30 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003575154
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CONSTRUÇÕES FERRITO, L.DA

Sede: Pederneira, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 912;
identificação de pessoa colectiva n.º 502509791; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 4/20040119.

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

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

Conferido, está conforme.

30 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003575162

MANAVI � TÁXIS DO ARNEIRO, L.DA

Sede: Arneiro, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1989;
identificação de pessoa colectiva n.º 505127598; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 25/20040120.

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

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

Conferido, está conforme.

30 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003575227

VIALMEIDA, HOTÉIS E SERVIÇOS
DE APOIO À COMUNIDADE, L.DA

Sede: Avenida de D. José Alves Correia da Silva, 40, Fátima,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2591;
identificação de pessoa colectiva n.º 506491299; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 18/20040120.

Certifico que,
1.º Augusto Manuel Vicente, casado com Virgínia de Almeida Ma-

nuel, a quarta outorgante, em comunhão geral, natural de Fátima,
Ourém, contribuinte fiscal n.º 132720736;

2.º Jorge Manuel Vicente, solteiro, maior, natural do Canadá, con-
tribuinte fiscal n.º 178212938;

3.ª Susana Maria de Almeida Vicente, solteira, maior, natural de
Fátima, Ourém, contribuinte fiscal n.º 229263291; e

4.ª Virgínia de Almeida Manuel, natural de Fátima, Ourém, contri-
buinte fiscal n.º 132720744,
todos residente na Avenida de D. José Alves Correia da Silva, 40, em
Fátima;
constituem, entre si, uma sociedade comercial por quotas, com a fir-
ma VIALMEIDA, Hotéis e Serviços de Apoio à Comunidade, L.da,
com sede na Avenida de D. José Alves Correia da Silva, 40, freguesia
de Fátima, concelho de Ourém, possuidora do cartão provisório de
pessoa colectiva n.º 506491200, que se regerá pelos termos constan-
tes dos artigos relacionados em documento complementar.:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de VIALMEIDA, Hotéis e Ser-
viços de Apoio à Comunidade, L.da, e tem a sua sede na Avenida de D.
José Alves Correia da Silva, 40, 2495-402 Fátima, freguesia de Fátima,
concelho de Ourém.

ARTIGO 2.º

Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser transferida
para outra localidade do mesmo concelho ou concelhos limítrofes e
poderão ser criadas, deslocadas ou encerradas delegações, sucursais, agên-
cias ou quaisquer outras formas de representação em território nacional
ou fora dele.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a aquisição, construção e exploração
de estabelecimentos hoteleiros e similares, estabelecimentos comer-

ciais e de serviços, bem como lares de terceira idade, centros de dia
para idosos e centros para ocupação de tempos livres e formação de
crianças e jovens, aquisição, construção, e exploração de edifícios
destinados a habilitação comércio, serviços e indústria.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em nu-
merário, é de 25 000 euros, dividido em quatro quotas iguais, no va-
lor nominal de 6250 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares aos sócios, até
ao quíntuplo do capital existente no momento da deliberação, desde
que aprovadas, por 75% dos votos em assembleia geral.

3 � As assembleias gerais, quando a lei não determine formalida-
des especiais, serão convocadas por carta registada dirigida aos só-
cios, com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade com remuneração ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral e pertence a quem aí for eleito, fican-
do desde já nomeados todos os sócios. Para obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos é necessária a assinatura conjunto de
dois gerentes.

ARTIGO 6.º

1 � Mediante procuração a sociedade poderá constituir mandatá-
rios para a representar em actos ou categoria de actos especificados
na procuração.

2 � Em caso algum, os gerentes poderão obrigar a sociedade em
fianças, abonações, letras de favor ou outros actos estranhos aos
negócios sociais.

ARTIGO 7.º

A cessão total ou parcial de quotas, entre os sócios, ou a estranhos
depende do consentimento da sociedade, em primeiro lugar, e os só-
cios não cedentes, em segundo lugar, que têm direito de preferência
na aquisição da quota que se deseja alienar, pelo valor que lhe
corresponder segundo o último balanço aprovado, acrescido da parte
que lhe couber em quaisquer fundos sociais.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer dos sócios
nos seguintes casos:

a) Tratando-se de quota adquirida pela sociedade;
b) Se o sócio que a possuir for julgado falido ou insolvente, ou se

a quota de qualquer dos sócios for dada em penhor, penhorada ou
arrestada, sem que, nestes últimos dois casos, seja deduzida oposição
judicialmente julgada procedente pelo respectivo sócio;

c) Venda ou adjudicação judiciais;
d) Quando algum dos sócios prejudicar a sociedade no seu bom nome

ou no seu património;
e) Quando a quota seja cedida com violação da regra de consenti-

mento estabelecida no artigo 6.º;
2 � Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da

amortização é:
a) No caso da alínea a) do número anterior, o valor acordado en-

tre as partes;
b) No caso da alínea b) do número anterior, o valor resultante da

aplicação do regime do artigo 235.º do Código das Sociedades Comer-
ciais; e

c) Nos casos das alíneas c), d) e e) do número anterior, o valor
nominal da quota.

3 � A amortização considera-se realizada desde a data da assembleia
geral que a deliberar, podendo, em qualquer caso, o pagamento do valor
da quota ser efectuado a pronto ou em oito prestações trimestrais e
iguais, conforme a assembleia geral decidir.

4 � A sociedade terá ainda o direito de, em vez de amortizar a
quota abrangida pelo disposto no número deste artigo, adquiri-la ou
faze-la adquirir por sócio ou por terceiro, podendo, no primeiro caso,
a quota figurar no balanço como amortizada e, posteriormente, tam-
bém por deliberação da assembleia geral, em vez dela serem criadas
uma ou várias quotas destinadas a serem alienadas a um ou a algum
dos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 9.º

A sociedade só se dissolverá nos casos legais e, em caso de morte
ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade continuará com res-
tantes herdeiros do falecido ou interdito.

§ único. No entanto, enquanto a quota do sócio falecido ou inter-
dito estiver indivisa, os seus herdeiros ou representantes deverão es-
colher um só de entre todos que os represente, na sociedade.
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ARTIGO 10.º

A sociedade assume desde já a responsabilidade pelos encargos com
a sua instalação, aquisição de bens e mercadorias e outras despesas
necessárias à sua constituição, registo e entrada em funcionamento,
ficando desde já a gerência, mesmo antes de efectuado o registo, au-
torizada a efectuar o levantamento da totalidade do capital social,
em nome da sociedade ora constituída, nos termos do artigo 202.º do
Código das Sociedades Comerciais, bem como tomar de arrendamen-
to ou trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais.

Conferido, está conforme.

29 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003575219

ALVICENTE, HOTÉIS E SERVIÇOS DE APOIO
À COMUNIDADE, L.DA

Sede: Avenida de D. José Alves Correia da Silva, 40, Fátima,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2592;
identificação de pessoa colectiva n.º 506471551; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 19/20040120.

Certifico que,
1.º Augusto Manuel Vicente, casado com Virgínia de Almeida Ma-

nuel, em comunhão geral, natural de Fátima, Ourém, contribuinte fiscal
n.º 132720736;

2.º Jorge Manuel Vicente, solteiro, maior, natural do Canadá, con-
tribuinte fiscal n.º 178212938; e

3.ª Susana Maria de Almeida Vicente, solteira, maior, natural de
Fátima, Ourém, contribuinte fiscal n.º 229263291,
todos residentes na Avenida de D. José Alves Correia da Silva, 40,
em Fátima;
constituem, entre si, uma sociedade comercial por quotas, com a fir-
ma ALVICENTE, Hotéis e Serviços de Apoio à Comunidade, L.da,
com sede na Avenida de D. José Alves Correia da Silva, 40, freguesia
de Fátima, concelho de Ourém, que se regerá pelos termos constantes
dos artigos relacionados em documento complementar.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de ALVICENTE, Hotéis e Ser-
viços de Apoio à Comunidade, L.da, e tem a sua sede na Avenida de
D. José Alves Correia da Silva, 40, 2495-402 Fátima, freguesia de
Fátima, concelho de Ourém.

ARTIGO 2.º

Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser transferida
para outra localidade do mesmo concelho ou concelhos limítrofes e
poderão ser criadas, deslocadas ou encerradas delegações, sucursais,
agências ou quaisquer outras formas de representação em território
nacional ou fora dele.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a aquisição, construção e exploração
de estabelecimentos hoteleiros e similares, estabelecimentos comer-
ciais e de serviços, bem como lares de terceira idade, centros de dia
para idosos e centros para ocupação de tempos livres e formação de
crianças e jovens, aquisição, construção, e exploração de edifícios
destinados a habilitação, comércio, serviços e indústria.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em nume-
rário, é de 25 000 euros, dividido em três quotas: uma no valor nomi-
nal de 6250 euros, do sócio Augusto Manuel Vicente; uma no valor
nominal de 9375 euros, do sócio Jorge Manuel Vicente; e outra no valor
nominal de 9375 euros, da sócia Susana Maria de Almeida Vicente.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital aos
sócios, até ao quíntuplo do capital existente no momento da delibe-
ração, desde que aprovadas, por 75% dos votos em assembleia geral.

3 � As assembleias gerais, quando a lei não determine formalida-
des especiais, serão convocadas por carta registada dirigida aos só-
cios, com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade com remuneração ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral e pertence a quem aí for eleito, fican-
do desde já nomeados gerentes todos os sócios.

Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos, são
necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

1 � Mediante procuração, a sociedade poderá constituir mandatá-
rios para a representar em actos ou categoria de actos especificados
na procuração.

2 � Em caso algum, os gerentes poderão obrigar a sociedade em
fianças, abonações, letras de favor ou outros actos estranhos aos
negócios sociais.

ARTIGO 7.º

A cessão total ou parcial de quotas, entre os sócios, ou a estranhos
depende do consentimento da sociedade, em primeiro lugar, e os só-
cios não cedentes em segundo lugar, que têm direito de preferência na
aquisição da quota que se deseja alienar, pelo valor que lhe corresponder
segundo o último balanço aprovado, acrescido da parte que lhe couber em
quaisquer fundos sociais.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer dos sócios
nos seguintes casos:

a) Tratando-se de quota adquirida pela sociedade;
b) Se o sócio que a possuir for julgado falido ou insolvente, ou se

a quota de qualquer dos sócios for dada em penhor, penhorada ou
arrestada, sem que, nestes últimos dois casos, seja deduzida oposição
judicialmente julgada procedente pelo respectivo sócio;

c) Venda ou adjudicação judiciais;
d) Quando algum dos sócios prejudicar a sociedade no seu bom nome

ou no seu património;
e) Quando a quota seja cedida com violação da regra de consenti-

mento estabelecida no artigo 6.º;
2 � Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da amor-

tização é:
a) No caso da alínea a) do número anterior, o valor acordado en-

tre as partes;
b) No caso da alínea b) do número anterior, o valor resultante da

aplicação do regime do artigo 235.º do Código das Sociedades Comer-
ciais; e

c) Nos casos das alíneas c), d) e e) do número anterior, o valor
nominal da quota.

3 � A amortização considera-se realizada desde a data da assembleia
geral que a deliberar, podendo, em qualquer caso, o pagamento do valor
da quota ser efectuado a pronto ou em seis prestações trimestrais e
iguais, conforme a assembleia geral decidir.

4 � A sociedade terá ainda o direito de, em vez de amortizar a
quota abrangida pelo disposto no número deste artigo, adquiri-la ou
fazê-la adquirir por sócio ou por terceiro, podendo, no primeiro caso,
a quota figurar no balanço como amortizada e, posteriormente, tam-
bém por deliberação da assembleia geral, em vez dela serem criadas uma
ou várias quotas destinadas a serem alienadas a um ou a algum dos só-
cios ou a terceiros.

ARTIGO 9.º

A sociedade só se dissolverá nos casos legais e, em caso de morte
ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade continuará com res-
tantes herdeiros do falecido ou interdito.

§ único. No entanto, enquanto a quota do sócio falecido represen-
tantes ou interdito estiver indivisa, os seus herdeiros ou representan-
tes deverão escolher um só de entre todos que os represente, na so-
ciedade.

ARTIGO 10.º

A sociedade assume, desde já, a responsabilidade pelos encargos com
a sua instalação, aquisição de bens e mercadorias e outras despesas
necessárias à sua constituição, registo e entrada em funcionamento,
ficando desde já a gerência, mesmo antes de efectuado o registo, au-
torizada a efectuar o levantamento da totalidade do capital social,
em nome da sociedade ora constituída, nos termos do artigo 202.º do
Código das Sociedades Comerciais, bem como tomar de arrendamen-
to ou trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais.

Conferido, está conforme.

29 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003575200

OPÇÃOURÉM � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Largo do Professor Egas Moniz, 11,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2588;
identificação de pessoa colectiva n.º 506806340; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 4/20040108.
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Certifico que, Carlos Manuel Antunes Dias e Alice Maria Salgueiro
Antunes Cardoso Dias, casados um com o outro e sob o regime da
comunhão de adquiridos, naturais, ele da freguesia de São João Batis-
ta, concelho de Tomar, e ela da freguesia e concelho de Almeida,
residentes na cidade e concelho de Ourém, freguesia de Nossa Senho-
ra da Piedade, na Rua da Olaria, 26, 2.º, direito, constituíram, entre
si, uma sociedade comercial por quotas denominada OPÇÃOURÉM �
Comércio de Vestuário, L.da, que terá a sua sede no Largo do Profes-
sor Egas Moniz, 11, na cidade e concelho de Ourém, freguesia de
Nossa Senhora da Piedade, com o cartão provisório de identificação
de pessoa colectiva n.º P-506806340, e a actividade n.º 52421, com
o capital social de 5000 euros, e que irá reger-se pelo pacto constan-
te do documento complementar, elaborado de harmonia com o n.º 2 do
artigo 64.º do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma OPÇÃOURÉM � Comércio de
Vestuário, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo do Professor Egas Moniz,
11, em Ourém, freguesia de Nossa Senhora da Piedade, concelho de
Ourém.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes, podendo ainda
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de roupa
para criança, homem e senhora, em pronto-a-vestir.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, nos va-
lores nominais seguintes: uma de 2500 euros, pertencente ao sócio
Carlos Manuel Antunes Dias, e uma outra de 2500 euros, pertencente
à sócia Alice Maria Salgueiro Antunes Cardoso Dias.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente a 20 vezes o capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de
restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso e
desde que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a
totalidade do capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assembleia
geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Carlos Manuel
Antunes Dias e Alice Maria Salgueiro Antunes Cardoso Dias.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária 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

É vedada a cessão de quotas a terceiros, estranhos à sociedade, mas
neste caso, os sócios terão direito à exoneração, uma vez decorridos
10 anos sobre o seu ingresso na sociedade, nos termos do artigo 229.º,
n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais.

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, tomada 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 a reserva legal, será dado o destino que vier a ser de-
liberado 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 a sociedade quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socieda-
de todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Conferido, está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003547916

PERFICENTRO � PERFILAGEM DO CENTRO, L.DA

Sede: Zona Industrial do Casal dos Crespos, lote 14,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1243;
identificação de pessoa colectiva n.º 503349232; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 3/20040113.

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

Alteração parcial do contrato, dando nova redacção ao seu arti-
go 5.º e aditando um artigo ao respectivo pacto social, que passará
ser o 10.º, nos seguintes termos:

5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 75 000 euros, dividido em três quotas: uma no valor nominal de
50 000 euros, pertencente ao sócio António Gonçalves Dias; e duas,
cada uma do valor nominal de 12 500 euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios António Inácio Gonçalves e Ernesto Alberto Mendes.

10.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao décuplo do capital social existente no momento da
deliberação, desde que isso seja deliberado por unanimidade.

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

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003575073

AUTO ELECTRO REIS & SILVA, L.DA

Sede: Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1179;
identificação de pessoa colectiva n.º 503192490; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 9/20040108.
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Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Alteração parcial do contrato, com aumento de capital.
O capital social foi aumentado de 9975,96 euros para 250 000 euros,

tendo, em consequência, sido dada nova redacção ao n.º 1 do artigo 4.º,
o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 euros, dividido em duas quotas: uma de 185 000 euros, per-
tencente ao sócio Serafim Mendes da Silva; e uma de 65 000 euros,
pertencente à sócia Maria da Encarnação Antunes dos Reis.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003575030

ANTÓNIO VIEIRA REIS & FILHOS, L.DA

Sede: Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 546;
identificação de pessoa colectiva n.º 501527206; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 10/20040113.

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

Alteração parcial do contrato, com aumento de capital.
O capital social foi aumentado de 15 462,74 euros para

18 081,43 euros, tendo, em consequência, sido dada nova redacção
ao artigo 3.º, a qual passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
18 081,43 euros, dividido em seis quotas: uma de 4987,98 euros, perten-
cente ao sócio António Vieira dos Reis; uma de 2618,69 euros, perten-
cente à sócia Maria do Céu Marques Neves; uma de 2618,69 euros, per-
tencente ao sócio José Manuel Neves dos Reis; uma de 2618,69 euros,
pertencente ao sócio António Neves dos Reis; uma de 2618,69 euros,
pertencente à sócia Noémia Maria Neves Reis de Oliveira; e uma de
2618,69 euros, pertencente à sócia Sara João Neves dos Reis.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

26 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003575081

FATIMENSINO � SOCIEDADE GESTORA
DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, L.DA

Sede: Rua da Lagoa, Trevisqueira, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2367;
identificação de pessoa colectiva n.º 506127079; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 4/20040109.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação de contas: 30 de Novembro de 2003.

Conferido, está conforme.

26 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003575057

TRANSFORFAT, REMODELAÇÕES E DECORAÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada da Batalha (Algar d�Água), Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1914;
identificação de pessoa colectiva n.º 505185628; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 6/20031230.

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

Alteração parcial do contrato, dando nova redacção aos artigos 1.º
n.º 1 e 3.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma TRANSFORFAT, Remodelações
e Decorações, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Estrada da Bata-
lha (Algar d�Água), freguesia de Fátima, concelho de Ourém.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
250 000 euros, representado por uma quota, de igual valor nominal,
pertencente ao sócio Tiago Ramiro de Oliveira Marto.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

24 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003547827

MÓVEIS 249 � FABRICO DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 349; Lagoa do Furadouro,
Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2002;
identificação de pessoa colectiva n.º 505407043; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 25/20040106.

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

Alteração parcial do contrato, com aumento de capital.
O capital social foi aumentado de 5000 euros para 40 000 euros,

tendo, em consequência, sido dada nova redacção ao artigo 3.º, a qual
passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 40 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 20 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Domingos Manuel dos Reis de Sousa e Maria do Céu Gaspar dos Santos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

23 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003547894

JOSÉ LUÍS & GONÇALVES, L.DA

Sede: Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 427;
identificação de pessoa colectiva n.º 501242821; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 19/20031231.

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

Alteração parcial do contrato, dando nova redacção aos artigos 3.º
e 4.º, a qual passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
9975,97 euros, dividido em seis quotas: duas do valor nominal de
997,60 euros cada e uma de valor nominal de 1995,19 euros, pertencentes
ao sócio Sérgio Luís Jorge Gonçalves; uma do valor nominal de
2992,79 euros, pertencente à sócia Regina Maria de Sousa Ferreira; uma
do valor nominal de 997,60 euros e outra de valor nominal de
1995,19 euros, pertencentes ao sócio Hélder Alexandre Jorge Gonçalves.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deliberado
em assembleia geral, compete a todos os sócios, ficando desde já
nomeados gerentes, sendo necessárias as assinaturas de dois gerentes
para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.
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Certifico, ainda, que foi também nomeada gerente a sócia Regina
Maria de Sousa Ferreira.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

22 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003547843

FEMARSIL � ELECTRICIDADE, L.DA

Sede: Rua do Padre António M. Pereira, 28, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 652;
identificação de pessoa colectiva n.º 501920420; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20031218.

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

A sociedade mudou a sede para a Rua do Padre António M. Perei-
ra, 28, Fátima, Ourém.

Conferido, está conforme.

30 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003575316

VILA NOVA DA BARQUINHA

JOAQUIM SIMÕES LEONARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova da Barquinha.
Matrícula n.º 164/20011213; identificação de pessoa colectiva
n.º 505857898; data: 20031229.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cachado Núncio dos Santos. 2001853343

SETÚBAL
MOITA

GOMES & SANTANA, L.DA

Sede: Rua de Bento Gonçalves, 4, rés-do-chão, esquerdo, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1196/
960109; identificação de pessoa colectiva n.º 503578258;
averbamento n.º 2 à matrícula e inscrição n.º 5; número e data da
apresentação: 1/20040115.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida, encerrada a
liquidação e aprovadas as contas em 19 de Dezembro de 2003.

Foi conferida e está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Joaquina do Carmo Vi-
nhas Barroso Carvalheira. 2005717355

CAROLINA & NUNES � SOCIEDADE DE PINTURAS, L.DA

Sede: Rua de Gil Vicente, lote 1, 3.º, direito, Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 946/
931025; identificação de pessoa colectiva n.º 503086495;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20040121.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, renunciou à
gerência o sócio António José Anim Nunes, em 10 de Janeiro de
1997.

Foi conferida e está conforme.

29 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda Neves
Abrunheiro Andrade. 2004165049

CÂNDIDA & FERNANDES, L.DA

Sede: Rua do Padre António Vieira, 3-A, Baixa da Banheira,
Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 987/
940317; identificação de pessoa colectiva n.º 503173029;
averbamento n.º 2 à matrícula e inscrição n.º 12; número e data da
apresentação: 3/20040115.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida, encerrada a
liquidação e aprovadas as contas em 7 de Novembro de 2003.

Foi conferida e está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Joaquina do Carmo Vi-
nhas Barroso Carvalheira. 2004165251

A. CARVALHO & CARVALHO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Egas Moniz, 21-B, rés-do-chão, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 580/
891109; identificação de pessoa colectiva n.º 502243724;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20040112.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterada a
sede para a Rua do Dr. Egas Moniz, 21-B, rés-do-chão, Moita.

Foi conferida e está conforme.

22 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Cristina Maria Lucas Bolina.
2004165162

MOUFIAL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Quinta de São Pedro, lote 11, Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1747/
20000628; identificação de pessoa colectiva n.º 505020289;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e datas
das apresentações: 5/20031210 e 1/20040120.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, houve exo-
neração, por renúncia, dos ex-sócios João Manuel dos Santos
Mousinho e Alexandra dos Santos Mouzinho, em 18 de Novembro
de 2003, e foi alterado parcialmente o contrato quanto aos arti-
gos 3.º e 4.º n.º 1.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: João Francisco Parrado Mousinho e Maria Etelvina

Vaz dos Santos Mouzinho, 2500 euros cada.
Gerência: fica a cargo do sócio João Francisco Parrado Mousinho.

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

Foi conferia e está conforme.

28 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2004165197
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