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AVEIRO
ÁGUEDA

TAVREL � PRODUTOS METÁLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1541;
identificação de pessoa colectiva n.º 502574925; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 8/20030206.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Novembro de 2003.

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Clara
Soares Pinto. 2006137972

ESCRIVOUGA � MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1862;
identificação de pessoa colectiva n.º 503320021; inscrição n.º 14; nú-
mero e data da apresentação: 7/20040206.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social em mais 37 680,32 euros, realizado em dinheiro por
ambos os sócios, em iguais proporções, e, consequentemente, alte-
rado o artigo 3.º do seu contrato, ficando com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrita social, é de 112 500 euros e acha-se represen-
tado por duas quotas, cada uma do valor nominal de 56 250 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Clara
Soares Pinto. 2006137980

ACELATO � PRODUTOS METÁLICOS
DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1926;
identificação de pessoa colectiva n.º 503445150; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 16/20030211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Novembro de 2003.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Clara
Soares Pinto. 2006135724

AVEIRO

IDIÁURBE � SOLUÇÕES DE ISOLAMENTOS
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4000/
970526; identificação de pessoa colectiva n.º 503891274; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: OF. 1, 2 e 3 e 6 e 7/040113.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
99 759,59 euros para 100 000 euros, após o aumento de 240,41 eu-

ros, realizado em dinheiro pelo sócio Fernando Manuel Domingues
Pedrosa, para reforço da sua quota, tendo sido alterados os artigos
1.º, 4.º e 7.º, que passaram a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de IDIÁURBE � Soluções de
Isolamentos e Construção, L.da

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 100 000 euros e
corresponde à soma de três quotas, sendo uma no valor nominal de
53 500 euros, pertencente ao sócio Fernando Manuel Domingues
Pedrosa, uma no valor nominal de 26 500 euros, pertencente ao
sócio Nuno Costa Fontes, e uma no valor nominal de 20 000 euros,
pertencente ao sócio Fernando Manuel Alves Morais.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
ce aos gerentes nomeados em assembleia geral, sendo já gerentes os
sócios Fernando Manuel Domingues Pedrosa e Nuno Costa Fontes e
ficando desde já nomeado gerente o sócio Fernando Manuel Alves
Morais.

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

Certifico ainda que foi efectuado o registo da cessação das funções
do gerente Luís Francisco Pedrosa, desde 19 de Dezembro de 2003.

Foi depositado o texto completo do estatuto, na redacção actua-
lizada.

2 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Gra-
ça Tomás Ferreira. 2003691758

ISOTRUST � CONSULTORIA FINANCEIRA,
QUALIDADE E REENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5347/
020208; identificação de pessoa colectiva n.º 504729055;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
9/040127.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a cessação de funções do gerente Manuel Augusto Moreira Va-
lente, por renúncia, desde 30 de Setembro de 2003.

13 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Loura Martins. 2004998369

TDS � SERVIÇOS DE GESTÃO E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2982/
921111; identificação de pessoa colectiva n.º 502877626; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 10/040127.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 28 de Novembro de 2003.

16 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Loura Martins. 2004998377

VENEMÁRMORE � COMÉRCIO E TRABALHOS
EM PEDRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5393/
020508; identificação de pessoa colectiva n.º 506112640; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: OF. 11 e 12/040127.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a cessação de funções do gerente António Pereira Lopes, por
renúncia, desde 10 de Março de 2003.

4.  Empresas � Registo comercial
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Mais certifico que foi registada a alteração do pacto e, em conse-
quência, alterado o artigo 4.º, que passou a ter a redacção seguinte:

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a car-
go do sócio Humberto Ferreira Andias, já nomeado gerente, bastan-
do a sua assinatura para obrigar a sociedade validamente em todos
os seus actos e contratos.

Foi depositado o texto completo do estatuto, na redacção actua-
lizada.

16 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Loura Martins. 2004998385

GRUVENOL � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5005/
010116; identificação de pessoa colectiva n.º 504800310; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 2 e 3/040128.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a cessação de funções do gerente Fernando Manuel Teixeira
Alves, por renúncia de 11 de Abril de 2002.

Mais certifico que foi registada a designação do gerente Carlos
Manuel Gomes Marques, por deliberação de 31 de Janeiro de 2002.

17 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Loura Martins. 2004998415

URBICRUZ � DESENVOLVIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E URBANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 33 105/
040121; identificação de pessoa colectiva n.º 503180505; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 1 e 2/040121.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a cessação de funções do gerente Carlos Manuel da Silva San-
tos, por renúncia, a partir de 31 de Dezembro de 2003.

Mais certifico que foi registada a designação da gerente Maria
Teresa Ramalho Cruz Santos, por deliberação de 30 de Setembro de
2003, a partir de 1 de Janeiro de 2004.

6 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Paula
da Graça Benjamim. 2004998695

VALFONTE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4194/
980212; identificação de pessoa colectiva n.º 504071831; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 3/040121.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 19 de Janeiro de 2004.

24 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004998270

KINKY � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5001/
010111; identificação de pessoa colectiva n.º 504942956; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 7/040121.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 22 de Dezembro de 2003.

6 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004998563

BIG-OPÇÃO � ALIMENTAÇÃO
TELETRANSPORTADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5088/
010427; identificação de pessoa colectiva n.º 505392585; averba-
mentos n.os 2 e 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: OF. 2 e OF. 3 e 4/040210.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a cessação de funções dos gerentes Hélder Augusto Jácome Ro-
sinha e Carla Susana Monteiro Cardoso, por renúncia de 30 de Maio
de 2003.

Mais certifico que foi registada a alteração do pacto e, em conse-
quência, alterado o artigo 4.º, que passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados os sócios, João Manuel
Nunes da Cruz e Carlos Serafim Nunes da Cruz.

Foi depositado o texto completo do estatuto, na redacção actua-
lizada.

11 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Loura Martins. 2004998610

TECNIMAGNA � SISTEMAS INTEGRADOS
TECNOLOGIAS AVANÇADAS GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5043/
010307; identificação de pessoa colectiva n.º 505258250; inscrição
n.º 13; número e data da apresentação: 1/040206.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
5000 euros para 50 000 euros, sendo o aumento, de 45 000 euros,
realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios, na proporção e para
reforço das suas quotas, tendo, em consequência, sido alterado o
artigo 4.º do pacto, que passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros e
corresponde à soma de três quotas, sendo duas no valor nominal de
22 500 euros cada uma, pertencendo cada uma delas a cada um dos
sócios Fernando José da Costa Dias e Luís Paulo Brandão Pereira
dos Santos, e uma no valor nominal de 5000 euros, pertencente à
sócia Ana Teresa Ferreira Dantas.

Foi depositado o texto completo do estatuto, na redacção actua-
lizada.

11 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Loura Martins. 2004998628

ARGAMAC � GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1549/
821216; identificação de pessoa colectiva n.º 501253955; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 1/040112.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
15 000 euros para 17 500 euros, realizado em dinheiro pelos novos
sócios, Sofia Alexandre Gamelas de Almeida e Pedro Miguel Game-
las de Almeida, cada um com 1260 euros, tendo sido alterado o ar-
tigo 3.º, que passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
17 500 euros, dividido em quatro quotas, sendo duas quotas iguais,
do valor nominal de 7500 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios Custódio Fernandes de Almeida e Maria Helena Tavares
Gamelas de Almeida, e duas quotas iguais, do valor nominal de
1250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Sofia Alexandre
Gamelas de Almeida e Pedro Miguel Gamelas de Almeida.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Tomás Ferreira. 2003691790
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THEODROMA � TURISMO DE NATUREZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5290/
011122; identificação de pessoa colectiva n.º 505030942; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/040114.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 8 de Agosto de 2003.

3 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004998121

GOUVEIA & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1034/
770718; identificação de pessoa colectiva n.º 500669090; averba-
mentos n.os 2 e 3 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 16; números e
data das apresentações: OF. 2 e 3 e 4/040114.

Certifico que foi registada a cessação de funções dos gerentes José
Gonçalves Ferreira e João Henrique Jordão Abreu, por renúncia de 4
de Abril de 2002.

Mais certifico que foi registada a designação os gerentes António
Eduardo Diniz Cascais e Maria Ivone Vieira Pinto, por deliberação
de 4 de Abril de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004998130

SEVERIM DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 728/
691120; identificação de pessoa colectiva n.º 500246912; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 5/
040114.

Certifico que foi registada a cessação de funções do gerente João
Mendes Leite de Almeida, por renúncia de 20 de Outubro de 2003.

3 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004998148

P. J. PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3343/
940608; identificação de pessoa colectiva n.º 503218146; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/040115.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 31 de Março de 1998.

3 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004998156

MANUEL DE OLIVEIRA NEVES & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5071/
010409; identificação de pessoa colectiva n.º 505407000; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/041016.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 6 de Janeiro de 2004.

10 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Loura Martins. 2004998180

CIARFE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3075/
930407; identificação de pessoa colectiva n.º 502972718; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 1/040119.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 12 de Janeiro de 2004.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004998210

COOPERATIVA DE HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO
DE AVEIRO, CHAVE, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2394/
830921; identificação de pessoa colectiva n.º 500859140; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 2/040120.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a designação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2004-2007,
por deliberação de 12 de Dezembro de 2003, com a seguinte com-
posição:

Direcção:
Presidente: Joaquim António Almeida Leal;
Vogais: Arsélio de Almeida Martins e Luís Eduardo Matias de

Sousa;
Suplentes: João Alberto Pinto Neto e César Augusto Bártolo Ri-

beiro Rocha Lopes;
Conselho fiscal:
Presidente: José Fernandes Marques Santos;
Vogais: Anabela Alves de Melo e Ana Raquel Lourenço da Silva;
Suplente: Maria Clara Silva Rodrigues.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004998237

SINDUFLEX � COMERCIALIZAÇÃO DE CONTENTORES
E SISTEMAS INDUSTRIAIS FLEXÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3074/
930407; identificação de pessoa colectiva n.º 502972114; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 3/040120.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
80 000 euros para 160 000 euros, sendo o aumento, de 80 000 eu-
ros, realizado da seguinte forma: 60 000 euros, por incorporação de
resultados transitados, e 20 000 euros, em dinheiro, subscrito por
ambos os sócios na proporção e para reforço das suas quotas, tendo,
em consequência, sido alterado o artigo 3.º do pacto, que passou a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita, é de 160 000 euros, dividido em duas
quotas: uma do valor nominal de 144 000 euros, do sócio Filipe
Alexandre Araújo Oliveira, e sendo outra quota do valor nominal de
16 000 euros, da sócia Paula Maria Pinto Teixeira Garibaldi Olivei-
ra.

Foi depositado o texto completo do estatuto, na redacção actua-
lizada.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004998245

IRMÃOS PAULA DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 404/
571118; identificação de pessoa colectiva n.º 501341820; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 1/040120.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
1995,20 euros para 5005 euros, sendo o aumento, de 3009,80 eu-
ros, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios na proporção das
suas quotas e para reforço das mesmas, tendo, em consequência, sido
alterado o artigo 3.º do pacto, que passou a ter a redacção seguinte:

 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais
valores constantes da escrita social, é de 5005 euros, corresponden-
te à soma das seguintes seis quotas: uma no valor nominal de
1001 euros, pertencente ao sócio David Martins dos Santos Melo;
uma no valor nominal de 1001 euros, pertencente em comum e sem
determinação de parte ou direito a Maria de Lurdes Ventura, João
Manuel Ventura da Silva e José Augusto Ventura da Silva; uma no
valor nominal de 1001 euros, pertencente em comum e sem deter-
minação de parte ou direito a Maria da Conceição Oliveira da Ro-
cha, António José da Rocha Dias e Maria Laura Rocha Dias; uma
no valor nominal de 667 euros e 33 cêntimos, pertencente a Maria
Violetina de Oliveira Dias Campos Azevedo; uma no valor nominal
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de 333 euros e 67 cêntimos, a favor de Manuel de Oliveira Paula
Dias, e outra no valor nominal de 1001 euros, pertencente em co-
mum e sem determinação de parte ou direito a João Manuel Pereira
Carrolo, António José Pereira Carrolo, Maria Helena Pereira Afon-
so Durão, Maria das Dores Pereira Afonso Nunes e Lídia Maria
Pereira Afonso Santos.

Foi depositado o texto completo do estatuto, na redacção actua-
lizada.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004998229

MOREIRAS & VIDAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5888/
040116; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/040116.

Certifico que, por escritura outorgada em 20 de Outubro de 2003,
de fl. 128 a fl. 130 do livro n.º 282-F no 2.º Cartório Notarial de
Aveiro, foi constituída entre Maximino Saraiva Moreira, Rogério
das Neves Saraiva Moreira, Humberto Agapito Pinheiro Vidal e
mulher, Isabel de Jesus Ribeiro Lucas, e Carla Sofia Lucas Vidal uma
sociedade comercial por quotas com a denominação em epígrafe, que
se regerá pelo pacto social seguinte:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Moreiras & Vidal, L.da

2.º

Sede

1 � A sede da sociedade fica instalada na Rua de Anadia, 33,
Edifício Vila Jovem, freguesia da Glória, do concelho de Aveiro.

2 � Poderá a gerência mudar a sede social para qualquer outro
local do concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou
encerrar quaisquer formas locais de representação onde e quando o
entender conveniente.

3.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste na actividade de ciber café, salão
de jogos.

4.º

Capital

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de cinco quotas, sendo uma do
valor nominal de 1250 euros, do sócio Humberto Agapito Pinheiro
Vidal, uma quota do valor nominal de 500 euros, da sócia Carla Sofia
Lucas Vidal, uma quota do valor nominal de 1250 euros, do sócio
Maximino Saraiva Moreira, uma quota do valor nominal de 1250 eu-
ros, do sócio Rogério das Neves Saraiva Moreira, sendo outra quota
do valor nominal de 750 euros, da sócia Isabel de Jesus Ribeiro Lu-
cas.

5.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a
cargo dos sócios que vierem a ser designados em assembleia geral,
ficando desde já nomeados gerentes os sócios Humberto Agapito
Pinheiro Vidal e Maximino Saraiva Moreira.

2 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas em
conjunto de dois gerentes.

3 � Para actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
um gerente.

6.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em massa

falida ou insolvente;
b) A quota seja cedida sem consentimento da sociedade, fora dos

casos previstos no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Sociedades;
c) No caso de partilha por divórcio ou separação de bens, quando

a quota não seja adjudicada ao seu titular.

2 � A amortização das quotas será feita pelo valor que resultar
do último balanço, salvo acordo diverso entre os sócios.

7.º

Assembleias gerais

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, expedidas com a antecedência mínima de 15 dias, salvo quan-
do a lei exija ou consinta outros prazos e formalidades de convoca-
ção.

8.º

Cessão de quotas

1 � A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios; para
estranhos depende do consentimento da sociedade.

2 � Nos casos de cessão a favor de estranhos, é atribuído aos
sócios não cedentes e à sociedade, por esta ordem, o direito de pre-
ferir na aquisição das quotas cedendas, e a exercer nos termos gerais
da lei.

9.º

Prestações suplementares

Serão exigíveis aos sócios prestações suplementares até ao décu-
plo do capital social, mediante deliberação unânime dos sócios.

10.º

Falecimento ou interdição

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio a socieda-
de continuará com os herdeiros do falecido ou legal representante
do interdito, devendo aqueles nomear um de entre eles que a todos
represente na sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

11.º

1 � Nenhum sócio poderá exercer, directamente ou por inter-
posta pessoa, actividade congénere com o objecto desta, salvo com
o consentimento previamente expresso da sociedade.

2 � Ficam excluídos desta cláusula os sócios que à data da cons-
tituição desta sociedade já façam parte de outras sociedades e tão-
-somente com referência a essas mesmas sociedades.

Disposição transitória

Desde já fica autorizada a gerência a iniciar a actividade social,
praticando todos os actos da sua competência, e a proceder ao le-
vantamento do capital depositado para pagamento do giro social e
das despesas com a constituição da sociedade, assumindo a sociedade
todos os actos praticados até ao seu registo definitivo.

4 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004998172

CRISÁLIDA OURIVESARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5887/
040115; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/040115.

Certifico que, por escritura outorgada em 16 de Dezembro de 2003,
de fl. 74 a fl. 75 v.º do livro n.º 289-F no 2.º Cartório Notarial de
Aveiro, foi constituída entre Manuel dos Santos Tocha e mulher,
Maria Fernanda Torres da Silva Tocha, Hugo André da Silva Tocha
e Bruno Alexandre da Silva Tocha uma sociedade comercial por
quotas com a denominação em epígrafe, que se regerá pelo pacto
social seguinte:

1.º

Firma

A sociedade adopta a denominação de Crisálida Ourivesarias, L.da

2.º

Sede

A sede da sociedade fica instalada na Avenida do Dr. Lourenço
Peixinho, 179, 2.º, esquerdo, frente, freguesia da Vera Cruz, do con-
celho de Aveiro.

3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de relógios e
de artigos de ourivesaria.
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4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de quatro quotas, sendo uma
quota do valor nominal de 2600 euros, do sócio Manuel dos Santos
Tocha, uma quota do valor nominal de 1200 euros, da sócia Maria
Fernanda Torres da Silva Tocha, e duas quotas iguais, do valor no-
minal de 600 euros, uma de cada um dos sócios Bruno Alexandre da
Silva Tocha e Hugo André da Silva Tocha.

5.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme a assembleia geral vier a deliberar, fica a
cargo dos sócios Manuel dos Santos Tocha e Bruno Alexandre da
Silva Tocha, desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

6.º

Assembleias gerais

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, expedidas com a antecedência mínima de 15 dias, salvo quan-
do a lei exija ou consinta outros prazos e formalidades de convoca-
ção.

7.º

Prestações suplementares

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

Disposição transitória

Desde já fica autorizada a gerência a proceder ao levantamento
do capital social depositado para pagamento do giro social e das
despesas com a constituição da sociedade.

4 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004998164

GLOBAL SMILE � SERVIÇOS DE MEDICINA TRADICIONAL
CHINESA E CONSULTADORIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5893/
040210; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/040210.

Certifico que, por escritura outorgada em 22 de Janeiro de 2004,
de fl. 12 a fl. 13 do livro n.º 180-C no 1.º Cartório Notarial de Aveiro,
foi constituída por Pedro Manuel de Albuquerque Pires dos Santos
uma sociedade unipessoal por quotas com a denominação em epí-
grafe, que se regerá pelo pacto social seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Global Smile � Serviços de Medicina
Tradicional Chinesa e Consultadoria, Unipessoal, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Mário Sacramento, 12, 6.º, A, freguesia da Glória,
concelho de Aveiro.

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

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços nas áreas de
soluções integradas de comunicação, exercício de medicina tradicio-
nal chinesa, comércio electrónico, por grosso e a retalho, importa-
ção e exportação de grande variedade de mercadorias, consultadoria
de saúde e de negócios, ensino, turismo profilático, terapêutico e
didáctico, desenvolvimento de programação didáctica e de gestão de
clínicas, organização e produção de eventos, desenvolvimento de
desenhos animados e de produtos multimédia.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde a uma quota única de igual valor nominal, perten-
cente ao sócio, Pedro Manuel de Albuquerque Pires dos Santos.

§ 1.º O sócio poderá efectuar prestações suplementares até ao valor
de 50 000 euros.

§ 2.º O sócio poderá efectuar suprimentos à sociedade sempre que
esta deles careça, a reembolsar nos termos da lei.

4.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único, sendo
suficiente a sua intervenção para obrigar validamente a sociedade,
podendo este adquirir para a sociedade bens imóveis ou viaturas.

5.º

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

11 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Loura Martins. 2004998636

MANUEL DE JESUS MENDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5898/
040205; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/040205.

Certifico que, por escritura outorgada em 12 de Janeiro de 2004,
de fl. 113 a fl. 114 do livro n.º 293-F no 2.º Cartório Notarial de
Aveiro, foi constituída por Manuel de Jesus Mendes uma sociedade
unipessoal por quotas com a denominação em epígrafe, que se rege-
rá pelo pacto social seguinte:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Manuel de Jesus Mendes, Unipes-
soal, L.da

2.º

Sede

A sede da sociedade fica instalada na Rua de Passos Manuel, 15,
freguesia da Glória, do concelho de Aveiro.

3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a compra, venda e gestão de imó-
veis.

4.º

Capital

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

5.º

Contrato de sócio com a sociedade

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

6.º

Gerência

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

7.º

Disposição transitória

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

13 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Loura Martins. 2004998342
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ESTARREJA

STEELRIA � IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 1089/
011002; identificação de pessoa colectiva n.º 505762749; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 5 e 6/040112.

Certifico que o teor do averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 é o
seguinte:

Cessação de funções do gerente Artur Pinto Rodrigues Varum, por
renúncia, em 31 de Dezembro de 2003.

Mais certifico que, por escritura de 31 de Dezembro de 2003 do
Cartório Notarial de Estarreja, a fl. 113 do livro n.º 207-A, foi efec-
tuada a transformação da sociedade por quotas em sociedade unipes-
soal, passando o pacto social a ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma STEELRIA � Imobiliária, Uni-
pessoal, L.da, com sede na Rua do Visconde de Valdemouro, 2, fre-
guesia de Beduído, concelho de Estarreja.

2 � A gerência poderá livremente deslocar a sua sede social para
qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou concelho limí-
trofe, podendo também abrir e encerrar filiais ou outras formas de
representação dentro do território nacional.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto a compra, venda e revenda de
propriedades.

2 � Fica autorizada a aquisição de participações em sociedades
com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis espe-
ciais e em agrupamentos complementares de empresas.

3.º

O capital social é de 5000 euros, representado por uma única quota
de igual valor, pertencente à única sócia.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, compete aos geren-
tes, sócios ou não, a nomear em assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

§ 2.º Fica designado gerente Carlos Manuel Varum Sousa, solteiro,
maior, residente na Rua de 15 de Agosto, 66, freguesia de Salreu,
concelho de Estarreja.

5.º

Fica desde já autorizada a única sócia a celebrar qualquer contrato
com a sociedade, desde que o mesmo sirva a prossecução do objecto
da sociedade.

Disse ainda o segundo outorgante, na indicada qualidade:
Que a sua representada não é sócia de nenhuma outra sociedade

unipessoal por quotas.

O texto completo, na sua redacção actualizada, encontra-se ar-
quivado na respectiva pasta.

Conferi, está conforme.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Sandra Maria
Fonseca Ferreira. 1000251840

EÓLICA DE SANTA LUZIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 1231/
040205; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/040205.

Certifico que, por escritura de 18 de Dezembro de 2003 do 9.º
Cartório Notarial do Porto, a fl. 114 do livro n.º 62-A, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Eólica de Santa Luzia, L.da, e
tem a sua sede no Parque Industrial do Quimigal, freguesia de Be-
duído, concelho de Estarreja.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou para

concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais e
agências ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção de energia eléctrica.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, representado por duas quotas: uma no valor nominal
de 5100 euros, pertencente ao sócio António Gonçalves Nunes Pe-
reira, e outra no valor de 4900 euros, pertencente à sociedade
Cavalum, SGPS, L.da

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, na proporção das respectivas quotas, por deliberação unâni-
me dos sócios, até ao montante global de 1 000 000 de euros.

ARTIGO 4.º

Qualquer sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela
careça, nas condições que forem acordadas, mediante deliberação da
assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme de-
liberação dos sócios, fica afecta ao sócio António Gonçalves Nunes
Pereira, bem como a José Valentim Abreu Beça Pereira da Cunha,
Carlos Manuel da Silva Cardoso e Luís Pedro Vieira Marques, desde
já designados gerentes.

2 � Os gerentes poderão delegar uns nos outros poderes para com
vinculação da sociedade praticarem determinados actos ou categori-
as de actos, podendo a sociedade constituir mandatários para os fins
e efeitos a que se refere o artigo 256.º do Código das Sociedades
Comerciais.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
que envolvam responsabilidade é necessária a assinatura em conjun-
to de dois gerentes, sendo suficiente a intervenção de um só gerente
nos actos de mero expediente.

ARTIGO 6.º

1 � A divisão e cessão de quotas é livremente permitida entre os
sócios; porém, quando a favor de estranhos, fica dependente do
consentimento da sociedade, à qual é atribuído em segundo lugar, e
aos sócios não cedentes, em primeiro, o direito de preferência. O sócio
que pretenda ceder a sua quota deverá comunicá-lo à sociedade, atra-
vés de carta registada, com aviso de recepção, mencionando o nome
do adquirente e indicando o valor, modo e todos os demais termos
da cessão.

2 � A gerência convocará extraordinariamente, para data não
superior a 30 dias sobre o pedido de consentimento, assembleia ge-
ral para que os restantes sócios renunciem ou exerçam o direito de
preferência e para deliberar sobre a concessão ou recusa do consen-
timento.

3 � Os sócios que pretendam exercer o seu direito de preferência
deverão fazê-lo na assembleia geral e, exercendo mais de um, fica
desde já permitida a divisão da quota cedenda, na proporção do ca-
pital que já possuem.

4 � No caso de todos os sócios renunciarem ao seu direito de
preferência, a assembleia geral poderá deliberar a recusa do consen-
timento, com fundamento em qualquer interesse da sociedade.

5 � Da deliberação da assembleia geral será dado conhecimento
ao sócio cedente, no prazo de cinco dias imediatos à sua realização,
em carta registada, com aviso de recepção.

6 � O alienante poderá transmitir a quota se a sociedade não se
pronunciar no prazo de 60 dias sobre o pedido de consentimento.

7 � Decidindo a assembleia geral pela preferência, deverá realizar-
-se escritura de cessão de quotas no prazo de 30 dias após a data de
realização da referida assembleia geral. Nessa escritura a sociedade,
o adquirente ou adquirentes terão se pagar o preço por ele indicado
na carta dirigida à sociedade no n.º 2 e nas condições nele constan-
tes.

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

ARTIGO 7.º

Falecendo ou tendo sido declarado interdito um sócio e havendo
mais de um herdeiro, a representação perante a sociedade será feita
apenas por um deles ou seu representante legal, devendo os herdei-
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ros comunicar à gerência da sociedade, no prazo de 45 dias a contar
da data do falecimento do sócio, em carta registada, com aviso de
recepção, quem os representará.

1 � Aos herdeiros do sócio falecido, no caso da amortização da
quota, será fixada uma contrapartida por intermédio de um revisor
oficial de contas designado em assembleia geral, a qual será paga em
três prestações semestrais e sucessivas, representadas por letras.

ARTIGO 8.º

1 � Realizar-se-ão assembleias extraordinárias quando convoca-
das pela gerência ou por sócios que representem, pelo menos, 20%
do capital social.

2 � No caso de qualquer sócio ou grupo de sócios, representando
20% do capital social, pretender a realização da assembleia geral
extraordinária, deverá dar disso conhecimento à gerência em carta
registada, na qual conste o teor da ordem do dia, devendo a gerência
transcrevê-lo no aviso convocatório a enviar aos sócios no prazo
máximo de 15 dias após a sua recepção.

ARTIGO 9.º

Em caso de litígio e impossibilidade de consenso, a sociedade ou
os sócios obrigam-se a passar pelo tribunal arbitral.

Conferi, está conforme.

9 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Sandra Maria
Fonseca Ferreira. 1000251839

MINI-HÍDRICA DO RECONQUINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 1232/
040205; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/040205

Certifico que, por escritura de 18 de Dezembro de 2003 do 9.º
Cartório Notarial do Porto, a fl. 107 do livro n.º 62-A, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mini-Hídrica do Reconquinho,
L.da, e tem a sua sede no Parque Industrial do Quimigal, freguesia de
Beduído, concelho de Estarreja.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais e
agências ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção de energia eléctrica.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, representado por duas quotas: uma no valor nominal
de 7500 euros, pertencente à sociedade CAVALUM, SGPS, L.da, e
outra com o valor de 2500 euros, pertencente ao sócio António
Gonçalves Nunes Pereira.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, na proporção das respectivas quotas, por deliberação unâ-
nime dos sócios, até ao montante global de 1 000 000 de euros.

ARTIGO 4.º

Qualquer sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela
careça, nas condições que forem acordadas, mediante deliberação da
assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme de-
liberação dos sócios, fica afecta ao sócio António Gonçalves Nunes
Pereira, bem como a José Valentim Abreu Beça Pereira da Cunha,
Carlos Manuel da Silva Cardoso e Luís Pedro Vieira Marques, desde
já designados gerentes.

2 � Os gerentes poderão delegar uns nos outros poderes para com
vinculação da sociedade praticarem determinados actos ou catego-
rias de actos, podendo a sociedade constituir mandatários para os
fins e efeitos a que se refere o artigo 256.º do Código das Sociedades
Comerciais.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
que envolvam responsabilidade é necessária a assinatura em conjunto
de dois gerentes, sendo suficiente a intervenção de um só gerente
nos actos de mero expediente.

ARTIGO 6.º

1 � A divisão e cessão de quotas é livremente permitida entre os
sócios; porém, quando a favor de estranhos, fica dependente do
consentimento da sociedade, à qual é atribuído, em segundo lugar, e
aos sócios não cedentes, em primeiro, o direito de preferência. O sócio
que pretenda ceder a sua quota deverá comunicá-lo à sociedade, atra-
vés de carta registada, com aviso de recepção, mencionando o nome
do adquirente e indicando o valor, modo e todos os demais termos
da cessão.

2 � A gerência convocará extraordinariamente, para data não
superior a 30 dias sobre o pedido de consentimento, assembleia ge-
ral para que os restantes sócios renunciem ou exerçam o direito de
preferência e para deliberar sobre a concessão ou recusa do consen-
timento.

3 � Os sócios que pretendam exercer o seu direito de preferência
deverão fazê-lo na assembleia geral e, exercendo mais de um, fica
desde já permitida a divisão da quota cedenda, na proporção do ca-
pital que já possuem.

4 � No caso de todos os sócios renunciarem ao seu direito de
preferência, a assembleia geral poderá deliberar a recusa do consen-
timento, com fundamento em qualquer interesse da sociedade.

5 � Da deliberação da assembleia geral será dado conhecimento
ao sócio cedente, no prazo de cinco dias imediatos à sua realização,
em carta registada, com aviso de recepção.

6 � O alienante poderá transmitir a quota se a sociedade não se
pronunciar no prazo de 60 dias sobre o pedido de consentimento.

7 � Decidindo a assembleia geral pela preferência, deverá realizar-
-se escritura de cessão de quotas no prazo de 30 dias após a data de
realização da referida assembleia geral. Nessa escritura a sociedade,
o adquirente ou adquirentes terão de pagar o preço por ele indicado
na carta dirigida à sociedade no n.º 2 e nas condições nele constan-
tes.

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

ARTIGO 7.º

Falecendo ou tendo sido declarado interdito um sócio e havendo
mais de um herdeiro, a representação perante a sociedade será feita
apenas por um deles ou seu representante legal, devendo os herdei-
ros comunicar à gerência da sociedade, no prazo de 45 dias a contar
da data do falecimento do sócio, em carta registada, com aviso de
recepção, quem os representará.

1 � Aos herdeiros do sócio falecido, no caso da amortização da
quota, será fixada uma contrapartida por intermédio de um revisor
oficial de contas designado em assembleia geral, a qual será paga em
três prestações semestrais e sucessivas, representadas por letras.

ARTIGO 8.º

1 � Realizar-se-ão assembleias extraordinárias quando convoca-
das pela gerência ou por sócios que representem, pelo menos, 20%
do capital social.

2 � No caso de qualquer sócio ou grupo de sócios, representando
20% do capital social, pretender a realização da assembleia geral
extraordinária, deverá dar disso conhecimento à gerência, em carta
registada, na qual conste o teor da ordem do dia, devendo a gerência
transcrevê-lo no aviso convocatório a enviar aos sócios no prazo
máximo de 15 dias após a sua recepção.

ARTIGO 9.º

Em caso de litígio e impossibilidade de consenso, a sociedade ou
os sócios obrigam-se a passar pelo tribunal arbitral.

Conferi, está conforme.

9 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Sandra Maria
Fonseca Ferreira. 1000251838

APARDI-ÓLEOS � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 755/
950705; identificação de pessoa colectiva n.º 503450057; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 1/040213.

Certifico que, por escritura de 14 de Novembro de 2003 do Car-
tório Notarial de Albergaria-a-Velha, a fl. 82 do livro n.º 363-E, foi
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efectuada a dissolução e encerramento da liquidação da sociedade em
epígrafe, cujo extracto é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 14 de Novembro de 2003.
Conferi, está conforme.

16 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Sandra Maria
Fonseca Ferreira. 1000251836

OVAR

MALAQUIAS � DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 371/720512;
identificação de pessoa colectiva n.º 500221510; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 10/040127.

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

Recondução dos gerentes para o triénio de 2004-2006.
Álvaro Ferreira Malaquias, casado, Rua do Dr. Manuel Arala, 56,

Ovar.
Fernando Rocha Malaquias, casado, Rua de Elias Garcia, 109, Ovar.
Maria Laura Ferreira Malaquias Silva Castro, casada, Rua do Con-

selheiro Arala Chaves, 6, 7.º, Ovar.
Data: 15 de Dezembro de 2003.
Conferida, está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre
Miguel Rodrigues da Silva. 2006003178

MARCOFE � MANUFACTURAS DE CIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 638/810701;
identificação de pessoa colectiva n.º 500987149; inscrição n.º 10; nú-
mero e data da apresentação: 6/040204.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de designação de ge-
rente.

Gerente designado: António Pereira Rodrigues, casado, residente
na Rua do Ferreiro, 124, Esmoriz, Ovar.

Data: 29 de Novembro de 1985.

Conferida, está conforme o original.

3 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006003224

CLIOVAR � SERVIÇOS DE SAÚDE DE OVAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2514/020703;
identificação de pessoa colectiva n.º 506087697; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das apresentações:
OF. 15 a 18 e 19/040212.

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

a) Cessação de funções do gerente Vítor Manuel de Sá Ferreira,
por renúncia. Data: 19 de Dezembro de 2003;

b) Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º, cuja
redacção actualizada é a seguinte:

3.º

O capital social é de 7500 euros, encontra-se totalmente realiza-
do e corresponde à soma de quatro quotas do valor nominal de
1875 euros cada, uma de cada sócio.

4.º

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

2 � Encontram-se já nomeados gerentes todos os sócios.
3 � A sociedade vincula-se pela intervenção conjunta de três

gerentes.

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

Conferida, está conforme o original.

4 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006003208

PAULO MANUEL VIEIRA DA SILVA � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2704/
040204; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/040204.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, Paulo Manuel
Vieira da Silva, divorciado, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Paulo Manuel Vieira da Silva � So-
ciedade Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Gaspar Corte Real, 85,
freguesia de Esmoriz, concelho de Ovar.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou conce-
lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de têx-
teis. Prestação de serviços conexos. Bem como a armazenagem,
transporte e distribuição de produtos têxteis e outros produtos.

2 � A sociedade poderá participar no capital social de outras
sociedades em que o objecto seja igual ou diferente do seu, em so-
ciedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos complemen-
tares de empresas.

ARTIGO 4.º

Capital e quotas

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
encontra-se dividido numa única quota do valor mesmo valor nomi-
nal, pertencente ao sócio, Paulo Manuel Vieira da Silva.

ARTIGO 5.º

Transmissão de quotas

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

ARTIGO 6.º

Obrigações de prestações acessórias

O sócio poderá ser obrigado a outras prestações acessórias, nos
termos da lei, e, designadamente, a prestações suplementares de
capital, até ao limite de 10 vezes o montante do capital social, nos
termos que vierem a ser definidos em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Gerência

1 � A gerência será composta pelo sócio e ainda pelas pessoas
que o sócio designar em assembleia geral.

2 � Desde já fica nomeado como gerente o sócio único, Paulo
Manuel Vieira da Silva.

3 � Para além dos poderes que a lei lhes atribui, compete ainda
à gerência:

a) Adquirir, permutar, onerar ou alienar quaisquer bens móveis ou
imóveis da sociedade, bem como proceder à alienação, oneração e
locação de estabelecimento comercial;

b) Subscrever ou adquirir participações noutras sociedades, bem
como onerá-las ou aliená-las;

c) Confessar, transigir ou desistir em quaisquer pleitos judiciais,
bem como aceitar compromissos arbitrais.

4 � A gerência será ou não remunerada, consoante venha a ser
deliberado em assembleia geral.

5 � A assembleia geral poderá determinar que a remuneração da
gerência venha a consistir, total ou parcialmente, numa percenta-
gem igual ou inferior a 10% dos lucros apurados no termo de cada
exercício.
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ARTIGO 8.º

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade fica vinculada pela intervenção de um gerente.
2 � A gerência fica impedida de obrigar a sociedade através de

actos ou contratos estranhos ao seu objecto, bem como através de
fianças ou de quaisquer outras garantias de natureza pessoal ou patri-
monial.

ARTIGO 9.º

Disposições finais

1 � A assembleia geral que aprovar os lucros deliberará, por
maioria que reúna votos representativos de, pelo menos, 50% do
capital social, qual o seu destino.

2 � A sociedade dissolve-se e liquida-se nos termos da lei.

Conferida, está conforme o original.

4 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006003240

RECIARADA � RECICLAGEM E FABRICAÇÃO
DE PAPEL DE ARADA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2707/
040210; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/040210.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

Sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta o tipo de sociedade anónima, com a firma
RECIARADA � Reciclagem e Fabricação de Papel de Arada, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sede fica instalada na Rua da Varge, 462, freguesia de Arada,
concelho de Ovar, podendo ser transferida, nos termos da lei, por
decisão do administrador único.

2 � O administrador único poderá criar, dentro ou fora do País,
as delegações ou qualquer forma de representação que julgue conve-
niente.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a fabricação, transformação, reci-
clagem, comércio e indústria de papel.

ARTIGO 4.º

Duração

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
200 000 euros.

2 � O capital social é representado por 200 acções ordinárias de
1000 euros cada uma.

3 � As acções são nominativas ou ao portador, podendo revestir
a forma meramente escritural e reciprocamente convertíveis a todo
o tempo, cabendo aos accionistas todos os encargos de conversão.

4 � Haverá títulos de 50, 100 e 1000 acções, podendo o admi-
nistrador único emitir certificados provisórios ou definitivos repre-
sentativos de qualquer número de acções.

ARTIGO 6.º

Participações

A sociedade pode participar em agrupamentos complementares
de empresas e em agrupamentos europeus de interesse económico e,
bem assim, adquirir originária ou subsequentemente acções ou quotas
em sociedades de responsabilidade limitada, qualquer que seja o
objecto destas e embora sujeitas a leis especiais.

ARTIGO 7.º

Aumento de capital e prestações acessórias

1 � O aumento do capital social depende de deliberação da
assembleia geral.

2 � Quando haja aumento de capital os accionistas terão, na
proporção das acções que possuírem, direito de preferência quer na
subscrição de novas acções, quer no rateio daquelas relativamente às
quais tal direito não tenha sido exercido.

3 � Todos os accionistas poderão ser chamados a realizar pres-
tações acessórias de capital, que podem ser integradas em dinheiro
ou em espécie, em montante proporcional à sua participação no
capital da sociedade, e até ao valor correspondente a 10 vezes o
valor nominal da sua participação, mediante deliberação da assem-
bleia geral aprovada nos termos destes estatutos.

ARTIGO 8.º

Alienação de acções

1 � A transmissão entre vivos das acções nominativas da socie-
dade só produz os seus efeitos em relação a esta se tiver sido obtido
o seu consentimento, o qual compete à assembleia geral.

2 � O consentimento é pedido por escrito, com indicação do
transmissário e de todas as condições da transmissão.

3 � Se a assembleia geral não deliberar sobre o pedido de consen-
timento nos 60 dias posteriores à sua recepção, tem-se aquele como
concedido.

4 � Em caso de recusa de consentimento, a respectiva comuni-
cação dirigida ao accionista incluirá uma proposta de aquisição das
acções, nas condições de preço e pagamento do negócio para que
foi solicitado o consentimento.

5 � Em caso de alienação das acções nominativas a terceiros,
consentida pela sociedade, os accionistas gozam do direito de prefe-
rência.

ARTIGO 9.º

Obrigações

Mediante deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá emitir
obrigações e outros títulos de dívidas nos termos da legislação em
vigor.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 10.º

Órgãos sociais

1 � São órgãos sociais a assembleia geral, o administrador único
e o fiscal único.

2 � O mandato dos membros da mesa da assembleia geral, do
administrador único e do fiscal único tem a duração de três anos,
sendo permitida a sua renovação por uma ou mais vezes.

3 � Os referidos titulares estão dispensados de prestar caução pelo
exercício dos seus cargos.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

Composição

1 � A assembleia geral é formada pelos accionistas.
2 � Deverá participar nos trabalhos da assembleia geral, sem

direito a voto, o fiscal único.
3 � Os accionistas deverão indicar, por carta ou ofício dirigido

ao presidente da mesa, quem os representará na assembleia geral.
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ARTIGO 12.º

Competência

1 � Compete, designadamente, à assembleia geral:
Eleger e destituir os membros dos órgãos sociais;
Fixar as remunerações dos membros dos órgãos sociais e da mesa

da assembleia geral;
Deliberar sobre o relatório de gestão, as contas de exercício e a

aplicação de resultados.
2 � As deliberações que importem alterações aos estatutos,

aumentos e reduções de capital, emissão de acções preferenciais e
realização de prestações acessórias, fusão, cisão ou dissolução só po-
derão ser aprovadas com o voto concordante, em primeira convo-
cação de assembleia geral, de accionistas que representem, pelo
menos, dois terços do capital social.

ARTIGO 13.º

Mesa

A mesa da assembleia geral é constituída pelo presidente, por um
vice-presidente e por um secretário.

ARTIGO 14.º

Convocação

A assembleia geral é convocada pelo presidente da mesa.

ARTIGO 15

Reuniões

A assembleia geral reúne, pelo menos, uma vez por ano e sempre
que o administrador único, o fiscal único ou um ou mais accionistas
assim o requeiram.

SECÇÃO II

Administrador único

ARTIGO 16.º

Composição

1 � A administração da sociedade compete ao administrador
único.

2 � Compete-lhe, designadamente:
Gerir os negócios sociais e praticar todos os actos e operações

respeitantes ao objecto social que não caibam na competência atri-
buída a outros órgãos da sociedade, excluindo a compra e venda de
imóveis e móveis sujeites a registo;

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

Estabelecer a organização técnico-administrativa da sociedade e
as normas de funcionamento interno, designadamente quanto ao
pessoal e à sua remuneração;

Exercer as demais atribuições que lhe sejam cometidas por lei ou
pela assembleia geral.

ARTIGO 17.º

Vinculação da sociedade

A sociedade obriga-se pela assinatura do administrador único.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 18.º

Composição

O fiscal único será obrigatoriamente um revisor oficial de contas
ou uma sociedade de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 19.º

Competência

Compete, designadamente, ao fiscal único:
Exercer, em geral, a fiscalização da actividade social;
Examinar, sempre que o julgue conveniente, a escrituração da

sociedade;

Acompanhar o funcionamento da sociedade, bem como o cum-
primento das normas legais e regulamentares que lhe são aplicáveis;

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

Exercer as demais atribuições que lhe sejam cometidas por lei.

CAPÍTULO IV

Exercício social e distribuição de resultados

ARTIGO 20.º

Exercício social

O exercício social coincide com o ano civil, com excepção do
primeiro exercício social, que começa no dia da outorga da escritura
pública de constituição da sociedade e termina no dia 31 de Dezem-
bro desse mesmo ano.

ARTIGO 21.º

Distribuição de resultados

1 � Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de
deduzidas ou reforçadas as reservas impostas por lei, terão o destino
que a assembleia geral deliberar por simples maioria, podendo os
mesmos não ser, no todo ou em parte, distribuídos pelos accionis-
tas.

2 � No decurso de um exercício poderão ser feitos aos accionis-
tas adiantamentos sobre lucros, nas condições previstas na lei.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 22.º

A sociedade dissolve-se nos termos previstos na lei.

CAPÍTULO VI

Disposições transitórias

ARTIGO 23.º

A sociedade começa imediatamente a funcionar, assumindo por-
tanto os direitos e obrigações de quaisquer negócios jurídicos que o
administrador único entenda celebrar, em nome da sociedade, a par-
tir desta data.

Designação dos órgão sociais para o triénio de 2004-2006:
Administrador único: António Rodrigues Alves, casado, residente

na Rua do Carvalhal, 749, Anta, Espinho;
Fiscal único: Mendes, Ferreira, Soutinho & Faria, SROC, L.da, com

sede na Rua do Professor Correia Araújo, 593, entrada 3, sala 3,
Porto, representada por José Carlos Nogueira Faria e Matos (revi-
sor oficial de contas), casado, residente na Rua Altamira, 8, Viana
do Castelo;

Fiscal único suplente: José Augusto Silva Mendes (revisor oficial
de contas), com residência profissional na Rua do Professor Correia
Araújo, 593, entrada 3, sala 3, Porto.

Conferida, está conforme o original.

4 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006003364

PIRES & VIEIRA, GINÁSIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2647/030828;
identificação de pessoa colectiva n.º 506576876; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresentações:
OF. 1 e 3/040127.

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

a) Cessação de funções do gerente Sérgio Miguel da Costa Vieira,
por renúncia. Data: 21 de Janeiro de 2004;
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b) Alteração parcial do pacto social quanto aos artigos 3.º e 4.º,
n.º 2, cuja redacção actualizada é a seguinte:

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se totalmente reali-
zado e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal
de 2500 euros cada uma, uma de cada um dos sócios, Rui Jorge Pe-
reira dos Santos Pires e Nuno Miguel Rodrigues Vasques.

4.º

.......................................................................................................
2 � Ficam desde já designados gerentes ambos os sócios, Rui Jorge

Pereira dos Santos Pires e Nuno Miguel Rodrigues Vasques.

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

Conferida, está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre
Miguel Rodrigues da Silva. 2006003160

VALEGAJARDINS � ESPAÇOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2548/021011;
identificação de pessoa colectiva n.º 506329380; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresentações:
OF. 2 e 4/040126.

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

a) Cessação de funções do gerente Albino Manuel Almeida Silva,
por renúncia. Data: 19 de Janeiro de 2004;

b) Alteração parcial do pacto social quanto aos artigos 3.º e 4.º,
cuja redacção actualizada é a seguinte:

3.º

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

4.º

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

2 � Ficam gerentes da sociedade ambos os sócios.
3 � A sociedade vincula-se pela intervenção individual de um

gerente.

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

Conferida, está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre
Miguel Rodrigues da Silva. 2006003135

TÁXI MARCOS SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2192/010601;
identificação de pessoa colectiva n.º 505466210; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 6/040203.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de alteração parcial
do pacto social quanto ao artigo 4.º, cuja redacção actualizada é a
seguinte:

ARTIGO 4.º

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

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, Alcina da Con-
ceição Bouça e Sá, Rui Marcos Bouça e Sá e Alvarim da Silva Fon-
seca e o não sócio Carlos Jorge Urbano da Ponte, casado, natural de
Angola, de nacionalidade portuguesa, residente na Rua de Timor, 71,
4.º, esquerdo, freguesia e concelho de Ovar.

3 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com assinatura conjunta de dois gerentes.

4 � A gerência será remunerada ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral.

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

Conferida, está conforme o original.

3 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006003216

BEJA
MOURA

SANTOS & CALDEIRA � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 422/040114;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/140104.

Contrato de sociedade

No dia 12 de Janeiro de 2004, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades de Empresas de Setúbal, perante mim, Ana da Concei-
ção Oliveira Carolino Pelaio, primeira-ajudante do Cartório, em
substituição legal da notária licenciada Teresa Isabel Dias de Rodri-
gues Vieira, compareceram como outorgantes:

1.º Joaquim José Fialho dos Santos, natural da freguesia de Moura
(Santo Agostinho), concelho de Moura, casado com Maria Iria
Machado Cavaco dos Santos sob o regime da comunhão de adquiri-
dos, residente na Rua de Florbela Espanca, lote 75, Moura;

2.º Mariano Manuel Piçarra Caldeira, natural da freguesia de Moura
(Santo Agostinho), concelho de Moura, casado com Maria Teresa
Cavaco dos Santos sob o regime da comunhão de adquiridos, resi-
dente na Avenida do 1.º de Maio, 20-B, 2.º, esquerdo, Moura.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respec-
tivos bilhetes de identidade n.os 1056348, de 9 de Setembro de 2002,
e 9276488, de 19 de Março de 1999, ambos emitidos pelos Serviços
de Identificação Civil de Beja.

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

se regerá pelas cláusulas e condições constantes dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Santos & Caldeira � Contabili-
dade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de José Francisco
Coelho, 4, freguesia de Santo Agostinho, concelho de Moura.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de con-
tabilidade.

ARTIGO 3.º

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

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao montante global igual ao dobro do capital so-
cial.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não
sócios.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já autorizada, a levantar 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, mes-
mo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Assim o outorgaram.
Adverti os outorgantes de que o registo deste acto deve ser reque-

rido no prazo de três meses a contar de hoje na competente conser-
vatória.

Foram-me exibidos os seguintes documentos:
a) Certificado de admissibilidade da firma adoptada pela sociedade.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001813449

BRAGA
BARCELOS

MEDYOS � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Abel Varzim, bloco 32, 3.º, D, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5508/
20040202; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
26/20040202.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre Óscar
Vaquerizo Ardanaz, casado com Maria de Jesus Meda Montero na
separação, e Ramon Fernandez Sanchez, casado com Imaculada Fer-
nandez de Ceballos na separação, foi constituída a sociedade, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma MEDYOS � Mediação Imobili-
ária, L.da

2 � A sede social é na Rua do Dr. Abel Varzim, bloco 32, 3.º, D,
da cidade e concelho de Barcelos.

3 � A gerência pode deslocar a sede social para qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar filiais, agências e sucursais onde e quando julgar conve-
niente.

2.º

A sociedade tem por objecto: mediação imobiliária.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 eu-
ros, pertencendo uma a cada um dos sócios, Óscar Vaquerizo Ardanaz
e Ramon Fernandez Sanchez.

4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos e condições que forem aprovados em assem-
bleia geral, e podem ser exigidas aos sócios, por deliberação unâni-
me da mesma, prestações suplementares de capital até montante igual
ao triplo do capital social existente à data da deliberação.

5.º

1 � A administração e a representação da sociedade incumbem
aos gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, Óscar Vaquerizo
Ardanaz e Ramon Fernandez Sanchez.

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

4 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

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

veículos automóveis; e
b) Celebrar contratos de locação financeira para a aquisição de

bens.
6 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade

em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamen-
te em letras de favor, fianças, abonações e semelhantes, responden-
do o infractor perante a sociedade pelos prejuízos que porventura
lhe causar.

6.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre
sócios; porém, a não sócios carece do prévio consentimento da
sociedade, preferindo em primeiro lugar os sócios e depois a socie-
dade.

7.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade não se
dissolve, mas continuará com os sócios sobrevivos ou capazes, os
herdeiros do falecido e o representante legal do interdito, devendo
aqueles nomear um de entre si que a todos represente na sociedade
enquanto a quota se mantiver indivisa.

8.º

Os lucros líquidos disponíveis, apurados em cada balanço, serão
ou não distribuídos, conforme for deliberado em assembleia geral.

9.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou por qualquer outro modo envolvida em

processo judicial, salvo se se tratar de processo especial de inventá-
rio; e

c) Divisão e ou cessão de quota sem prévio consentimento da
sociedade.

§ único. O valor da quota, para efeitos de amortização, será o que
lhe corresponder segundo o último balanço aprovado.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005920584
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PLURI-DIVERTE, EXPLORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE DIVERSÃO, L.DA

Sede: Trás da Fonte, rés-do-chão, Galegos (Santa Maria),
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5512/
20040209; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/20040209.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre João
Manuel São Bento Faria e mulher, Helena Maria Barreto Ferreira,
casados na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Pluri-Diverte, Explo-
ração de Equipamentos de Diversão, L.da, e tem a sua sede no lugar
de Trás da Fonte, rés-do-chão, freguesia de Galegos (Santa Maria),
concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em fabricação, comércio, impor-
tação e exportação, bem como aluguer de equipamentos de diversão
e entretenimento, nomeadamente máquinas expendedoras e
balanceadores. Exploração das referidas máquinas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
3000 euros, pertencente ao sócio João Manuel São Bento Faria, e
outra do valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Helena
Maria Barreto Ferreira.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia
geral, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não
qualquer remuneração, ficando desde já nomeado gerente o sócio João
Manuel São Bento Faria.

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

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005918180

VIEIRA, BARBOSA & CORREIA, L.DA

Sede: Rua de Elias Garcia, apartado 357, lojas 12 a 18,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5517/
20040211; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
35/20020211.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre Ale-
xandra Aurora Ferreira Vieira de Oliveira, casada com Jorge Manuel
Pedrosa de Oliveira na comunhão de adquiridos, Maria Teresa Fer-
reira Vieira, casada com José Manuel Pombal Lopes na comunhão
de adquiridos, Cristina Maria Moreira Vieira, casado com José Eduar-
do Ferreira Vieira na comunhão de adquiridos, Paula Maria Barbosa
Correia Vieira, casada com Gilberto Ferreira Vieira na comunhão de
adquiridos, e Elisabete Maria da Silva Fernandes Barbosa Vieira, ca-
sada com Manuel Jorge Ferreira Vieira na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vieira, Barbosa & Correia, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Elias Garcia, apartado 357, lojas 12 a 18,
freguesia de Arcozelo, concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e ex-
portação de grande variedade de produtos, nomeadamente produtos
alimentares, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, vestuário, calçado,
artigos têxteis e têxteis-lar, utilidades domésticas, artigos de decora-
ção, perfumes, produtos de higiene e de limpeza.

ARTIGO 3.º

1 � o capital social, subscrito em dinheiro, é de 500 000 euros,
dividido em cinco quotas iguais, do valor nominal de 100 000 euros,
pertencentes uma a cada uma das sócias.

2 � As sócias realizaram apenas 50% do valor das suas quotas,
no montante de 250 000 euros, devendo dar entrada na caixa social
com os restantes 50% no prazo de cinco anos a contar de hoje.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia
geral, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não
qualquer remuneração, ficando desde já nomeadas gerentes todas as
sócias.

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005918253
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PRADOBAR � COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS L.DA

Sede: Rua dos Prados, Macieira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5520/
20040213; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
25/20040213.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre José
Eduardo Barroso da Silva, casado com Elisabete Maria Araújo Mon-
teiro na comunhão de adquiridos, e Aparício de Sousa Barroso, casa-
do com Rosa Angelina Costa Araújo na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de PRADOBAR � Co-
mércio de Produtos Agropecuários, L.da, e tem a sua sede na Rua dos
Prados, freguesia de Macieira de Rates, concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e ex-
portação de ferramentas agrícolas e produtos destinados à agricul-
tura e agropecuária, nomeadamente rações, sementes, adubos e ali-
mentos compostos para animais. Prestação de serviços de substituição
de cascos no gado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A 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.

4 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005918229

BER-BER � GESTÃO DE BARES, L.DA

Sede: Rua de D. Jaime, 138, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5518/
20040212; inscrição n.º 31/20040212; número e data da apresenta-
ção: 31/20020212.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre Fran-
cisco Adelino de Sousa Ferreira, casado com Maria da Conceição
Fernandes Linhares Sousa na comunhão geral, Augusto Miguel Ma-
tos de Barros Teixeira da Silva, solteiro, Albino Manuel da Costa
Miranda, casado com Clara Maria da Silva Carvalho na comunhão
de adquiridos, e Coriolano Passos Vieira, casado com Maria da Con-

ceição Alves Ferreira Vieira na comunhão geral, foi constituída a
sociedade, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de BER-BER � Gestão
de Bares, L.da, e tem a sua sede na Rua de D. Jaime, 138, freguesia
de Arcozelo, concelho de Barcelos.

2 � Por deliberação da gerência, poderá a sede social ser trans-
ferida para qualquer outro local do concelho ou concelho limítrofe,
bem como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais ou qualquer
outra forma de representação, dentro ou fora de território nacional.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de estabelecimen-
tos de restauração e bebidas, nomeadamente salões de chá, restau-
rantes e cafés. Comércio, importação e exportação de grandes varie-
dades de produtos, nomeadamente bebidas, produtos alimentares,
artigos de vestuário e de decoração. Organização de eventos, tais
como espectáculos musicais e de dança. Gestão de bares.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, subscrito em dinheiro, é de 250 000 euros,
dividido em quatro quotas do valor nominal de 62 500 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Os sócios realizaram apenas 60% do valor das suas quotas,
no montante de 150 000 euros, devendo dar entrada na caixa social
com os restantes 40% no prazo de cinco anos a contar de hoje.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares ao
capital até ao montante global de 1 000 000 de euros.

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

1 � E livre a cessão de quotas entre sócios e seus descendentes.
2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade,

em segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas
a não sócios.

ARTIGO 7.º

Afastando-se qualquer sócio da sociedade, não podem exercer idên-
tica actividade por sua conta própria ou fazer parte de uma socieda-
de com o mesmo objecto no prazo de cinco anos.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar e ou adquirir quotas dos sócios
nos seguintes casos:

a) Se a mesma for arrestada, arrolada, penhorada ou de algum modo
envolvida em processo judicial onde possa vir a ser alienada coerci-
vamente;

b) Quando em partilha, subsequente a divórcio ou separação de
bens, a quota não seja adjudicada ao titular;

c) Se a quota for cedida sem o consentimento dos sócios não
cedentes e da sociedade.

2 � O preço da amortização será equivalente ao valor da quota
obtido pelo último balanço aprovado e será pago em duas presta-
ções de igual valor, vencendo-se a primeira no acto da amortização
e a segunda passados seis meses.

ARTIGO 9.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que deliberarem em as-
sembleia geral por maioria simples dos votos correspondentes ao
capital social.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005918237
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NORTEFIL � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Sobreiro, rés-do-chão, Vila Frescainha
(São Pedro), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5521/
20040219; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
15/20040219.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre Tiago
da Costa Gama Lima Rebelo, casado com Paula Alexandra Gonçal-
ves da Cunha Lima Rebelo na comunhão de adquiridos, e António
de Andrade Peixoto, casado com Teresa Alves Rodrigues na comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de NORTEFIL � Im-
portação e Exportação, L.da, e tem a sua sede na Rua do Sobreiro,
rés-do-chão, freguesia de Vila Frescainha (São Pedro), concelho de
Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação e representação de artigos têxteis, vestuário e acessórios de
moda, fio e malha. Agente de comércio por grosso de grande vari-
edade de artigos, nomeadamente têxteis, vestuário, calçado, materi-
al eléctrico e electrónico.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
50 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 500 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

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.

4 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005918210

TRIFACELOS � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Areosa, Courel, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5522/
20040220; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
24/20040220.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre José
Augusto da Silva Simões, casado com Alice Amélia Vieira Silva Si-
mões na comunhão de adquiridos, Manuel Ferreira da Costa, divor-
ciado, José Gomes Pereira, casado com Maria do Rosário Silva Car-

valho na comunhão de adquiridos, e António José Carvalho Torres
Pinheiro, solteiro, foi constituída a sociedade, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de TRIFACELOS �
Instalações Eléctricas, L.da, e tem a sua sede no lugar de Areosa,
freguesia de Courel, concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em instalações eléctricas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas iguais, do valor nominal de
1250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a todos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo sempre obrigató-
ria a do gerente José Augusto da Silva Simões.

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.

4 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005912212

ESCOLA DE CONDUÇÃO VALE DO TAMEL, L.DA

Sede: Seixomil, Campo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5511/
20040215; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
19/20040205.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre José
Carlos Fernandes Senra, casado com Maria Luísa Pereira da Fonte
Senra na comunhão de adquiridos, e Manuel Joaquim da Silva Pedro-
sa, casado com Áurea Sousa da Silva na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Escola de Condução
Vale do Tamel, L.da, e tem a sua sede no lugar de Seixomil, freguesia
de Campo, concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de escolas de con-
dução.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.
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ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A 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.

4 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005918164

DRP � CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Carvalhos, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5501/
20040127; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/20040127.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que David Ro-
drigues Pereira, casado com Maria da Glória Longras Ferreira na
comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade unipessoal, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de DRP � Confecções,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar dos Carvalhos, fregue-
sia de Gilmonde, concelho de Barcelos.

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 confecção de artigos de vestu-
ário e acessórios de moda.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar quaisquer sociedades, independen-
temente do respectivo objecto.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005918300

INSTALNOVA � MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Magrou, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2887/
961023; identificação de pessoa colectiva n.º 503767409; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 174/20011228.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 174/20011228 � Reforço e redenominação do
capital.

Aumento: 602 410$, em dinheiro, por ambos os sócios, em par-
tes iguais, e consequente alteração do artigo 3.º

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
Pedro Nuno Torres Fernandes e Alice Maria Martins Morgado

Portela Fernandes � 2500 euros cada um.

4 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000252029

J. S. B. OLIVEIRA & OLIVEIRA L.DA

Sede: Magrou, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5503/
20040127; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
17/20040127.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre José
São Bento de Oliveira, casado com Maria Celeste Pereira da Silva
na comunhão de adquiridos, e José Joaquim São Bento de Oliveira,
casado com Ana Maria Lourenço Remelhe Oliveira na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. S. B. Oliveira & Oliveira, L.da,
e tem a sua sede no lugar de Magrou, freguesia de Manhente, conce-
lho de Barcelos.

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 fabricação de bordados. Fabri-
cação, comércio, importação e exportação de acessórios têxteis e
respectiva aplicação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
50 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

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.
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ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005918288

FUSP � FUNERÁRIA SÃO PAULO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Assento, Vila Seca, Barcelos
Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5504/

20040127; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
18/20040127.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que Rui Manuel
Morais Pimenta e Silva, casado com Marília Gonçalves da Silva
Oliveira e Silva na separação, constituiu a sociedade unipessoal, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de FUSP � Funerária
São Paulo, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar de Assento,
freguesia de Vila Seca, concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de agência fune-
rária, nomeadamente prestação de serviços relativos à organização
e realização de funerais. Transporte de cadáveres para exéquias fú-
nebres, inumação, cremação ou expatriamento ou transladação de
restos mortais já inumados.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

2 � A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares
ao capital até ao montante global de 100 000 euros.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005918270

INCANTU�S � CAFÉ, L.DA

Sede: Prédio das Magnólias, lugar da Boucinha, Silveiros,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5506/
20040128; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
20040128.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre Car-
los Filipe Caldas Rodrigues e Raul Carriço da Silva, solteiros, foi cons-
tituída a sociedade, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de INCANTU�S � Café,
L.da, e tem a sua sede no Prédio das Magnólias, lugar de Boucinha,
freguesia de Silveiros, concelho de Barcelos.

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

3 � A criação de formas locais de representação não dependerá
de deliberação dos sócios.

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 10 000 euros.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Falecimento do sócio a quem não sucedam herdeiros legitimá-

rios.
2 � O valor da amortização, salvo disposição legal ou acordo em

contrário, será o que resultar do último balanço aprovado e será pago
ao seu titular em duas prestações iguais e semestrais, com venci-
mento seis meses e um ano após o referido balanço.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005918121

JOSÉ LUÍS PINHEIRO REMELHE, CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Igreja, Remelhe, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5507/
20040129; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/
20040129.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que José Luís
Pinheiro Remelhe, casado com Maria Arminda Gomes Esteves na
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comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade unipessoal, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Luís Pinheiro Remelhe,
Construções, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar da Igreja,
freguesia de Remelhe, concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em indústria de construção civil
e empreitadas de obras públicas. Compra e venda de imóveis.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005918261

LUBRITALIA � PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Sede: Rua de Vasco da Gama, 68, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5509/
20040203; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
15/20040203.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre Paulo
Eduardo Miranda dos Santos da Costa Laranjeira, solteiro, e Eduar-
do António da Costa Laranjeira, casado com Maria José Miranda
dos Santos da Costa Laranjeira na comunhão geral, foi constituída a
sociedade, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de LUBRITALIA �
Produtos Químicos, L.da, e tem a sua sede na Rua de Vasco da Gama,
68, freguesia de Arcozelo, concelho de Barcelos.

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

3 � A criação de formas locais de representação não dependerá
de deliberação dos sócios.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em produção, comercialização,
importação e exportação de óleos, massas, produtos químicos e au-
xiliares para a indústria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

cabem ao sócio Paulo Eduardo Miranda dos Santos da Costa Laran-
jeira, que desde já fica nomeado gerente.

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

Na hipótese de dissolução, a liquidação da sociedade será efectua-
da pelos gerentes à data da dissolução, adjudicando-se o activo social
por licitação entre os sócios, depois de pagos os credores.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005918148

LACSIF � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Barrancos, Vila Seca, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5510/
20040203; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
16/2040203.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre Mar-
tinho Gonçalves de Miranda, casado com Maria dos Prazeres Costa
Campinho na comunhão de adquiridos, e João Carlos Ribeiro da
Rocha, casado com Maria do Carmo Serra da Silva na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de LACSIF � Têxteis,
L.da, e tem a sua sede no lugar de Barrancos, freguesia de Vila Seca,
concelho de Barcelos.

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 confecção, comércio, impor-
tação e exportação de artigos têxteis, nomeadamente tecidos de
malhas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
2550 euros, pertencente ao sócio Martinho Gonçalves de Miranda,
e outra do valor nominal de 2450 euros, pertencente ao sócio João
Carlos Ribeiro da Rocha.
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2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 150 000 euros.

ARTIGO 4.º

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

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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.

4 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005918156

DIP � DISTRIBUIÇÃO DE INFORMÁTICA
E PAPELARIA, L.DA

Sede: Rua dos Irmãos La Salle, 13-15, rés-do-chão,
Barcelinhos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5465/
20031209; identificação de pessoa colectiva n.º 503625841; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 2/20040204.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi alterado
o artigo 1.º, n.º 1, pacto social, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DIP � Distribuição de Informá-
tica e Papelaria, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Irmãos La Salle,
13-15, rés-do-chão, freguesia de Barcelos (Barcelinhos), concelho
de Barcelos.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

4 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005923150

CARVEMAGERE, MANUTENÇÃO E ENERGIAS
RENOVÁVEIS, L.DA

Sede: Pedreira, Perelhal, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3846/
20010122; identificação de pessoa colectiva n.º 504508695; aver-
bamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: OF. 15, OF. 20 e 23/20040204.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que cessaram as
funções de gerentes Carlos José Gomes de Carvalho e Maria Paula

Carvalho Madeira Lima, ambos por renúncia, sendo a data da comu-
nicação de 28 de Novembro de 2003, e foi efectuado um aumento
de capital de 59 700 euros, em dinheiro, subscrito por todos os só-
cios, na proporção das quotas, e alterados os artigos 4.º e 6.º do
pacto social, os quais ficam com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
84 700 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo uma de
55 055 euros, da sócia FINERGE � Gestão de Projectos Energéticos,
S. A., uma de 25 410 euros, da sócia AMBINERGE � Produção de
Energia, L.da, e uma de 4235 euros, da sócia CARVEMA Têxtil, L.da

6.º

1 � A administração e a representação da sociedade incumbem a
cinco gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral, sendo
três indicados pela sociedade FINERGE � Gestão de Projectos Ener-
géticos, S. A., um indicado pela sociedade AMBINERGE � Produ-
ção de Energia, L.da, e um indicado pela sociedade CARVEMA Têx-
til, L.da

2 � Ficam, desde já, nomeados gerentes:
2.1 � Indicados pela sociedade FINERGE � Gestão de Projectos

Energéticos, S. A.:
a) António João de Sousa Marques Gellweiler, casado, residente

na Rua de Eduardo Coelho, 4-B, da freguesia das Mercês, concelho
de Lisboa;

b) Nuno Manuel Franco Ribeiro da Silva, casado, residente na
Quinta dos Ourives, Rua dos Ourives, 87, freguesia de Linhó, conce-
lho de Sintra; e

c) Celso José Nunes Xavier, casado, residente na Rua de Nicolau
Marques Guedes, 56, 5.º, direito, freguesia de Paranhos, concelho do
Porto;

2.2 � Indicado pela sociedade AMBINERGE � Produção de
Energia, L.da:

Carlos José Gomes de Carvalho, casado, residente na Rua do
Dr. Abel Varzim, bloco 14, 8.º, esquerdo, da cidade e concelho de
Barcelos; e

2.3 � Indicado pela sociedade CARVEMA Têxtil, L.da:
José António Gomes de Carvalho, casado no regime da comunhão

de adquiridos, residente na Rua do Dr. Abel Varzim, bloco 11, 7.º,
direito, da cidade e concelho de Barcelos.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes, sendo uma
delas de um dos gerentes indicados pela sociedade FINERGE � Ges-
tão de Projectos Energéticos, S. A., e a outra, indistintamente, de
um dos gerentes indicados pelas restantes sociedades, AMBINERGE �
Produção de Energia, L.da, e CARVEMA Têxtil, L.da

4 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

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

veículos automóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira ou de leasing para a

aquisição de bens; e
c) Acordar e transigir em juízo.
6 � E expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade

em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamen-
te em letras de favor, fianças, abonações e semelhantes, responden-
do o infractor perante a sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

4 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005923176

BRAGA

LAURIANO & CRUZ, L.DA

Sede: Rua do Orfeão de Braga, 99, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2263/
860620; identificação de pessoa colectiva n.º 501637850; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 5/040205.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o registo de
aumento capital de 500 000$ para 5000 euros, sendo o aumento, de
502 410$, em dinheiro, pelos sócios, na proporção e em reforço
das respectivas quotas, ficando cada um dos sócios, Manuel António



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 83 � 7 de Abril de 20047704-(24)

do Lago Gonçalves e Maria de Fátima Vieira Soares Gonçalves, com
uma quota de 2500 euros.

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

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Lopes Dias. 2005138398

GUIMARÃES

JAKEBAR � CAFÉ, L.DA

Sede: Lugar do Monte do Rio, Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7013;
identificação de pessoa colectiva n.º 505198045; inscrição n.º 4 nú-
mero e data da apresentação: 1/20040225.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital do montante de 5000 euros, subs-
crito em dinheiro por Emília Ribeiro Matos, alterando os artigos 3.º
e 4.º do pacto social, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em três quotas, sendo duas iguais, do valor
nominal de 2500 euros cada uma, pertencentes ao sócio Manuel
Ferreira Baptista Felgueiras, e uma do valor nominal de 5000 euros,
pertencente à sócia Emília Ribeiro Matos.

ARTIGO 4.º

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

2 � Porém, continua designado gerente o sócio Manuel Ferreira
Baptista Felgueiras e fica também designada gerente a sócia Emília
Ribeiro Matos.

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

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo e actualiza-
do do contrato social.

26 de Fevereiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Olivei-
ra Varela. 2004530324

4 × 4 � AUTO BOUTIQUE, L.DA

Sede: Rua de Paulo VI, 458, freguesia de Urgezes

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1113;
identificação de pessoa colectiva n.º 500440158; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 7/20040225.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital da sociedade em 25 180,32 euros, em dinheiro, e al-
terando os artigos 1.º, 2.º e 3.º e aditado o artigo 10.º do pacto so-
cial, o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma 4 × 4 � Comércio de Produtos Elec-
trónicos e Equipamentos para Telecomunicações, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Paulo VI, 458, freguesia de Urgezes, concelho de
Guimarães.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de produtos electrónicos e
equipamentos para telecomunicações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 100 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 50 000 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Teresa Maria Rodrigues Faria Dias e Eduardo dos Santos Dias.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao montante global equivalente a cinco vezes o capital social, desde

que a deliberação seja tomada por unanimidade dos votos represen-
tativos de todo o capital social.

Certifico ainda que foi depositado o texto completo e actualizado
do contrato da sociedade.

26 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice
da Silva e Castro Lopes. 2004530340

PENAFORT � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A

Sede: Rua de Paulo VI, 91, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4938;
identificação de pessoa colectiva n.º 500387907; inscrição n.º 20; nú-
mero e data da apresentação: 10/20040225.

Certifico que foi efectuado o registo de designação dos órgãos
sociais para o triénio de 2004-2006, por deliberação tomada em 5
de Janeiro de 2004.

Conselho de administração:
Presidente: Isabel Fernanda de Lima Moura e Sá Penafort;
Vogais: Fernando José de Moura e Sá Penafort e Carlos Alberto

de Moura e Sá Penafort;
Fiscalização:
Fiscal único efectivo: Henrique, Duarte & Gonçalves, SROC, re-

presentada por António José Gonçalves, revisor oficial de contas;
Suplente: José Henrique Poças de Almeida, revisor oficial de con-

tas.

26 de Fevereiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto da Olivei-
ra Varela. 2004530820

PENAFORT � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Sede: Rua de Paulo VI, 91, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1068;
identificação de pessoa colectiva n.º 500387907; inscrição n.º 21; nú-
mero e data da apresentação: 11/20040225.

Certifico que foi efectuado o registo de designação dos
administradores-delegados para o triénio de 2004-2006, por delibe-
ração tomada em 7 de Janeiro de 2004.

Designados: Fernando José de Moura e Sá Penafort e Carlos Al-
berto de Moura e Sá Penafort.

26 de Fevereiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Olivei-
ra Varela. 2004530812

SIRDOAL � EMPREENDIMENTOS E GESTÃO
DE IMÓVEIS, S. A.

Sede: Rua de Paulo VI, 91, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2131;
identificação de pessoa colectiva n.º 501366253; inscrição n.º 21; nú-
mero e data da apresentação: 8/20040225.

Certifico que foi depositada a fotocópia da acta onde consta a
designação dos órgãos sociais para o triénio de 2004-2006.

Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2004-2006:
Conselho de administração:
Presidente: Isabel Fernanda de Lima Moura e Sá Penafort;
Vogais: Fernando José de Moura e Sá Penafort e Carlos Alberto

de Moura e Sá Penafort;
Fiscalização:
Fiscal único: Duarte, Giesta, Esteves Rodrigues & Associados,

SROC, representada por Rui Manuel Esteves Rodrigues, revisor ofi-
cial de contas;

Suplente: Duarte Tavares Giesta, revisor oficial de contas.
Data da deliberação: 5 de Janeiro de 2004.

26 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice
da Silva e Castro Lopes. 2004530790
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SIRDOAL � EMPREENDIMENTOS E GESTÃO
DE IMÓVEIS, S. A.

Sede: Rua de Paulo VI, 91, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2131;
identificação de pessoa colectiva n.º 501366253; inscrição n.º 22; nú-
mero e data da apresentação: 9/20040225.

Certifico que foi depositada a fotocópia da acta onde consta a
designação dos administradores-delegados para o triénio de 2004-
-2006.

Designação dos administradores-delegados para o triénio de 2004-
-2006:

Designados: Fernando José de Moura e Sá Penafort e Carlos Al-
berto de Moura e Sá Penafort.

Data da deliberação: de Janeiro de 2004.

26 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice
da Silva e Castro Lopes. 2004530804

TALHO S. JOÃO BATISTA, L.DA

Sede: Urbanização Vila das Trofas, Urgezes, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5735;
identificação de pessoa colectiva n.º 504017489; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apresentações:
22 e 23/20040225.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectu-
ado o registo de alteração parcial do pacto social quanto aos seus
artigos 3.º e 5.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 3750 euros, pertencente ao sócio Domingos Manuel
Marques Lopes, e outra do valor nominal de 1250 euros, pertencen-
te ao sócio Manuel Joaquim da Costa Figueiredo.

ARTIGO 5.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a dois ou mais geren-
tes.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

Certifico ainda que foi também efectuado o registo de cessação de
funções ao cargo de gerente de João Alves, em 19 de Fevereiro de
2004, por renúncia.

Certifico ainda que foi depositado o texto actualizado do contra-
to da sociedade.

26 de Fevereiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Olivei-
ra Varela. 2004530871

PENAFORT � INDÚSTRIAS TÊXTEIS E GRÁFICAS, S. A.
Sede: Rua de Paulo VI, 91, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4938;
identificação de pessoa colectiva n.º 503541800; inscrição n.º 14; nú-
mero e data da apresentação: 13/20040225.

Certifico que foi efectuado o registo de designação dos adminis-
tradores-delegados para o triénio de 2004-2006, por deliberação
tomada em 7 de Janeiro de 2004.

Designados: Fernando José de Moura e Sá Penafort e Carlos Al-
berto de Moura e Sá Penafort.

26 de Fevereiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Olivei-
ra Varela. 2004530839

PENAFORT � INDÚSTRIAS TÊXTEIS E GRÁFICAS, S. A.
Sede: Rua de Paulo VI, 91, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4938;
identificação de pessoa colectiva n.º 503541800; inscrição n.º 13; nú-
mero e data da apresentação: 12/20040225.

Certifico que foi efectuado o registo de designação dos órgãos
sociais para o triénio de 2004-2006, por deliberação tomada em 5
de Janeiro de 2004.

Conselho de administração:
Presidente: Isabel Fernanda de Lima Moura e Sá Penafort;
Vogais: Fernando José de Moura e Sá Penafort e Carlos Alberto

de Moura e Sá Penafort;
Fiscalização:
Fiscal único efectivo: Henrique, Duarte & Gonçalves, SROC, re-

presentada por António José Gonçalves, revisor oficial de contas;
Suplente: José Henrique Poças de Almeida, revisor oficial de con-

tas.

26 de Fevereiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Olivei-
ra Varela. 2004530847

APELO � SOCIEDADE AGRÍCOLA E IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Lugar de Campelo, freguesia de Atães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7894;
identificação de pessoa colectiva n.º 505605708; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 68/20040225.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital da sociedade em 25 000 euros, em dinheiro, e
transformando-se em anónima:

Documento complementar elaborado ao abrigo do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado.

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Apelo � Sociedade Agrícola e Imo-
biliária, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Campelo, da fregue-
sia de Atães, do concelho de Guimarães.

2 � O conselho de administração, ou o administrador único,
poderá transferir a sede social para qualquer outro lugar do concelho
ou de concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a produção e comercialização
de produtos agrícolas e pecuária e compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim, construção e reparação de
edifícios, promoção imobiliária, arrendamento de bens imobiliários
próprios e administração de imóveis.

2 � A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto diferente, em sociedades reguladas por leis especiais ou em
agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

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

2 � O capital social é representado por 10 000 acções ao porta-
dor com o valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � Nos aumentos de capital social os accionistas têm direito de
preferência na proporção das acções que possuírem, quer na subscri-
ção das novas acções, quer no rateio daquelas relativamente às quais
tal direito de preferência não tenha sido exercido, salvo se de outra
forma for deliberado pela assembleia geral.
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ARTIGO 5.º

Acções

1 � As acções podem revestir a forma escritural ou incorporar-
-se em títulos de 1, 5, 10, 100, 500 e 1000 acções, a todo o tempo
substituíveis por divisão ou concentração.

2 � Os títulos representativos de acções serão assinados pelo
administrador, podendo a assinatura ser reproduzida por meios me-
cânicos, desde que autenticada com o selo branco da sociedade.

3 � As despesas de conversão, concentração, divisão ou substi-
tuição de acções são da conta dos accionistas requerentes.

ARTIGO 6.º

Obrigações e operações financeiras

1 � Na prossecução do seu objecto social, a sociedade poderá
realizar, por decisão do administrador único ou do conselho de
administração, todas as operações financeiras, activas e passivas, per-
mitidas pela lei.

2 � A sociedade poderá, nos termos da lei e mediante delibera-
ção da assembleia geral, emitir quaisquer modalidades ou tipo de
obrigações.

3 � Dentro dos limites legais, a sociedade pode adquirir acções e
obrigações próprias e realizar sobre elas as operações de alienação
ou oneração que se mostrem convenientes aos interesses sociais.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

Enumeração e remuneração

1 � São órgãos da sociedade a assembleia geral, o administrador
único e o fiscal único ou, caso a assembleia geral o delibere, o con-
selho de administração, o conselho fiscal e o secretário da socie-
dade.

2 � A remuneração dos órgãos sociais será fixada pela assem-
bleia geral, que poderá delegar numa comissão de accionistas com-
posta por três membros.

ARTIGO 8.º

Eleição dos órgãos sociais

1 � Os membros de todos os órgãos da sociedade são eleitos por
períodos de quatro anos e podem ou não ser accionistas.

2 � As votações dos órgãos sociais revestem a forma que o pre-
sidente da assembleia geral determinar, salvo o disposto em precei-
tos legais imperativos.

3 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados
logo que tenham sido eleitos e permanecem no exercício das suas
funções até à designação de quem deva substituí-los.

ARTIGO 9.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral deve reunir anualmente no prazo de três
meses a contar da data do encerramento do exercício.

2 � A assembleia geral deverá ainda reunir sempre que o admi-
nistrador único ou o conselho de administração ou sempre que o
conselho fiscal ou o fiscal único entenderem conveniente ou quando
requerida por um ou mais accionistas que possuam acções corres-
pondentes a, pelo menos, 5% do capital social.

ARTIGO 10.º

Convocação e constituição da assembleia geral

1 � As assembleias gerais são convocadas pelo presidente da mesa
ou, nos casos previstos na lei, pelo conselho geral, pelo conselho
fiscal ou pelo tribunal.

2 � A convocatória para as assembleias gerais será feita através
de anúncios publicados com a antecedência mínima de 30 dias, con-
tendo as exigências constantes do artigo 377.º, n.º 5, do Código das
Sociedades Comerciais.

3 � Na convocatória poderá desde logo ser marcada uma segunda
data para reunir no caso de a assembleia não poder funcionar na
primeira data marcada por falta de representação do capital exigido
pela lei ou pelo contrato, desde que entre as duas datas medeiem
mais de 15 dias.

ARTIGO 11.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e
um secretário, eleitos por esta, que tanto podem ser accionistas como
estranhos à sociedade.

ARTIGO 12.º

Participação na assembleia geral

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

2 � Por proposta do administrador único ou do conselho de
administração, que mereça aprovação do presidente da mesa, pode-
rão quadros da sociedade participar nas reuniões da assembleia geral,
sem direito a voto, para esclarecer questões ou matérias que estejam
em apreciação ou discussão.

3 � A representação voluntária de um accionista na assembleia
geral só pode ser conferida a outro accionista ou a pessoa a quem lei
imperativa atribua esse direito. Os accionistas estrangeiros poderão
fazer-se representar por não accionistas de nacionalidade portuguesa.
As pessoas colectivas far-se-ão representar por uma pessoa física
que para o efeito designarem.

4 � As representações previstas no número anterior devem ser
comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral, por escrito,
entregue na sede da sociedade com a antecedência mínima de cinco
dias da data designada para a reunião a que disserem respeito; o pre-
sidente da mesa da assembleia, quando tiver dúvidas sobre a veraci-
dade das assinaturas dos escritos comunicando as representações, pode
exigir o reconhecimento notarial delas.

ARTIGO 13.º

Votos

1 � A cada acção corresponde um voto.
2 � A forma de exercício de voto é determinada por decisão do

presidente da mesa.
ARTIGO 14.º

Administração

1 � A administração da sociedade é exercida por um administra-
dor único, que poderá ou não ser accionista, sendo permitida a sua
reeleição por uma mais vezes.

2 � Caso a sociedade o delibere, o administrador único poderá
ser substituído por um conselho de administração com três mem-
bros, sendo um presidente e dois secretários.

3 � Ao administrador único ou ao conselho de administração
compete, em geral, o exercício de todos os poderes de deliberação,
gestão, administração e representação da sociedade.

ARTIGO 15.º

Fiscal único ou conselho fiscal

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, ha-
vendo ainda um suplente, devendo estes ser revisores oficiais de
contas; mas, por deliberação da assembleia geral, a sociedade pode
optar pela existência de um conselho fiscal, que será composto por
três membros efectivos e um ou dois suplentes, devendo ser um dos
membros efectivos e um dos suplentes revisores oficiais de contas
ou sociedades de revisores oficiais de contas.

2 � O conselho fiscal, se existir, deve reunir, pelo menos, uma
vez trimestre.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

ARTIGO 16.º

Representação e vinculação da sociedade

Para representar e obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de
um só administrador.

ARTIGO 17.º

Distribuição de resultados

Os lucros líquidos terão a aplicação que a assembleia geral delibe-
rar, ressalvadas as limitações decorrentes de preceitos legais impera-
tivos.
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ARTIGO 18.º

Dissolução e liquidação

A dissolução e liquidação da sociedade rege-se pelas disposições da
lei e pelas deliberações da assembleia geral.

ARTIGO 19.º

Disposições transitórias

Ficam desde já nomeados os órgãos sociais para o primeiro qua-
driénio, dispensados de caução, e que serão assim constituídos:

Mesa da assembleia geral:
Presidente: Armindo de Oliveira Vaz, contribuinte fiscal

n.º 141025492, casado, residente no lugar de Pedaço Mau, da fre-
guesia de Pedome, concelho de Vila Nova de Famalicão;

Secretário: Francisco Miguel Barras Coelho, contribuinte fiscal
n.º 193697815, casado, residente na Rua da Liberdade, 406, da fre-
guesia de Joane, concelho de Vila Nova de Famalicão;

Administrador único: Miguel Filipe Garcia Machado, contribuinte
fiscal n.º 144557428, casado, residente no lugar da Igreja, da fregue-
sia de Pedome, do concelho de Vila Nova de Famalicão;

Fiscal único:
Revisor oficial de contas: Dr.ª Marina Coimbra da Cunha Osório,

revisora oficial de contas n.º 39, solteira, residente na Rua de Marta
Mesquita da Câmara, 124, B2, 4.º, esquerdo, 1150-185 Porto;

Suplente revisor oficial de contas: Dr.ª Maria da Glória Pereira de
Sá, revisora oficial de contas n.º 306, divorciada, residente na Rua
de Serralves, 578, 2.º, direito, 4150-703 Porto.

26 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice
da Silva e Castro Lopes. 2004530936

AUTO SEZIM � REPARAÇÕES AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua de Sezim, sem número, freguesia de Candoso
(São Tiago)

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7583;
identificação de pessoa colectiva n.º 505469596; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apresentações:
32 e 33/20040225.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo de alteração do pacto social quanto aos artigos 3.º e
4.º, o qual fica com a seguinte redacção:

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 � Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigi-
das prestações suplementares, com o limite máximo de 10 vezes o
montante das suas quotas.

ARTIGO 4.º

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

2 � Porém, continua designado gerente o sócio Henrique da Sil-
va Lopes e fica também, desde já, designado gerente o sócio Marco
Paulo Lopes Pereira.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

Mais certifico que consta da escritura de alteração do pacto social
a renúncia à gerência de José Ferreira Leite.

26 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice
da Silva e Castro Lopes. 2004530898

TONILEITE � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Lugar do Ribeiro, freguesia de Polvoreira

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4783;
identificação de pessoa colectiva n.º 503386863; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 2/20040225.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital da sociedade em 99 560,11 euros, em dinheiro, e al-

terando o artigo 3.º do pacto social, o qual fica com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
124 500 euros, representado por 24 900 acções do valor nominal
de 5 euros cada uma.

Certifico ainda que foi depositado o texto completo e actualizado
do contrato da sociedade.

26 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice
da Silva e Castro Lopes. 2004530332

C. LOPES & M. ARAÚJO, L.DA

Sede: Rua da Arela, 140, freguesia de Serzedelo

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8742;
identificação de pessoa colectiva n.º 506195228; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 24/20040223.

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

25 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice
da Silva e Castro Lopes. 2004530294

SARA & MANUEL, L.DA

Sede: Lugar de Fundo de Vila, freguesia de Figueiredo

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9076;
identificação de pessoa colectiva n.º 506483746; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 22/20040223.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo de alteração do pacto social quanto aos artigos 1.º e
2.º, os quais ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sara & Manuel � Mediação Imobili-
ária, L.da, e tem a sua sede na Travessa da Boavista, 68, freguesia de
Ponte, concelho de Guimarães.

§ único. (Mantém-se.)
ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na mediação de negócios de compra e venda
de imóveis, arrendamento, trespasses, ou seja, mediação imobiliária
comissionista.

25 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice
da Silva e Castro Lopes. 2004530170

ETERMARK � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Alameda de Rosas Guimarães, loja 5, porta 360,
freguesia de Caldelas

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8951;
identificação de pessoa colectiva n.º 505964210; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 12/20040223.

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

25 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice
da Silva e Castro Lopes. 2004530162

TG � TÊXTIL DE GANDARELA, L.DA

Sede: Lugar de Carvalho, Gandarela, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3016;
identificação de pessoa colectiva n.º 502028114; inscrição n.º 11; nú-
mero e data da apresentação: 35/20040223.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo de alteração parcial do pacto social, alterando os
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artigos 1.º, 3.º, 4.º e 5.º e aditamento dos artigos 6.º, 7.º, 8.º, 9.º,
10.º e 11.º, que ficam com a seguinte composição:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TG � Têxtil de Gandarela, L.da, e
tem a sua sede na Rua do Padre António Pereira da Silva, 2518,
freguesia de Gandarela, concelho de Guimarães.

§ único. (Mantém-se.)
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 99 759 euros e 58 cêntimos e corresponde à soma de quatro
quotas, sendo duas iguais, do valor nominal de 24 939 euros e 90 cên-
timos, pertencentes uma a cada um dos sócios Eduardo Carlos Ribei-
ro Leite e José Maria Ribeiro Pinto, e as restantes duas iguais, do
valor nominal de 24 939 euros e 89 cêntimos, pertencentes uma a
cada um dos sócios Francisco Lopes Pinto e Cesário Filipe Alves
Pacheco.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por dois ou mais ge-
rentes.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Eduardo Carlos
Ribeiro Leite, Francisco Lopes Pinto, José Maria Ribeiro Pinto e
Cesário Filipe Alves Pacheco.

ARTIGO 5.º
1 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,

incluindo a compra e venda de veículos automóveis, é necessária a
intervenção conjunta de dois gerentes.

2 � É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos e con-
tratos estranhos ao objecto social, nomeadamente letras de favor,
fianças ou abonações, ficando o infractor responsável por todos os
prejuízos que daí advierem à sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res até ao montante global equivalente a cinco vezes o capital so-
cial, desde que a deliberação seja tomada por maioria de três quartos
dos votos correspondentes ao capital social.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos ter-
mos da lei, mas os juros e termos do reembolso serão fixados em
assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os sócios.
Porém, a cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
prévio da sociedade, dado por escrito, ficando os sócios não ceden-
tes com direito de preferência na alienação.

ARTIGO 8.º
1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de

qualquer sócio quando for alienada sem o consentimento da socieda-
de ou quando for arrestada, penhorada ou por qualquer modo envol-
vida judicialmente.

2 � O valor da amortização será o que corresponder à quota
amortizada segundo o último balanço aprovado, com inclusão da parte
correspondente nas reservas sociais, e o pagamento será efectuado
de pronto ou, se a assembleia geral assim o deliberar, em prestações,
mas dentro do prazo máximo de cinco anos.

ARTIGO 9.º
No caso da morte de um sócio, na hipótese de haver pluralidade

de herdeiros, estes deverão nomear um de entre si que a todos repre-
sente na sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.º
Dissolvendo-se a sociedade, serão liquidatários todos os sócios,

procedendo-se à liquidação e partilha como melhor acordarem. Na
falta de acordo, abrir-se-á licitação para que todo o activo e passivo
sejam adjudicados, em globo, ao sócio que oferecer melhores condi-
ções em preço e forma de pagamento.

ARTIGO 11.º
Dos lucros líquidos em cada balanço serão retirados pelo menos

5% para o fundo de reserva legal e o restante terá a aplicação que a
assembleia geral determinar.

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

25 de Fevereiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Olivei-
ra Varela. 2004530308

CENTRO DE INGLÊS GUIMARÃES, L.DA

Sede: Avenida do Conde de Margaride, 409, 1.º, São Paio,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6403;
identificação de pessoa colectiva n.º 504461990; data da apresenta-
ção: 20040225.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade referentes à prestação de contas de 2002.

26 de Fevereiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Olivei-
ra Varela. 2004530880

ANTÓNIO VIEIRA DE ABREU & FILHOS, L.DA

Sede: Lugar do Arrau, Nespereira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 722;
identificação de pessoa colectiva n.º 500026955; data da apresenta-
ção: 20040225.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade referentes à prestação de contas de 2002.

26 de Fevereiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Olivei-
ra Varela. 2004530855

ANTÓNIO VIEIRA DE ABREU & FILHOS, L.DA

Sede: Lugar do Arrau, Nespereira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 722;
identificação de pessoa colectiva n.º 500026955; data da apresenta-
ção: 20040225.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade referentes à prestação de contas de 2001.

26 de Fevereiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Olivei-
ra Varela. 2004530863

GLASSCRETE, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE GRC, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9409;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/20040226.

Constituição de sociedade

No dia 12 de Dezembro e 2003, no 1.º Cartório Notarial de Com-
petência Especializada de Matosinhos, perante mim, Laurinda Ma-
ria Teixeira Gomes, notária deste Cartório, compareceram como
outorgantes:

1.º Luís Filipe Dias Morais Amorim Loureiro (contribuinte fiscal
n.º 176139532 � bilhete de identidade n.º 6905742, de 18 de Maio
de 2001, Porto), casado com Isabel Cristina Sousa Leite Gomes de
Castro no regime da separação de bens, natural de São Paio, Guima-
rães, residente na Rua de Eugénio de Castro, 382, habitação 46,
Porto;

2.º Rui Jorge Fernandes Morgado Abrantes (contribuinte fiscal
n.º 157120473 � bilhete de identidade n.º 5066693, de 22 de Ja-
neiro de 1999, Porto), natural da República Democrática do Congo,
casado com Nanci Sousa Marques da Cruz no regime da comunhão
de adquiridos, residente na Rua do Professor Mota Pinto, 45, 4.º,
direito, Porto.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes.
E declararam:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas com

a firma Glasscrete, Produção e Comercialização de GRC, L.da, com
sede na Avenida de Londres, lote 3-C, 1.º, freguesia de Creixomil,
concelho de Guimarães, tendo como objecto a concepção, produ-
ção, investigação, comercialização, transporte, montagem, impor-
tação e exportação de produtos cimentícios e de GRC, prefabrica-
dos. Com o capital social de 5000 euros, inteiramente realizado em
dinheiro, e que fica a reger-se pelos estatutos constantes de docu-
mento complementar que me apresentaram e que fica a fazer parte
integrante desta escritura, elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado, cujo conteúdo é do seu perfeito conheci-
mento, pelo que foi dispensada a sua leitura.
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Mais declararam os outorgantes, sob sua inteira responsabilidade:
Que o capital social já se encontra depositado no banco BPN, em

conta aberta em nome da sociedade.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Glasscrete, Produção e Comer-
cialização de GRC, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Londres, lote 3-C,
1.º, freguesia de Creixomil, concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em: concepção, produção, inves-
tigação, comercialização, transporte, montagem, importação e ex-
portação de produtos cimentícios e de GRC, prefabricados.

ARTIGO 3.º

O capital da sociedade é de 5000 euros, encontra-se inteiramente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Luís Filipe Dias
Morais Amorim Loureiro, e uma no valor nominal de 2500 euros,
pertencente ao sócio Rui Jorge Fernandes Morgado Abrantes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete ao(s) sócio(s), que
desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, neste período, logo
que definitivamente matriculada.

Estão conforme os originais.

27 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice
da Silva e Castro Lopes. 2004530979

TÊXTEIS PENEDO � INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9406;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 36/20040223.

Contrato de sociedade

No dia 18 de Fevereiro de 2004, no 2.º Cartório Notarial de Gui-
marães, perante mim, Carlos Manuel Forte Ribeiro Tavares, respec-
tivo notário, compareceram os outorgantes:

1.º Francisco Xavier Novais Leite, casado, residente no lugar de
Dunas de Suave do Mar, freguesia de Marinhas, concelho de Espo-
sende, e natural da freguesia de Guimarães (Oliveira do Castelo),
concelho de Guimarães, intervindo na qualidade de presidente do
conselho de administração e em representação da sociedade anóni-
ma com a firma Têxteis Penedo, S. A., com sede no lugar do Pene-
do, freguesia de Selho (São Jorge), concelho de Guimarães, pessoa
colectiva n.º 500440220, com o capital social de 2 500 000 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Guimarães sob
o n.º 1084, em execução da deliberação do conselho de administra-
ção da mesma sociedade de 17 de Fevereiro de 2004;

2.º Joaquim António Castro Fernandes, contribuinte fiscal
n.º 202630978, solteiro, maior, residente na Rua de D. Guilherme
Augusto, 496, freguesia de Selho (São Jorge), e natural da freguesia
de Azurém, ambas do concelho do Guimarães;

3.º Rita Maria de Castro Fernandes, contribuinte fiscal
n.º 202630960, casada com Fernando Miguel da Fonseca Dias Fer-
nandes na separação de bens, residente na dita na Rua de D. Guilher-
me Augusto, 496, e natural da freguesia de Candoso (São Martinho),
concelho de Guimarães.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por abonação, tendo veri-
ficado a qualidade e suficiência de poderes para este acto do pri-
meiro outorgante em face de uma certidão de matrícula passada pela
Conservatória do Registo Comercial de Guimarães e pela acta da
reunião do conselho de administração n.º 67.

Verifiquei ainda que a sociedade representada pelo primeiro ou-
torgante pode adquirir participações em sociedades reguladas por
objecto diferente do seu, em face do artigo 6.º do respectivo pacto
social.

E declararam os outorgantes:
Que entre a sociedade representada do primeiro outorgante, o

segundo e terceira outorgantes constituem uma sociedade comercial
por quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Têxteis Penedo � Internacional, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Pavilhão Industrial de S. João
de Ponte, pavilhão F-11, freguesia de Ponte, do concelho de Guima-
rães.

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

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste em indústria, distribuição e comercializa-
ção de têxteis e confecções, consultadoria industrial e assessoria de
empresas, representação e agenciamento de marcas, modelos indus-
triais e de invenção e prestação de serviços na área de controle de
qualidade e embalagem, distribuição e representação de produtos e
equipamentos para a indústria e comércio e prestação de serviços de
assistência, reparação, planeamento industrial, controle de qualidade
e formação técnica e aluguer de máquinas e equipamentos.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo uma do
valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia Têxteis Penedo,
S. A., outra no valor nominal de 2250 euros, pertencente ao sócio
Joaquim António Castro Fernandes, e a restante do valor nominal
de 2250 euros, pertencente à sócia Rita Maria de Castro Fernandes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a um ou mais gerentes.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Joaquim António
Castro Fernandes.

ARTIGO 7.º

A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com a
assinatura de um gerente.

ARTIGO 8.º

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

Declararam ainda que a gerência fica, desde já, autorizada a pro-
ceder ao levantamento da quantia depositada na agência de Braga do
BPN � Banco Português de Negócios, S. A., em nome da sociedade,
para ocorrer às despesas de constituição e registo da sociedade e
aquisição de equipamento necessário à sua instalação.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Olivei-
ra Varela. 2004530316
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ANTÓNIO ALBERTO DE FREITAS MACHADO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9407;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 56/25022004.

Constituição de sociedade unipessoal

António Alberto de Freitas Machado, com o bilhete de identidade
n.º 8161257, de 7 de Outubro de 2003, emitido pelos Serviços de
Identificação de Lisboa, casado com Martinha Andrade Gama no
regime de bens adquiridos, residente na Alameda de Narciso Ferreira,
196, Riba de Ave, concelho de Vila Nova de Famalicão, constituiu
uma sociedade comercial unipessoal por quotas, que se regerá pelas
cláusulas dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Alberto de Freitas Machado,
Unipessoal, L.da, contribuinte n.º 506866033, com sede na Rua de
São Bartolomeu, pavilhão E, freguesia de Serzedelo, concelho de
Guimarães.

ARTIGO 2.º

O objecto consiste na manutenção e reparação de veículos auto-
móveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e correspondente a uma quota do valor nominal, de
5000 euros, pertencente ao sócio, António Alberto Freitas Machado.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um gerente
nomeado em assembleia geral.

2 � Porém, fica desde já nomeado gerente o sócio, António
Alberto Freitas Machado.

ARTIGO 5.º

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

O sócio em questão declara que não é sócio de mais nenhuma
sociedade unipessoal por quotas.

Declara ainda que a gerência fica autorizada a levantar o indis-
pensável do capital social depositado na competente instituição
bancária, para fazer face às despesas de escritura, publicações e re-
gisto, bem como à aquisição do equipamento necessário à sua insta-
lação, para iniciar a actividade social.

Obrigatoriamente, o registo deste acto será requerido dentro do
prazo de três meses.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
2004530928

MIL SORRISOS � MODA JOVEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9412;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 56/20040301.

Contrato de sociedade

No dia 4 de Dezembro de 2003, no 1.º Cartório Notarial de Gui-
marães, perante mim, Maria Odete Freitas Ribeiro, respectiva notá-
ria, compareceram as outorgantes Teresa Margarida da Silva Matos
Rebelo Coelho e Maria Alberta de Freitas Ferreira, que constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Mil Sorrisos � Moda
Jovem, L.da, e vai ter a sua sede no Centro Comercial São Fran-
cisco, loja 27, freguesia de Guimarães (São Sebastião), concelho de
Guimarães.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social para
qualquer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros cada uma, pertencendo uma a cada uma das sócias.

ARTIGO 4.º

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

2 � Porém, ficam desde já designadas gerentes ambas as sócias.
3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares, com o limite máximo de 10 vezes o
montante das suas quotas.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto diferente, em sociedades reguladas por leis especiais ou em
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas entre os sócios é livremente permitida; po-
rém, a favor de estranhos necessita sempre do consentimento da
sociedade, que goza do direito de preferência na alienação, em pri-
meiro lugar, cabendo aos sócios não cedentes, em segundo lugar, o
mesmo direito.

ARTIGO 8.º

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

Declararam ainda as outorgantes:
Que já foi efectuado hoje o depósito da totalidade do capital so-

cial, numa conta em nome da sociedade, na agência de Guimarães do
Banco Internacional de Crédito, S. A.;

Que a gerência fica autorizada a levantar o capital social deposi-
tado na competente instituição bancária, para fazer face às despesas
de escritura, publicações e registo, bem como à aquisição do equipa-
mento necessário à sua instalação e para iniciar a actividade social.

Está conforme.

2 de Março de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2004531070

FRANCISCO SILVA & JOSÉ RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9411;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/20040227.

Contrato de sociedade

No dia 13 de Fevereiro de 2004, no 2.º Cartório Notarial de Gui-
marães, perante mim, Carlos Manuel Forte Ribeiro Tavares, respec-
tivo notário, compareceram os outorgantes:

1.º José Francisco Antunes Alves da Silva, contribuinte fiscal
n.º 176175598, casado com Sofia Ferreira Marques Alves da Silva
na comunhão de adquiridos, residente na Travessa de Santo Antó-
nio, número 151, freguesia de Barco, do concelho de Guimarães, de
onde é natural;

2.º José Alberto Soares Rodrigues, contribuinte fiscal
n.º 187960208, casado com Maria da Luz Marques Dias Rodrigues
na comunhão de adquiridos, residente na Rua do General Humberto
Delgado, 73, da freguesia de Brito, concelho de Guimarães, e natural
da freguesia de Minde, concelho de Alcanena.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente, n.os 7488060, de 10 de Julho
de 1999, e 8407043, de 27 de Março de 2003, emitidos pelos Ser-
viços de Identificação Civil 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

A sociedade adopta a firma Francisco Silva & José Rodrigues, L.da
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ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do General Humberto
Delgado, 73, da freguesia de Brito, concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho de aparelhos de ar
condicionado, aquecimento e ventilação; instalação de canalizações
e de climatização.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do va-
lor nominal de 2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios,
José Francisco Antunes Alves da Silva e José Alberto Soares Rodri-
gues.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Francisco Antu-
nes Alves da Silva.

ARTIGO 7.º

A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com a
assinatura de um gerente.

ARTIGO 8.º

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

Declararam ainda que a gerência fica, desde já, autorizada a pro-
ceder ao levantamento da quantia depositada na agência de Guima-
rães do Banco Santander Portugal, S. A., em nome da sociedade, para
ocorrer às despesas de constituição e registo da sociedade e aquisição
de equipamento necessário à sua instalação.

Está conforme.

1 de Março de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2004531010

TERRAS DE BOURO

TURISBRUFE � SOCIEDADE DE GESTÃO TURÍSTICA
DE BRUFE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Terras de Bouro. Matrícula
n.º 87/000801; identificação de pessoa colectiva n.º 504977563; aver-
bamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 1, 2 e 3/20031230.

Certifico que na sociedade em epígrafe cessaram funções de ge-
rência Maria Helena da Costa Ramos e António Pereira Dias, por
renúncia, e alterou parcialmente o seu pacto social quanto ao n.º 2
do seu artigo 4.º, ficando aquele com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � ...............................................................................................
2 � Ficam nomeados gerentes os sócios Henrique Manuel Rocha

Marques e Maria da Conceição Pereira Dias Neves.
3 � ...............................................................................................
4 � ...............................................................................................
5 � ...............................................................................................

Conferida, está conforme.

20 de Fevereiro de 2004. � O Ajudante, José Luís da Cunha
Dias. 2001886705

TÁXIS LOUREIRO & GRILO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Terras de Bouro. Matrícula
n.º 61/970207; identificação de pessoa colectiva n.º 503811351; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 4 e 5/20040120.

Certifico que na sociedade em epígrafe cessou funções de gerência
Domingos Agostinho Dias Loureiro, por renúncia, e alterou parcial-
mente o seu pacto social quanto aos seus artigos 3.º e 4.º, ficando
estes com as seguintes redacções:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, cor-
respondente à soma de três quotas: uma no valor de 3425 euros,
pertencente ao sócio Arlindo Severino Fernandes Loureiro, e outras
duas no valor de 787 euros e 50 cêntimos cada uma, pertencente
uma ao sócio Alfredo António de Araújo Morais e outra ao sócio
Alfredo Paulo Campos Morais.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, será exercida pelos três sócios, desde já
nomeados gerentes.

1 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a assinatura de dois gerentes, sendo sempre obrigatória
a assinatura do sócio gerente Arlindo Severino Fernandes Loureiro.

2 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
comprar, permutar ou vender veículos automóveis para e da socie-
dade.

Conferida, está conforme ao seu original.

1 de Março de 2004. � O Ajudante, João Luís da Cunha Dias.
2001886721

GEIRA 2000, ACTIVIDADES RECREATIVAS
E DE LAZER, EM

Conservatória do Registo Comercial de Terras de Bouro. Matrícula n.º 1/
990818; identificação de pessoa colectiva n.º 504349538; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 4/20031230.

Certifico que a empresa pública em epígrafe procedeu à sua disso-
lução e encerramento da liquidação, sendo cancelada a sua matrícu-
la.

Data da aprovação de contas: 28 de Fevereiro de 2003.

Conferida, está conforme ao seu original.

1 de Março de 2004. � O Ajudante, João Luís da Cunha Dias.
2001886730

VILA NOVA DE FAMALICÃO

RARC � PASSAMANARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 3814/950809; identificação de pessoa colectiva
n.º 503477648; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 59/
011218.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 5000 euros, sendo o
extracto da inscrição do teor seguinte:

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do con-
trato.

Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 2410$, mediante incorporação de reser-

vas por ambos os sócios em partes iguais, pelo que passa para
5000 euros.

Sócios e respectivas quotas:
Rui Adelino Rosas de Carvalho �2500 euros;
Maria de Fátima Oliveira dos Santos Carvalho �2500 euros.

Está conforme.

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

16 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 3000135349
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VIZELA

ALICIATEX � CONFECÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Sede: Picoto, Santo Adrião de Vizela, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 454/011129;
identificação de pessoa colectiva n.º 504044869; data da apresenta-
ção: 030702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2002.

Conferida, está conforme.

26 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Si-
mões Rocha. 2003631143

QUINTA DA SAGANHADA � SOCIEDADE
IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Quinta da Fonte, São Miguel das Caldas de Vizela,
Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 736/021212;
identificação de pessoa colectiva n.º 506247473; data da apresenta-
ção: 030917.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2002.

Conferida, está conforme.

30 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Si-
mões Rocha. 2000254438

CLÍNICA DENTÁRIA DE LUÍS FILIPE GUIMARÃES, L.DA

Sede: Rua do Mourisco, São João das Caldas de Vizela,
Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 346/011012;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/040130.

Certifico que, pela inscrição n.º 3, foi registado o aumento de
capital e alteração do contrato. Aumento com 3004,81 euros, em
dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção das respectivas quo-
tas, a que acresce a alteração do artigo 3.º, pelo que:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do va-
lor nominal de 4250 euros, pertencente ao sócio Luís Filipe da Silva
Barros Lopes Guimarães, e outra do valor nominal de 750 euros,
pertencente à sócia Carla Cristina da Fonseca Abreu.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida, está conforme.

18 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça
Simões Rocha. 2000254292

FÁBRICA DE BORDADOS MANA, L.DA

Sede: Lugar de Beledo, Infias, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 650/020523;
identificação de pessoa colectiva n.º 501183442; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 9/040202.

Certifico que, pela inscrição n.º 7, foi registado a dissolução e o
encerramento da liquidação.

Data da aprovação de contas 31 de Dezembro de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça
Simões Rocha. 2000254268

FERNANDO FRANÇA PEREIRA & C.A, L.DA

Sede: Rua do Dr. Abílio Torres, sem número,
São Miguel das Caldas de Vizela, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 482/011205;
data da apresentação: 030702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2002.

Conferida, está conforme.

26 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Si-
mões Rocha. 2003631119

URBIDIAS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.
Sede: Rua de José Ribeiro Ferreira, lote 5, 3.º, esquerdo,

São Miguel das Caldas de Vizela, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 741/030108;
data da apresentação: 031014.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2002.

Conferida, está conforme.

30 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Si-
mões Rocha. 2000254420

VINHA NOVA � IMOBILIÁRIA, S. A.
Sede: Rua de Francisco A. P. Costa,

São João das Caldas de Vizela, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 186/010711;
identificação de pessoa colectiva n.º 505582384; data da apresenta-
ção: 031008.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2002.

Conferida, está conforme.

30 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Si-
mões Rocha. 2000263364

ALVES & COUTO, L.DA

Sede: Lugar de Penabesteira, Santa Eulália, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 86/010626;
identificação de pessoa colectiva n.º 504543210; data da apresenta-
ção: 031031.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2002.

Conferida, está conforme.

30 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Si-
mões Rocha. 2000254411

CLÍNICA DE MEDICINA FÍSICA DE REABILITAÇÃO
DE VIZELA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. Abílio Torres, 506, Caldas de Vizela, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 498/011205;
identificação de pessoa colectiva n.º 503734632; data da apresenta-
ção: 031117.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2002.

Conferida, está conforme.

30 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Si-
mões Rocha. 2000254403
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ANJOS 2002 � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRI-
BUIÇÃO DE PRODUTOS E ANIMAIS DOMÉSTICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lugar da Costinha, Santa Eulália, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 711/020726;
identificação de pessoa colectiva n.º 506252752; data da apresenta-
ção: 030626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça
Simões Rocha. 2000251013

SOCIEDADE TÊXTIL � M. JOSÉ, ALMEIDA, L.DA

Sede: Rua do Hospital, lote 8, rés-do-chão, traseiras,
São Miguel das Caldas de Vizela, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 803/040204;
identificação de pessoa colectiva P 506647331; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 4/040204.

Certifico que entre Manuel Carlos da Silva Almeida, casado com
Maria José Oliveira da Cunha na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída uma sociedade, que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Sociedade Têxtil �
M. José, Almeida, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Hospital, lote 8, rés-
-do-chão, traseiras, freguesia de São Miguel das Caldas de Vizela, do
concelho de Vizela.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser muda-
da para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como poderão ser criadas sucursais, filiais, agências e
ou outras formas locais de representação, no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de artigos têxteis, ex-
cepto vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais, do valor nominal
de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Manuel Carlos da Silva Almeida e Maria José Oliveira da Cunha.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
dos gerentes designados em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios, Manuel Carlos
da Silva Almeida e Maria José Oliveira da Cunha.

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

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

mente veículos automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos; e
c) Celebrar contratos de locação financeira.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livremente permitida
entre os sócios, carecendo, nos demais casos, do consentimento da
sociedade.

2 � No caso de cessão onerosa de quotas, total ou parcial, a es-
tranhos, é reservado o direito de preferência em primeiro lugar à
sociedade e, em segundo lugar, aos sócios não cedentes.

Declararam, ainda, os outorgantes:
Que os gerentes ora designados ficam desde já autorizados:
a) A levantar o capital social depositado em nome da sociedade

na respectiva instituição bancária, para fazer face às despesas de

escritura, publicação e registo, bem como à aquisição do equipamento
e do material necessários à sua instalação e início de actividade; e

b) A celebrar negócios jurídicos em nome da sociedade, nomeada-
mente quaisquer contratos de locação financeira e aquisição de veí-
culo automóvel.

Conferida, está conforme.

19 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça
Simões Rocha. 2000254250

HERNÂNI LOPES & MONTEIRO, L.DA

Sede: Lugar do Monte, São Paio de Vizela, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 670/020524;
identificação de pessoa colectiva n.º 503331384; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 7/040206.

Certifico que, pela inscrição n.º 3, foi registado a dissolução e o
encerramento da liquidação.

Data da aprovação de contas: 29 de Janeiro de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça
Simões Rocha. 2000254241

ASTROLUX � INVESTIMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Sede: Lugar de Vilar, São João das Caldas de Vizela, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 492/011205;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/040218.

Certifico que, pela inscrição n.º 2, foi registado a dissolução e o
encerramento da liquidação.

Data da aprovação de contas: 17 de Fevereiro de 2004.

Conferida, está conforme.

20 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça
Simões Rocha. 2000254225

LUÍS, MIGUEL, RIBEIRO & PEREIRAS � CALÇADO, L.DA

Sede: Britelo, Santo Adrião de Vizela, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 396/011112;
identificação de pessoa colectiva n.º 503260541; data da apresenta-
ção: 030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça
Simões Rocha. 2000254284

2002 CALÇADO, S. A.

Sede: Lugar de Coutins, Infias, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 406/011120;
identificação de pessoa colectiva n.º 501068775; inscrição n.º 16; nú-
mero e data da apresentação: 8/040213.

Certifico que, pela inscrição n.º 16, foi registada a designação, em
18 de Dezembro de 2003, para o quadriénio de 2004-2007:

Conselho de administração:
Presidente: José António do Amaral Moreira de Figueiredo;
Vogais: Ulrike Marion Winter Amaral de Figueiredo e Filipe

Manuel Monteiro Vieira Mendes;
Fiscal único: Cruz, Cunha, Campos & Associado, SROC, repre-

sentada por Sebastião Campos Cruz;
Suplente: Carlos Alberto da Silva Cunha.

Conferida, está conforme.

20 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça
Simões Rocha. 2000254233



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 83 � 7 de Abril de 20047704-(34)

J. COSTA ABREU, L.DA

Sede: Rua de Elias Garcia, 7 a 15, rés-do-chão,
São João das Caldas de Vizela, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 322/040212;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/040212.

Certifico que, pela inscrição n.º 3, foi registado a dissolução e o
encerramento da liquidação.

Data da aprovação de contas: 28 de Janeiro de 2004.

Conferida, está conforme.

19 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça
Simões Rocha. 2000253636

CASTELO BRANCO
FUNDÃO

ALJOVIC � REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1171/
20040205; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/20040205.

Certifico que entre João Paulo Nobre Veríssimo, casado com
Mercedes Maria Serôdio Farinha Veríssimo, Vítor Manuel Solipa
Jorge, casado com Susana Maria de Campos Cardoso Jorge, e José
Alberto Gonçalves Sanches, casado com Conceição Duarte Ramos,
todos casados na comunhão de adquiridos, foi constituída a socieda-
de em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALJOVIC � Reparações
Auto, L.da

2 � A sociedade vai ter a sua sede na Rua do Cimo, 70, na fre-
guesia do Castelejo, concelho do Fundão.

3 � A gerência da sociedade fica desde já autorizada a mudar a
sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe, bem com podem ser criadas agências ou delegações ou quais-
quer outras formas de representação em qualquer ponto do País.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto a manutenção e reparação de
veículos automóveis, motociclos e outros veículos motorizados,
comércio de peças e acessórios auto, compra e venda de veículos
automóveis.

3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e já realizado em
dinheiro, é de 6000 euros e está dividido em três quotas, sendo uma
de 3000 euros, pertencente ao sócio João Paulo Nobre Veríssimo, e
duas quotas iguais, no valor de 1500 euros cada uma, sendo uma de
cada um dos sócios, Vítor Manuel Solipa Jorge e José Alberto Gon-
çalves Sanches.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 20 vezes o capital social.

4.º

A gerência e administração da sociedade fica a cargo do sócio Vítor
Manuel Solipa Jorge, desde já designado gerente, obrigando-se a so-
ciedade em todos os actos e contratos com a assinatura dele.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre. A cessão a estranhos
depende sempre do consentimento da sociedade, a favor de quem se
reserva em primeiro lugar e dos restantes sócios em segundo lugar o
direito de preferência na aquisição.

Conferida, está conforme.

17 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alber-
to da Silva Costa. 2002722927

SETE LILASES � COMÉRCIO DE FLORES
E BIJUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1106/
20030114; identificação de pessoa colectiva n.º 506416240; aver-
bamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 4, 5 e 6/20040204.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram efec-
tuados os seguinte actos de registo:

1) Cessação de funções da gerente Vanda Maria da Cruz Alves,
por renúncia. Data: 24 de Novembro de 2003;

2) Alteração de sede: Avenida de Eugénio de Andrade, lote 41,
4.º, Fundão;

3) Nomeado gerente: Paulo Francisco Valente da Silva. Data: 10
de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

2 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2002722900

ELO AGRO FLORESTAL CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1170/
20040202; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/20040202.

Certifico que entre João Paulo Monteiro Neves Vaz Rebordão,
casado com Rita Maria Correia Raposo Vaz Rebordão na comunhão
de adquiridos, e Maria Monteiro Neves Vaz Rebordão, casada com
João Vaz Rebordão na comunhão geral, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Elo Agro Florestal Consultores, L.da,
e vai ter a sua sede na Praceta do Palácio da Justiça, lote 24, 1.º,
escritório 1, nesta cidade do Fundão.

§ único. A gerência da sociedade fica desde já autorizada a deslo-
car a sede da sociedade para outro lugar dentro do mesmo concelho
ou para qualquer outro dentro do território nacional e, bem assim, a
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto os serviços de consultadoria, gestão
e planeamento agrícola e florestal.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e já realizado em dinhei-
ro, é de 20 000 euros, dividido em duas quotas iguais, de 10 000 eu-
ros cada uma, sendo uma de cada sócio.

4.º

A gerência e administração da sociedade fica a cargo do sócio João
Paulo Monteiro Neves Vaz Rebordão, neste acto designado gerente,
obrigando-se a sociedade em todos os actos e contratos com a sua
assinatura.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; porém, quando feita a
estranhos depende do consentimento da sociedade, tendo esta e os
restantes sócios o direito de preferência na aquisição.

6.º

A sociedade poderá amortizar quotas no caso de penhora, arresto
ou qualquer procedimento judicial ou fiscal.

Conferida, está conforme.

27 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alber-
to da Silva Costa. 2002722862
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LUÍS BRITES � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1168/
20040130; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/20040130.

Certifico que Luís Manuel Moreira Brites, casado com Maria de
Fátima Faísca Branco Brites na comunhão de adquiridos, constituiu
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

CLÁUSULA 1.A

A sociedade é uma sociedade comercial e é constituída pela deno-
minação Luís Brites � Sociedade Unipessoal, L.da

CLÁUSULA 2.A

A sociedade tem a sua sede no Bairro da Ponte Nova, 1-B, fre-
guesia dos Enxames, concelho do Fundão.

CLÁUSULA 3.A

A sociedade tem por objecto social instalações eléctricas. Monta-
gem de infra-estruturas. Manutenção de instalações. Comercializa-
ção de material e aparelhos eléctricos. Reparações eléctricas e ou-
tros serviços relacionados com instalações eléctricas.

CLÁUSULA 4.A

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor, de que é ti-
tular o sócio único, Luís Manuel Moreira Brites.

CLÁUSULA 5.A

1 � A gerência da sociedade pertence ao sócio único, Luís Manu-
el Moreira Brites, desde já nomeado gerente, sendo suficiente a sua
assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos.

2 � A sociedade pode constituir mandatários mediante a outorga
de procuração adequada para o efeito.

CLÁUSULA 6.A

Todas as despesas resultantes da constituição da sociedade, desig-
nadamente as da presente escritura, registos e outras despesas ine-
rentes, serão suportadas pela sociedade.

Conferida, está conforme.

2 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2002722846

COIMBRA
FIGUEIRA DA FOZ

ÓPTICA MÉDICA � PRAIA DE BUARCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 3077/20040112; identificação de pessoa colectiva n.º 506741931;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20040112.

Certifico que entre Joaquim Marques da Silva, casado, Maria Ma-
dalena Reves Maio Nascimento, casada, e Tiago Pereira Leite Cas-
tela, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
ficou a reger-se pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma de Óptica Médica � Praia de Buar-
cos, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Manuel de Arriaga, traves-
sa 7, 1, na Praia de Buarcos, freguesia de Buarcos, deste concelho.

§ 1.º A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede social
para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe.

§ 2.º A gerência poderá ainda criar sucursais, agências, delegações
ou outras formas de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste na comercialização de produtos e equi-
pamentos ópticos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, totalmente
preenchido, é de 5100 euros e corresponde à soma de três quotas
iguais, de 1700 euros cada uma, pertencendo uma a cada sócio.

4.º

Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos só-
cios prestações suplementares até ao montante global correspon-
dente a 10 vezes o capital social.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme o que for
deliberado em assembleia geral, é exercida por todos os sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos basta a assinatura de um gerente.

6.º

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

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
Acordo com o sócio;
Penhora, arresto, arrolamento, apreensão ou venda judicial da

quota;
Ocorrendo cessão de quota com infracção ao disposto no

artigo anterior; e
Insolvência, falência ou óbito do sócio.

8.º

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

26 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330771

PLASFIL � PLÁSTICOS DA FIGUEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula n.º 170/
580508; identificação de pessoa colectiva n.º 500219567; inscrição
n.º 56; número e data da apresentação: 13/20040112.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 8 517 246 euros para 11 500 000 euros, sendo o aumen-
to, de 2 982 754 euros, realizado em dinheiro, mediante a emissão
de 2 982 754 acções do valor nominal de 1 euro, e, consequente-
mente, alterado o artigo 4.º do contrato da sociedade, o qual passou
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
11 500 000 euros, representado por 11 500 000 acções no valor
nominal de 1 euro cada uma.

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

26 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330780

DAIAC � EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS
E DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 3078/20040112; identificação de pessoa colectiva n.º 506784592;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/20040112.

Certifico que entre Cláudia Cristina leitão Gonçalves Conde, sol-
teira, maior, e João Ricardo Simões Silva, solteiro, maior, foi cons-
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tituída a sociedade em epígrafe, a qual ficou a reger-se pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DAIAC � Empreendimentos
Hoteleiros e de Restauração, L.da, e tem a sua sede na Rua do
Dr. Santos Rocha, 25, 2.º, frente, na freguesia de São Julião, conce-
lho da Figueira da Foz.

§ único. A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como abrir ou encerrar filiais
ou sucursais ou quaisquer outras formas de representação, no País ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de café, bar, cervejaria
e restaurante.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir quotas em sociedades de responsabili-
dade limitada, com objecto diferente, bem como em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
4000 euros, pertencente à sócia Cláudia Cristina Leitão Gonçalves
Conde, e outra no valor de 1000 euros, pertencente ao sócio João
Ricardo Simões Silva.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma
de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios a ser desig-
nado em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente José
Miguel Ventura Gonçalves, solteiro, maior, residente na Rua do
Dr. Santos Rocha, 25, 2.º, frente, na Figueira da Foz.

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

3 � Mediante deliberação da assembleia geral, a remuneração da
gerência pode consistir, total ou parcialmente, nos lucros da socie-
dade.

ARTIGO 6.º

São livremente permitidas as divisões e cessões de quotas entre os
sócios, carecendo de autorização escrita da sociedade noutros casos,
reservando-se para a sociedade, em primeiro lugar, o direito de pre-
ferência em qualquer cessão de quotas a estranhos à sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota nos seguintes casos:
a) Se a mesma for arrestada, penhorada ou de algum modo envol-

vida em qualquer processo judicial, onde possa vir a ser alienada
coercivamente; e

b) Se ao seu titular forem imputados factos gravemente violado-
res das suas obrigações para com a sociedade ou nocivos nos interes-
ses sociais.

ARTIGO 8.º

A sociedade obriga-se a assumir as despesas de constituição, publi-
cação e registo, de compra de veículos automóveis e de bens imó-
veis, aquisição de equipamento e despesas de manutenção do giro
comercial, até ao registo definitivo, efectuadas pelo gerente.

26 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330798

LOUSÃ

HENRIQUE PIEDADE MATOS, S. A.
antiga HENRIQUE DA PIEDADE MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 247/800109;
identificação de pessoa colectiva n.º 500906408; inscrição n.º 7; nú-
meros e data das apresentações: 5, 6, 7 e 8/040129.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o contrato na tota-
lidade, que passou a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO I
Firma, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Henrique Piedade Matos, S. A.
2 � A sua duração é por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é no lugar e freguesia de Serpins, concelho da
Lousã.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração ou do
administrador único, a sede poderá ser deslocada dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes e poderão ser criadas sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto empreitadas de construção civil, obras
públicas e saneamento básico, fabrico e comercialização de betão
betuminoso, oficinas metalomecânicas e metalização, importação,
exportação e representação de materiais e equipamentos de cons-
trução civil, exploração de patentes, modelos de fabrico e invenção,
aluguer de máquinas e equipamentos, gestão e fiscalização de projec-
tos de construção civil, compra e venda de imóveis para revenda e
seu arrendamento e prestação de serviços de terraplanagem.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
750 000 euros e divide-se em 150 000 acções com o valor nominal
de 5 euros cada uma.

ARTIGO 5.º

Os accionistas são obrigados a prestações acessórias nas seguintes
condições:

1) As prestações acessórias consistirão em entregas em dinheiro
à sociedade, sem contrapartida por parte desta, até ao limite máxi-
mo correspondente a cinco vezes o seu capital social;

2) O montante, momento e demais condições de cada chamada
serão definidos dentro dos limites previstos no presente artigo, por
deliberação dos accionistas em assembleia geral, tomada por maioria
qualificada de dois terços dos votos correspondentes ao capital;

3) A obrigação de cada accionista será proporcional à sua parti-
cipação no capital social da sociedade;

4) Em qualquer momento, por deliberação da assembleia geral,
pode o capital ser aumentado por conversão das prestações acessó-
rias.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador e livremente
convertíveis.

2 � As acções podem revestir a forma meramente escritural ou
incorporar-se em títulos de 1, 5, 10, 100, 500, 1000 e 10 000 ac-
ções, sendo permitida a sua concentração ou divisão.

3 � Os títulos definitivos ou provisórios, representativos das
acções, conterão as assinaturas de dois administradores, podendo uma
ser de chancela, ou do administrador único.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode participar em agrupamentos complementares
de empresas e em agrupamentos europeus de interesse económico e,
bem assim, adquirir, originária ou subsequentemente, acções ou quo-
tas em sociedades de responsabilidade limitada, qualquer que seja o
objecto destas e embora sujeitas a leis especiais.

ARTIGO 8.º

1 � Nos aumentos de capital da sociedade os accionistas terão
direito de preferência na subscrição de novas acções relativamente a
quem não for accionista.

2 � O direito de preferência referido no número anterior será
exercido pelos accionistas preferentes nos termos estipulados no
artigo 458.º do Código das Sociedades Comerciais.
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ARTIGO 9.º

1 � Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade pode
adquirir acções próprias e praticar sobre elas todas as operações que
se mostrem convenientes ao interesse social.

2 � Enquanto pertencerem à sociedade, as acções não têm quais-
quer direitos sociais, salvo o de participação em aumentos de capital
por incorporação de reservas e se a assembleia geral não deliberar
em sentido diverso.

ARTIGO 10.º

A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto, conver-
ter acções ordinárias em acções preferenciais sem voto, em confor-
midade com o que for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações sob qualquer das for-
mas previstas na lei e em conformidade com o que for deliberado
em assembleia geral.

2 � Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade pode-
rá adquirir obrigações próprias e praticar sobre elas todas as opera-
ções que se mostrem convenientes ao interesse social.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 12.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de admi-
nistração e o conselho fiscal ou fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

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

2 � Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral.

3 � As representações de accionistas serão comunicadas ao pre-
sidente da mesa por carta com a assinatura reconhecida notarial-
mente ou certificada pela sociedade, entregue na sede social até cin-
co dias úteis antes da data designada para a reunião da assembleia
geral.

ARTIGO 14.º

1 � Tem direito de voto o accionista titular de, pelo menos,
100 acções registadas em seu nome ou em seu nome depositadas na
sede social ou em qualquer instituição de crédito até 10 dias antes da
data designada para a reunião da assembleia geral, comprovado pe-
rante a sociedade tal depósito até cinco dias antes da data da reu-
nião.

2 � Os accionistas possuidores de um número inferior a 100 ac-
ções poderão agrupar-se por forma a completar esse número, fazendo-
-se então representar por um accionista dos agrupados, o quê terá de
ser comunicado ao presidente da mesa da assembleia geral por meio
de carta e até 10 dias antes da data da reunião.

ARTIGO 15.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e por
um secretário, accionistas ou não, eleitos pela assembleia geral por
quatro anos, os quais poderão ser reconduzidos por sucessivos qua-
driénios sem qualquer limitação.

ARTIGO 16.º

1 � A assembleia geral só poderá reunir, em primeira convoca-
tória, estando presentes ou representados accionistas titulares de, pelo
menos, 50% das acções ordinárias.

2 � A convocatória de uma assembleia geral pode fixar uma se-
gunda data de reunião para o caso de a assembleia geral não poder
reunir-se por falta de quórum, dentro de 30 dias, mas não antes de
15, podendo esta deliberar qualquer que seja o número de accionistas
presentes e o capital por eles representado.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 17.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três a nove membros, mas sempre
em número ímpar, que podem ser ou não accionistas, eleitos pela
assembleia geral por um período de quatro anos, sendo permitida a
sua reeleição por sucessivos quadriénios, sem qualquer limitação.

2 � Se o capital social não exceder o limite definido por lei para
a adopção desse regime, a sociedade poderá funcionar com um único
administrador.

3 � Os administradores eleitos estabelecerão entre si as regras de
funcionamento do conselho de acordo com a lei e o contrato de
sociedade em vigor.

4 � Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outros administradores mediante simples carta diri-
gida ao presidente.

5 � Os membros do conselho de administração, ou o administra-
dor único, dispensados de caução, terão ou não remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, sendo que a sua remune-
ração poderá ser certa ou consistir, total ou parcialmente, numa
percentagem dos lucros distribuídos do exercício.

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

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração reúne-se pelo menos uma vez
em cada seis meses e, além disso, sempre que o seu presidente o
convoque, por iniciativa própria ou a pedido do fiscal único ou de
dois administradores.

2 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria de votos dos administradores presentes ou devidamente
representados, cabendo ao presidente, no caso de empate, voto de
qualidade.

3 � O conselho de administração poderá delegar a gestão corren-
te da sociedade num administrador ou numa comissão executiva,
formada por três administradores, fixando os poderes que decida
delegar-lhes, nos termos e limites da lei.

ARTIGO 19.º

Compete ao conselho de administração, ou ao administrador úni-
co, exercer os mais amplos poderes de gestão, representando a so-
ciedade em juízo e fora dele, e praticando todos os actos e exercen-
do todas as funções necessárias à realização do objecto social e,
nomeadamente, deliberar sobre:

a) Aquisição de bens móveis ou imóveis e aliená-los, permutá-los
ou obrigá-los por quaisquer actos ou contratos, ainda que se trate de
constituição de garantias reais;

b) Contrair empréstimos e assumir obrigações em nome da so-
ciedade;

c) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções que a so-
ciedade seja autora ou ré, bem como comprometer-se em árbitros;

d) Deliberar sobre a participação da sociedade em quaisquer so-
ciedades a constituir ou já constituídas, bem como sobre a associa-
ção com outras empresas;

e) Tomar e dar de arrendamento, independentemente do prazo,
quaisquer bens móveis ou imóveis ou parte deles;

f) Trespassar ou tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos;
g) Contratar pessoal e estabelecer a respectiva remuneração;
h) Exercício dos direitos sociais relativos às participações finan-

ceiras da titularidade da sociedade;
i) Constituição de procuradores ou de mandatários nos termos do

artigo 256.º do Código Comercial ou para quaisquer outros e deter-
minados fins;

j) Instalar ou adquirir, manter, transferir ou encerrar estabeleci-
mentos.

ARTIGO 20.º

1 � A sociedade obriga-se validamente pela assinatura de:
a) Presidente do conselho de administração;
b) Dois administradores;
c) Um administrador e um procurador da sociedade com poderes

bastantes;
d) Um mandatário, dentro dos limites do mandato que lhe foi

conferido pelo conselho de administração e constantes da respecti-
va procuração;

e) Do administrador único, se a sociedade assim funcionar.
2 � Nos assuntos de mero expediente basta a assinatura de qual-

quer administrador ou procurador.
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SECÇÃO III

Conselho fiscal

ARTIGO 21.º

1 � A fiscalização dos negócios da sociedade será exercida por
um fiscal único e um suplente, eleitos por um período de quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição por sucessivos quadriénios e sem
qualquer limitação.

2 � A assembleia geral poderá deliberar que a fiscalização seja
exercida por um conselho fiscal composto por um número ímpar de
membros, no máximo de cinco, com um ou dois suplentes, nos ter-
mos da lei, eleitos por período igual a quatro anos, sendo admitida a
sua reeleição.

3 � O conselho fiscal reunirá periodicamente nos termos da lei
e, além disso, sempre que o respectivo presidente o convoque, quer
por iniciativa própria quer a pedido de qualquer dos restantes mem-
bros, ou a solicitação do conselho de administração ou administra-
dor único.

CAPÍTULO IV
Ano social e aplicação de resultados

ARTIGO 22.º

O ano financeiro da sociedade coincide com o ano civil.

ARTIGO 23.º

1 � Na deliberação sobre a aplicação dos lucros de exercício, a
assembleia geral observará as disposições legais sobre constituição
de reservas.

2 � Quanto ao remanescente, poderá a assembleia geral, por
maioria simples, deliberar afectá-lo, total ou parcialmente, à cons-
tituição e reforço de quaisquer reservas ou destiná-lo a outras aplica-
ções específicas do interesse da sociedade, ou atribuí-lo a dividendos
aos accionistas na proporção das acções que possuírem.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 24.º

A sociedade dissolve-se apenas nos casos e termos previstos na
lei.

ARTIGO 25.º

Dissolvida a sociedade, proceder-se-á, extrajudicialmente, à res-
pectiva liquidação e, salvo deliberação em contrário, serão liquidatá-
rios os membros do conselho de administração em exercício.

O texto do contrato, na sua versão actualizada, encontra-se ar-
quivado na pasta respectiva.

Está conforme com o original.

2 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003846000

TREVIPACK � ETIQUETAS E FILMES
PARA EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 840/010330;
identificação de pessoa colectiva n.º 505397960; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 1/040205.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital social
para 110 000 euros, pelo que o artigo 3.º do contrato passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
110 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 55 000 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios, João Pedro Agostinho Quaresma e Rosa Cristina Correia
Duarte Quaresma.

O texto do contrato, na sua versão actualizada, encontra-se ar-
quivado na pasta respectiva.

Está conforme com o original.

2 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2005590010

PENELA

PENELATIPO � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Penela. Matrícula n.º 231/
20040303; identificação de pessoa colectiva P 506840921; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040303.

Certifico que Francisco António Machado Gomes, José Fernando
Mendes Tavares e Vítor João Marques Simões, todos casados, cons-
tituíram uma sociedade comercial por quotas com a denominação
em epígrafe, a qual se regerá pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de PENELATIPO � Artes
Gráficas, L.da, e tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora da Nazaré,
na vila e concelho de Penela, freguesia de Santa Eufémia.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto artes gráficas, artigos publicitários,
design gráfico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros e corresponde à soma de três quotas iguais, do valor
nominal de 2000 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Francisco António Machado Gomes, José Fernando Mendes
Tavares e Vítor João Marques Simões.

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suple-
mentares até ao décuplo do capital social, desde que aprovado por
unanimidade em assembleia geral, que deliberará sobre o seu reem-
bolso.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado e assembleia geral, pertence a
todos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para a sociedade se considerar validamente obrigada em
todos os actos e contratos são necessárias as assinaturas conjuntas
dos três gerentes.

ARTIGO 5.º

É expressamente proibido obrigar a sociedade em quaisquer actos
ou contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em fi-
anças, abonações e letras de favor, respondendo individualmente
perante a sociedade e indemnizando esta dos prejuízos que lhe cau-
sar o sócio que infringir esta disposição.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida. A cessão
a estranhos fica dependente do consentimento dos sócios não ce-
dentes, dado por escrito, os quais terão sempre o direito de prefe-
rência, tal como a sociedade, esta em primeiro lugar.

Cláusula transitória

Os sócios ficam desde já autorizados a fazer o levantamento do
capital social que for necessário para a aquisição de bens ou serviços
para a sociedade até à efectivação do seu registo na competente na
conservatória do registo comercial.

O pacto social, na sua redacção actualizada, encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 2001794975

SOURE

CORDISOURE � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 483/000508;
identificação de pessoa colectiva n.º 504997092; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 8; números e data das apresentações:
7 e 8/020212.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pelo averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 7, João Carlos Pratas Alves Ribeiro, sol-
teiro, maior, cessou as funções de gerente por destituição, em 29 de
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Janeiro de 2004, e, pela inscrição n.º 8, foi nomeado gerente Antó-
nio José Rodrigues de Andrade Monteiro Cordeiro, casado, nomeado
em 29 de Janeiro de 2004.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Pereira da Costa do Espírito Santo. 2004354330

CERÂMICA IDEAL LEIRIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 32/620117;
identificação de pessoa colectiva n.º 500061807; inscrição n.º 20; nú-
mero e data da apresentação: 2/040212.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto social no seu artigo 5.º, n.os 1 e 3, e aditamento do artigo 10.º,
que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade serão exerci-
das pelos gerentes, sócios ou estranhos, que venham a ser eleitos em
assembleia geral.

2 � Os gerentes são dispensados de caução e serão ou não remu-
nerados, conforme for deliberado em assembleia geral.

3 � Para obrigar validamente a sociedade é suficiente a assinatu-
ra de um gerente.

4 � Os gerentes poderão constituir mandatários nos termos da
lei.

5 � À gerência é permitido, sem deliberação prévia da assem-
bleia geral, dar ou tomar imóveis de arrendamento, dar ou tomar de
trespasse quaisquer estabelecimentos, desistir ou transigir em juízo.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade pode amortizar a quota ou adquiri-la ou ainda
fazer adquiri-la por sócio sempre que:

a) O sócio seja declarado insolvente ou falido;
b) A quota seja objecto de arrolamento, arresto ou penhora;
c) A quota seja adjudicada ao cônjuge não sócio em partilhas re-

sultantes de divórcio ou separação judicial de pessoas e bens ou em
processo sucessório a quem não for herdeiro legitimário;

d) Em caso de acordo com o respectivo titular;
e) A quota amortizada figurará de balanço como tal e poderá, por

deliberação posterior, ser substituída por outra ou outras a criar,
destinadas a serem alienadas;

f) Nos casos referidos nas alíneas a) e b) do n.º 1, o preço a pagar
pela quota amortizada será igual ao seu valor nominal ou igual ao
seu valor real, determinado nos termos no artigo 1021.º do Código
Civil, caso este seja inferior ao valor nominal.

Foi depositado o texto actualizado do pacto social.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 2004354275

BATISTA & MOÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 430/980902;
identificação de pessoa colectiva n.º 504246267; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 1/040217.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto social no seu artigo 5.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, com ou sem
renumeração, conforme vier a ser deliberado, ficará a cargo de quem
vier a ser designado em assembleia geral, ficando desde já designados
gerentes ambos os sócios e o não sócio Vítor Manuel Ferreira To-
más, casado, residente no lugar de Vale da Avessada, freguesia de
Santiago da Guarda, concelho de Ansião.

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

Foi depositado o texto actualizado do pacto social.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 2004354356

IBEROLIMAS � LIMAS, MÁQUINAS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 294/921023;
identificação de pessoa colectiva n.º 502856475; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apresentações:
4 e 5/040212.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pelo averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1, António Melo Mendes, casado, cessou
as funções de gerente, por renúncia, em 31 de Janeiro de 2004, e,
pela inscrição n.º 5, foi nomeada gerente Maria Margarida Silvestre
Campina, divorciada, nomeada com efeitos a partir de 31 de Janeiro
de 2004.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 2004354321

TÁBUA

QUINTA DO PISÃO � TURISMO DE HABITAÇÃO, L.DA

Sede: Lugar de Quinta do Pisão, freguesia de Ázere,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 232/930629;
identificação de pessoa colectiva n.º 503011223; data: 26062002.

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

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000251952

VILA NOVA DE POIARES

MARCOS BRUNO FERREIRA DE CARVALHO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrícu-
la n.º 415; identificação de pessoa colectiva n.º 506473961; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 1 e 2/20040301.

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

Cessação das funções de gerente de Marcos Bruno Ferreira de
Carvalho, por renúncia.

Data: 31 de Dezembro de 2003.
Designação de gerente de Marcos Ferreira de Carvalho.
Data da deliberação: 31 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Ajudante, Graça Margarida da Silva
Brandão Laranjeira. 2000238025

ÉVORA
ÉVORA

MOLDURAS COM COR, COMÉRCIO E FABRICO
DE MOLDURAS, L.DA

Sede: Urbanização Quinta do Moniz, loja 14,
Horta das Figueiras, Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 3166; nú-
mero e data da apresentação: 8/20040227.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios Dora Alice Ramos
Badagola, solteira, maior, residente na Quinta do Freixo, 3, 1.º,
Canaviais, Évora, e Sílvia Cristina Rebocho Peres de Sousa, solteira,
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maior, residente no Bairro de Nossa Senhora do Carmo, Rua de Via-
na, Pátio do Álvaro, 91, Évora:

1.º

A sociedade adopta a firma Molduras com Cor, Comércio e Fabri-
co de Molduras, L.da, tem a sua sede nesta cidade e concelho, na
Urbanização Quinta do Moniz, loja 14, freguesia da Horta das Fi-
gueiras, e durará por tempo indeterminado.

§ único. A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência,
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes e, bem assim, criar ou extinguir sucursais, agências, dele-
gações ou outras formas legais de representação, no território naci-
onal e no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem o fabrico e comercialização de molduras e arti-
gos de decoração.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas no igual valor
nominal de 2500 euros, pertencendo uma a cada uma das sócias.

4.º

A divisão e cessão de quotas só são livres entre os sócios.

5.º

A gerência e a administração da sociedade, com ou sem remune-
ração, ficam a cargo de quem for nomeado gerente em assembleia
geral.

§ 1.º As actuais sócias ficam, desde já, nomeadas gerentes.
§ 2.º Para vincular a sociedade são necessárias e suficientes as

assinaturas conjuntas de dois gerentes.

6.º

1 � A sociedade pode amortizar a quota de qualquer sócio nos
seguintes casos;

a) Insolvência ou falência do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota; e
c) Venda ou arrematação judicial da quota.
2 � O valor da quota, para efeitos de amortização, será o que

resultar do último balanço aprovado.

7.º

No caso de morte, interdição ou inabilitação de qualquer dos só-
cios, a sociedade continuará com os respectivos herdeiros ou com o
representante do interdito ou inabilitado.

§ único. Os herdeiros do sócio falecido serão representados na
sociedade apenas por aquele que, de entre si, designarem.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2006173340

VILA VIÇOSA

LIMA & PAIXÃO � GESTÃO E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 385/
980422; identificação de pessoa colectiva n.º 504124390.

Para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, certifico que, com relação à sociedade em epí-
grafe, foi efectuado em 30 de Julho de 2002 o registo de prestação
de contas relativas ao ano 2001 mediante o depósito dos documen-
tos respectivos.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Elisabete dos
Santos Santana Pernas. 2006119001

FARO
ALBUFEIRA

MUSTANG � BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1825/
980310; identificação de pessoa colectiva n.º 504087401; data:
26022004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2002.

4 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Z. Rosa. 2003774408

ATENEIA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1663/
960808; identificação de pessoa colectiva n.º 503698350; data:
26022004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2002.

4 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Z. Rosa. 2003774416

CASTRO MARIM

RIO-TERRAMAR � PESCA E TURISMO, L.DA

Sede: Barrocal, Altura, Castro Marim
Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula n.º 237/

970226; identificação de pessoa colectiva n.º 503820814; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 3/040210.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
alteração parcial do contrato de sociedade, tendo sido alterados os
artigos 1.º e 2.º, os quais passam a ter a seguinte redacção, que se
reproduz conforme o original, cujo pacto social actualizada se en-
contra arquivado:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rio-Terramar � Pesca e Turismo, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é no sítio do Barrocal, freguesia de Altura, con-
celho de Castro Marim.

2 � A gerência fica, desde já, autorizada a deslocar a sua sede
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

O Segundo-Ajudante, José António Gonçalves da Conceição.
2004240342

LOULÉ

ALA SUL � COMUNICAÇÃO, ÁUDIO VISUAIS
E PRODUÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Sede: Praça do Dr. Sá Carneiro, 19, 2.º, direito,
Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3092/
940113; identificação de pessoa colectiva n.º 503089699; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 16/20040130.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2003.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003622039

FARIAS & ROSA FARIAS, L.DA

Sede: São Lourenço, Estrada Nacional n.º 125,
Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3635/
960711; identificação de pessoa colectiva n.º 503686298; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 2/
20040210.

Certifico que Virgínia Lopes Rosa Farias renunciou ao cargo de
gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 6 de Fevereiro de 2004.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003661832
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ECLÉCTICA � DECORAÇÕES DE INTERIORES, L.DA

Sede: Maritenda, Boliqueime, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3063/
931126; identificação de pessoa colectiva n.º 503109231; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
36/20040203.

Certifico que Fernanda Lucília Gonçalves Checa Cambey renun-
ciou ao cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 3 de Outubro de 2003.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003622101

GEMMAR � SOCIEDADE DE CONFECÇÕES
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Praça da República, São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1680/
870901; identificação de pessoa colectiva n.º 501875190; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 31 e 32/20040203.

Certifico a cessação de funções de gerente da sociedade em epí-
grafe de Jorge Costa Marçal, por óbito.

Data: 18 de Março de 2003.

Mais certifico que Vasco Luís Rocha da Costa Marçal foi nomeado
para o cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 22 de Dezembro de 2003.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003622098

SEGURMOURA � SEGURANÇA DE VILAMOURA, L.DA

Sede: Zona Industrial de Vilamoura, lote 6.I.1.11-8,
Apartado 90, Vilamoura, Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3088/
940112; identificação de pessoa colectiva n.º 503127892; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 21/20040211.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 15 de Janeiro de 2004.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003622187

PRADO VERDE � SOCIEDADE DE COMPRA
E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Centro Comercial Buganvília, loja 5, Quinta do Lago,
Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2411/
901123; identificação de pessoa colectiva n.º 502054069; inscrições
n.os 5 e 6; números e data das apresentações: 17 e 18/20040121.

Certifico que Miguel Ângelo Rosa Condeço Alves foi nomeado
para o cargo de secretário da sociedade em epígrafe.

Data: 29 de Dezembro de 2003.

Mais certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerra-
mento da liquidação da sociedade em epígrafe.

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

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003699902

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
ÁLVARO DE BRITO, L.DA

Sede: Goncinha, São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1825/
880606; identificação de pessoa colectiva n.º 501989480; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
11/20040218.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Empreendimentos
Imobiliários Álvaro de Brito, L.da, tem a sua sede no sítio da
Goncinha, 8100-247 Loulé, freguesia de São Clemente, concelho de
Loulé, e durará por tempo indeterminado, contando-se o seu início
a partir desta data.

2 � A sociedade poderá transferir a sua sede para qualquer local
e, bem assim, criar ou suprimir, sucursais ou agências mediante sim-
ples deliberação da assembleia geral.

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

25 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003623477

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DO TRAFAL, L.DA

Sede: Edifício da Administração, Vale do Lobo, Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4408/
991020; identificação de pessoa colectiva n.º 500416109; inscrição
n.º 13; número e data da apresentação: 8/20040213.

Certifico que foi efectuada a nomeação de Richard William Sinclair
Hemmings para o cargo de vogal do conselho de gerência da socie-
dade em epígrafe.

Prazo: triénio que termina em 2004.
Data: 18 de Dezembro de 2003.

25 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003622276

TUDO SEGURO � MEDIADORA DE SEGUROS, L.DA

Sede: Vale do Lobo, Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1212/
831007; identificação de pessoa colectiva n.º 501411658; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 6/20040213.

Certifico que foi efectuada a nomeação do conselho de gerência.
Presidente: Sander Van Gelder;
Vogais: Luís Filipe Zeferino Ramalho e Luísa Helena Bernardo

Salazar D�Eça.
Prazo: triénio de 2004-2006.
Data: 18 de Dezembro de 2003.

25 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003622250

VALE DO LOBO (MEDIADORA IMOBILIÁRIA), L.DA

Sede: Vale do Lobo, Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2438/
910114; identificação de pessoa colectiva n.º 501444025; inscrição
n.º 16; número e data da apresentação: 5/20040213.

Certifico que foi efectuada a nomeação do conselho de gerência.
Presidente: Sander Van Gelder;
Vogais: Luís Filipe Zeferino Ramalho e Richard William Sinclair

Wemmings.
Prazo: triénio de 2004-2006.
Data: 18 de Dezembro de 2003.

25 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003622241

OCEANO CLUBE � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS DO ALGARVE, L.DA

Sede: Garrão, Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 521/780112;
identificação de pessoa colectiva n.º 500715050; inscrição n.º 11; nú-
mero e data da apresentação: 7/20040213.

Certifico que foi efectuada a nomeação do conselho de gerência.
Presidente: Sander Van Gelder;
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Vogais: Luís Filipe Zeferino Ramalho e Richard William Sinclair
Hemmings.

Prazo: triénio de 2004-2006.
Data: 18 de Dezembro de 2003.

25 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003622268

LIMA & FILHA, L.DA

Sede: Avenida de 25 de Abril, Solar das Palmeiras,
bloco A, 3-A, São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4157/
981013; identificação de pessoa colectiva n.º 504254367; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/20040218.

Certifico que Cristina Pontes Lima renunciou ao cargo de gerente
da sociedade em epígrafe.

Data: 1 de Dezembro de 1998.

25 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003623469

CRAZYTOWN � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Loteamento do Planalto, lote 3, Quinta do Lago,
Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6061/
20040212; identificação de pessoa colectiva n.º 506814823; inscri-
ção n.º 1; números e data da apresentação: 58 e 59/20040212.

Certifico que entre Mário Silvares de Carvalho Figueiredo, divor-
ciado; Markree Investments; José Francisco Lima Teixeira e mu-
lher, Maria da Graça Ribeiro de Jesus Tavares Teixeira, casados sob
o regime da comunhão geral, e António José Mónica Lopes Conde,
casado com Maria da Glória de Lima Teixeira Mónica Conde sob o
regime da comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CRAZYTOWN � Investimen-
tos Imobiliários, S. A., e tem a sua sede no Loteamento do Planal-
to, lote 3, Quinta do Lago, freguesia de Almancil, concelho de Loulé,
podendo a mesma ser transferida por simples decisão da administra-
ção, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2 � Mediante decisão da administração podem igualmente ser
criadas ou extintas sucursais, agências, delegações ou outras formas
de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na compra, venda, arrendamento e ad-
ministração de prédios rústicos e urbanos e revenda dos adquiridos
para esse fim; elaboração de estudos, projectos, promoção, gestão e
execução de investimentos e empreendimentos imobiliários, indus-
triais e de construção civil e obras públicas; gestão de títulos a si
pertencentes; prestação de serviços de consultoria e assessoria de
empresas; comércio sob qualquer forma de produtos nacionais e es-
trangeiros; prestação de serviços de assistência e planeamento in-
dustrial; controlo de qualidade e informação técnica; aluguer de
máquinas e equipamentos; prestação de serviços relacionados com
essas actividades.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode associar-se com outras pessoas jurídicas, desig-
nadamente, em novas sociedades, em agrupamentos complementa-
res de empresas ou em agrupamentos europeus de interesse econó-
mico, e pode adquirir e alienar participações sociais em sociedades
nacionais ou estrangeiras com objecto igual ou diferente do seu e em
sociedades reguladas por leis especiais, sempre mediante simples
decisão da administração.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito, é de 200 000 euros, di-
vidido em 200 000 acções ordinárias com o valor nominal de 1 euro
cada uma.

ARTIGO 5.º

1 � Podem ser emitidas acções preferenciais sem voto, até ao
limite legalmente fixado se o houver, as quais poderão ser remíveis
pelo seu valor nominal, acrescido ou não de um prémio, conforme
decisão da administração.

2 � Em caso de incumprimento da eventual obrigação de remição,
a sociedade fica constituída na obrigação de indemnizar o titular em
montante e condições a fixar pela administração.

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

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

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade é gerida por um administrador único ou por um
conselho de administração composto por três ou cinco membros
efectivos e podendo ter o número de suplentes dentro dos limites
previstos na lei.

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

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

ARTIGO 8.º

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

a) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens imóveis ou não, in-
cluindo acções, quotas e obrigações, dá-los de locação ou reconhecer
direitos sobre eles;

b) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamento no
mercado nacional e no estrangeiro;

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

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

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

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

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

CAPÍTULO IV

Deliberações de accionistas e assembleia geral

ARTIGO 11.º

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

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direi-
to a voto.

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

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

4 � Para os efeitos dos números anteriores, a titularidade das ac-
ções nominativas é reconhecida em função do respectivo livro de
registo; quanto aos titulares das acções ao portador, deverão estes
depositá-las nos cofres da sociedade ou demonstrar por documento
idóneo a sua posse, em ambos os casos até ao 3.º dia útil anterior ao
da reunião.

ARTIGO 13.º

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

ARTIGO 14.º

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

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

CAPÍTULO V

Prestações acessórias

ARTIGO 15.º

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

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

CAPÍTULO VI

Diversos

ARTIGO 16.º

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

ARTIGO 17.º

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

nistas deliberarem, com respeito pela constituição e reforço dos fundos
legalmente exigíveis, podendo aqueles, por maioria simples, delibe-
rar não distribuir lucros, total ou parcialmente, ou afectá-los inte-
gralmente a reservas livres ou vinculadas.

ARTIGO 18.º

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

ARTIGO 19.º

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

Designam, desde já, os órgãos sociais para o quadriénio de 2003-
-2006.

Mesa da assembleia geral: presidente, Dr. Mário Silvares de Car-
valho Figueiredo.

Conselho de administração: presidente, engenheiro José Francis-
co Lima Teixeira, casado, residente na Rua do Padre João Gomes
Rebelo, 190, Arrifana, Vila da Feira; vogais: Maria da Graça Ribeiro
de Jesus Tavares Teixeira, residente na Rua do Padre João Gomes
Rebelo, 190, Arrifana, Vila da Feira; engenheiro António José Mó-
nica Lopes Conde, residente na Avenida de José Estêvão, 114, Ga-
fanha da Nazaré, Ílhavo.

Fiscal único: efectivo, Ribeiro, Pires & Sousa, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais
de Contas sob o n.º 90, com sede na Rua de Sá da Bandeira, 726, 3.º,
direito, no Porto, representada por António Jorge Vieira Correia,
casado, revisor oficial de contas n.º 783; suplente, Manuel Calvão
Pires, casado, com domicílio na Rua de Sá da Bandeira, 726, 3.º,
direito, no Porto, revisor oficial de contas n.º 672.

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 ar-
tigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, relativamente à en-
trega por Markree Investments Ltd., de bens no valor de 199 600 eu-
ros para realização de 199 600 acções por si subscritas no capital da
sociedade CRAZYTOWN � Investimentos Imobiliários, S. A., com
o valor nominal de 1 euro cada uma.

2 � A entrada em espécie consiste na entrega dos bens que a se-
guir se descrevem: um lote de terreno para construção urbana, sito
na Quinta do Lago, Loteamento Planalto, lote 3, inscrito na matriz
predial urbana da freguesia de Almancil sob o artigo n.º 10 501, com
o valor patrimonial de 85 474,01 euros, livre de ónus ou encargos.

3 � Os bens foram por nós avaliados em 199 600 euros, de acordo
com o critério de avaliação, denominado preço normal de mercado.

Responsabilidades

4 � 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

5 � 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 plane-
ado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança
aceitável sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor
nominal das acções atribuídas aos sócios que efectuaram tais entra-
das, acrescido dos prémios de emissão e da contrapartida a pagar
pela sociedade. Para tanto, o referido trabalho incluiu:

a) A verificação da existência dos bens;
b) A verificação da titularidade dos referidos bens e da existência

de eventuais ónus ou encargos;
c) A adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos; e
d) A avaliação dos bens.
6 � Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base

aceitável para a emissão da nossa declaração.
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Declaração

7 � Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores
encontrados atingem o valor nominal das acções atribuídas ao sócio
que efectua tal entrada.

24 de Dezembro de 2003. � Leonardo Cerejeira, revisor oficial
de contas n.º 747.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003623043

VALE DO LOBO (SERVIÇOS), L.DA

Sede: Vale do Lobo, Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3504/
960112; identificação de pessoa colectiva n.º 500893993; inscrição
n.º 21; número e data da apresentação: 13/20040203.

Certifico que foi efectuada a nomeação do conselho de gerência.
Presidente: Sander Van Gelder;
Vogais: Luís Filipe Zeferino Ramalho e Luís Fernando Dias de

Matos.
Prazo: triénio de 2004-2006.
Data: 18 de Dezembro de 2003.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003661816

GOSOUTH � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.
Sede: Avenida de Ceuta, Urbanização A Nora, lote 1, loja B,

Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6033/
20040127; identificação de pessoa colectiva n.º 506703908; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/20040127.

Certifico que entre Paulo Augusto Tavares Milhinhos, casado com
Teresa de Fátima Fernandes Pimentel Vasques Milhinhos em comu-
nhão de adquiridos; Manuel Casimiro Oliveira Guedes, divorciado;
Maria Luísa Silva da Gama Ochoa Rosa de Oliveira e marido, José
Manuel Alves Rosa de Oliveira, casados no regime da comunhão de
adquiridos, e Joaquim Raul Santos da Silva, casado com Isabel Maria
Monteiro Pinto em comunhão de adquiridos, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de GOSOUTH � Empreendi-
mentos Imobiliários, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Ceuta, Urbaniza-
ção A Nora, lote 1, loja B, em Quarteira, concelho de Loulé, po-
dendo ser transferida, por simples deliberação do administrador úni-
co ou do conselho de administração, para outro local do concelho
ou de concelhos limítrofes.

2 � A sociedade poderá, mediante decisão do administrador úni-
co ou do conselho de administração constituir, transferir ou extin-
guir, estabelecimentos, sucursais, agências, filiais, delegações ou ou-
tras formas de representação, onde for conveniente, no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim, investimentos e arrendamento
de bens imobiliários, bem como prestação de serviços técnicos de
gestão e administração.

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, representado por 10 000 acções ordiná-
rias com um valor unitário de 5 euros.

2 � O administrador único ou o conselho de administração pode-
rá, nos termos da lei, aumentar o capital social por uma ou mais
vezes, por entradas em dinheiro, até ao montante de 500 000 eu-
ros.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador, registadas ou não
e reciprocamente convertíveis, ficando a cargo dos accionistas as
despesas de conversão.

2 � As acções são representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100,
500, 1000 ou mais acções.

3 � Na subscrição das acções relativas aos aumentos de capital
social têm preferência os accionistas na proporção das acções que já
possuírem.

4 � Caso as acções sejam convertíveis em nominativas, a trans-
missão das mesmas depende do consentimento da sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir obrigações, de todos os tipos, nas con-
dições a deliberar em assembleia geral, nos termos da lei.

ARTIGO 7.º

As comunicações entre accionistas e sociedade previstas na lei ou
no presente contrato serão efectuadas por carta registada com aviso
de recepção, salvo disposição legal imperativa.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto que tenham as suas acções registadas no livro de re-
gistos da sociedade ou depositadas na sede social, pelo menos, até
oito dias antes do dia que for marcado para a realização da assem-
bleia geral ou, ainda, depositados em instituição bancária, a qual, a
pedido do respectivo accionista, deverá comunicar ao presidente da
assembleia geral, também, pelo menos, oito dias antes do dia que for
marcado para a realização da assembleia geral, quais as acções que aí
se achem depositadas e a respectiva titularidade.

2 � A assembleia geral poderá ser convocada por meio de anún-
cios publicados nos termos da lei ou, no caso das acções nominati-
vas, por carta registada com aviso de recepção enviada para o do-
micílio conhecido dos accionistas, com a antecedência mínima de
21 dias à data prevista para a reunião.

3 � As assembleias gerais, ordinárias ou extraordinárias, são con-
vocadas pelo presidente da mesa, ou nos casos especiais previstos
na lei, pelo conselho fiscal ou pelo tribunal.

ARTIGO 9.º

1 � Os accionistas com direito a voto apenas poderão fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por outro accionista ou
por pessoa a quem a lei atribuir esse direito.

2 � Os accionistas que não possuírem o número de acções neces-
sário para terem direito de voto, poderão agrupar-se por forma a
perfazê-lo, devendo designar, por acordo, um só de entre eles para
os representar na assembleia geral.

3 � Todas as representações previstas nos números anteriores
deverão ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral,
por carta a si endereçada, entregue na sede social até ao último dia
útil anterior designado para a realização da assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 � A cada grupo de 10 acções corresponde um voto, dispondo
os accionistas de tantos votos quantos os correspondentes à parte
inteira que resulte da divisão por 10 do número de acções que pos-
suam, sem qualquer limite.

2 � As acções não integralmente liberadas não têm direito a voto.
3 � As votações serão feitas pelo modo designado pelo presiden-

te da mesa da assembleia geral, a menos que esta, por maioria sim-
ples, determine que as votações sejam feitas de outro modo igual-
mente admissível à face da lei.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos por mandatos com a duração de três anos, poden-
do os mesmos ser reeleitos por uma ou mais vezes.
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CAPÍTULO IV
Administração

ARTIGO 12.º

1 � A sociedade é administrada e representada, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, por um administrador único ou por um
conselho de administração, composto por um presidente e dois vo-
gais, eleitos em assembleia geral, por um mandato com a duração de
três anos, reelegível uma ou mais vezes, com ou sem dispensa de
caução, remunerado ou não, conforme vier a ser deliberado em as-
sembleia geral.

2 � O administrador único ou o conselho de administração fica
investido dos mais amplos poderes de administração, podendo, de-
signadamente:

a) Praticar actos e celebrar contratos no âmbito da actividade
corrente da sociedade e do seu objecto;

b) Abrir e movimentar contas bancárias;
c) Aceitar, sacar e endossar letras, livranças e outros efeitos co-

merciais;
d) Contratar e despedir pessoal;
e) Comprar e vender bens imóveis, incluindo veículos automóveis

e celebrar contratos de locação financeira relativos aos referidos bens;
f) Confessar, desistir e transigir em qualquer acção ou processo,

tanto judicial como arbitral;
g) Contrair empréstimos ou obrigações financeiras similares;
h) Prestar garantias, cauções ou avales;
i) Constituir procuradores ou mandatários da sociedade para a

prática de certos actos ou categorias de actos especificados na res-
pectiva procuração.

ARTIGO 13.º

Para a sociedade se considerar validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos é necessária a intervenção do administrador
único ou do presidente do conselho de administração ou em alterna-
tiva de dois vogais do conselho de administração em conjunto.

CAPÍTULO V

Conselho fiscal

ARTIGO 14.º

A fiscalização da sociedade, bem como a revisão das suas contas,
competem a um fiscal único e suplente, ambos revisores oficiais de
contas, eleitos em assembleia geral, por um mandato com a duração
de três anos, reelegíveis uma ou mais vezes.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 15.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que a assembleia delibe-
rar.

ARTIGO 16.º

Órgãos sociais designados para o triénio de 2003-2005:
Administrador único: José Manuel Alves Rosa de Oliveira.
Mesa da assembleia geral: presidente, Paulo Augusto Tavares

Milhinhos; secretário, Joaquim Raul Santos da Silva.
Fiscal único: Maria José Nogueira de Albuquerque Vaz Caldas, casada,

residente na Rua do Professor Fernando da Fonseca, 12, 7.º, esquerdo,
em Lisboa, revisor oficial de contas n.º 816; suplente, João Carlos
Monteiro de Macedo, casado, residente na Alameda de Roentgen, 6,
5.º, esquerdo, em Lisboa, revisor oficial de contas n.º 817.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003699953

AGOSTINHO & FILOMENA � RESTAURANTES, L.DA

Sede: Rua do Leste, Edifício Carteia, loja NA, Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6056/
20040211; identificação de pessoa colectiva n.º 506740293; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 27/20040211.

Certifico que entre Agostinho da Mota Daniel e mulher, Maria
Filomena da Silva Ferreira Daniel, casados sob o regime da comu-

nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Agostinho & Filomena � Restauran-
tes, L.da, e tem a sua sede na Rua do Leste, Edifício Carteia, loja
NA, da freguesia da Quarteira, do concelho de Loulé.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe e, bem assim, criar ou
encerrar filiais, sucursais ou outras formas de representação social,
no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste em restaurantes com lugares ao
balcão (snack-bar).

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

1 � A sociedade será administrada e representada, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pela gerência.

2 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Agostinho da
Mota Daniel, desde já nomeado gerente.

3 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos pela assinatura de um gerente.

4 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de fa-
vor, fianças, abonações, nem quaisquer actos semelhantes ou estra-
nhos aos negócios sociais.

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

damente, viaturas automóveis;
b) Dar ou tomar de arrendamento quaisquer prédios, bem como

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira;
d) Adquirir ou alienar participações no capital de outras socieda-

des;
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

5.º

1 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade que vence-
rão ou não juros, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Por deliberação da assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital, até ao triplo das suas
quotas.

6.º

A sociedade poderá proceder à amortização das quotas sociais, nos
casos previstos na lei, designadamente, os seguintes:

a) Quando da cessão a estranhos, a ascendentes ou descendentes,
sem o consentimento da sociedade;

b) Quando adjudicada ao cônjuge não sócios em partilha resultan-
te de divórcio ou separação judicial de pessoas e bens;

c) Quando arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em massa
falida ou insolvente; e

d) Quando qualquer sócio, por si ou interposta pessoa, fizer, di-
recta ou indirectamente, concorrência desleal à sociedade.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003622209

STANHILL � GESTÃO, COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua de Cristóvão Pires Norte, Edifício Norte, 1.º, B,
Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6052/
20040206; identificação de pessoa colectiva n.º 506805573; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 38/20040206.

Certifico que entre Stanhill, Ltd., e Hansden Properties, Ltd., foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação STANHILL � Gestão, Com-
pra e Venda de Imóveis, L.da
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ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Cristóvão Pires Norte,
Edifício Norte, 1.º, B, 8135-117 Almancil, concelho de Loulé.

2 � Os gerentes podem deslocar o domicílio social e, bem assim,
estabelecer, transferir ou encerrar sucursais, agências, delegações ou
quaisquer outras formas de representação social onde e quanto lhes
pareça conveniente.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a compra, venda e revenda de
imóveis e dos adquiridos para esse fim; gestão imobiliária, incluindo
administração de condomínios, manutenção de infra-estruturas e
serviços básicos, arrendamento de imóveis e actividades afins, ex-
ploração de unidades hoteleiras similares e actividades turísticas.

2 � A sua duração é por tempo indeterminado contando-se o seu
início a partir da data da sua constituição.

3 � Mediante deliberação dos sócios, pode a sociedade adquirir
participações em sociedade por quotas ou anónimas, com objecto
diferente, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 euros e está
dividido em duas quotas: uma no valor nominal de 5000 euros, per-
tencente à sócia Hansden Properties, Ltd., e outra no valor nomi-
nal de 5000 euros, pertencente à sócia Stanhill, Ltd.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre sócios.
2 � A cessão de quotas a terceiros depende da autorização escri-

ta da sociedade.
3 � A sociedade em primeiro lugar e os sócios individualmente

em segundo têm direito de preferência na aquisição de quotas a ali-
enar a estranhos à sociedade.

4 � Para efeito do disposto no número anterior, o sócio que
pretende ceder a sua quota notificará, por escrito, a sociedade e os
sócios individualmente da sua intenção, mencionando e identifican-
do o respectivo cessionário, bem como o preço ajustado, o modo
como ele será satisfeito e as demais condições estabelecidas.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e a administração da sociedade e a sua represen-
tação, em juízo e fora dele, activa e passivamente, competem aos
gerentes, ficando desde já eleita gerente a Dr.ª Elia do Carmo Marum
Domingos Apolo.

2 � A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade nos termos e para os efeitos do n.º 6 do artigo 252.º da
Lei das Sociedades Comerciais.

3 � Os sócios poderão deliberar que os gerentes não sejam remu-
nerados.

ARTIGO 7.º

1 � Antes do registo a sociedade pode assumir obrigações relaci-
onadas com os custos de constituição, compra de bens, mercadoria
e equipamentos.

2 � A sociedade ratifica quaisquer contratos assinados pelo ge-
rente antes do registo da sociedade.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos se-
guintes casos:

a) Se a mesma quota for arrestada, arrolada, penhorada ou de,
algum modo, envolvida em qualquer processo judicial onde possa vier
a ser alienada coercivamente;

b) Se a quota for cedida em contravenção do disposto no artigo 5.º;
c) A amortização será deliberada no prazo de 90 dias, contados

da data da verificação de qualquer dos factos que lhe derem causa ou
do seu conhecimento pela sociedade.

ARTIGO 9.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até um montante equivalente a 50 vezes o valor que o capital
tiver à data em que as prestações forem exigidas.

ARTIGO 10.º

1 � Os lucros líquidos da sociedade, deduzindo que seja fundo de
reserva legal, serão distribuídos ou retidos, conforme deliberação dos
sócios, não sendo consequentemente aplicável o disposto no ar-
tigo 217.º do Código das Sociedades Comerciais.

2 � Os sócios poderão deliberar que lhes seja distribuído menos
de metade do lucro do exercício.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003622160

PLANO � AGÊNCIA DE VIAGENS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada da Fonte Santa, Centro Comercial O Tradicional,
loja F, Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6030/
20040121; identificação de pessoa colectiva n.º 503588628; inscri-
ções n.os 12 e 13; números e data das apresentações: 19 e 20/
20040128.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º e aditamento do n.º 2 ao
artigo 2.º do contrato da sociedade em epígrafe, os quais ficaram com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Estrada da Fonte Santa, Cen-
tro Comercial O Tradicional, loja F, Almancil, concelho de Loulé.

2 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sua sede dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, assim como criar su-
cursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de represen-
tação.

3 � A existência jurídica da sociedade será por tempo indetermi-
nado e o seu começo contar-se-á, para todos os efeitos, a partir da
data da sua constituição.

ARTIGO 2.º

2 � Para realização do seu objecto social a sociedade poderá as-
sociar-se a quaisquer outras sociedades que prossigam o mesmo ob-
jecto ou objecto diferente, ou nelas se interessar por qualquer for-
ma, designadamente, através da participação no seu capital social.

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

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003661727

AR-KOOL 2000 � AR CONDICIONADO
E REFRIGERAÇÃO, L.DA

Sede: Avenida de Duarte Pacheco, 230, 2.º, F, Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5114/
20010808; identificação de pessoa colectiva n.º 505540673; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
20040121.

Certifico que Morag Helen Alston renunciou ao cargo de gerente
da sociedade em epígrafe.

Data: 2 de Maio de 2003.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003699929

JOÃO ANDRADE � REPARAÇÕES E PINTURAS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Barreiros Vermelhos, Caixa 306-V, Vale D�Éguas,
São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5329/
20020201; identificação de pessoa colectiva n.º 505991900; inscri-
ções n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 13 e 14/20040128.

Certifico que Rui Augusto Nabais da Cruz foi nomeado para o cargo
de secretário da sociedade em epígrafe.

Data: 31 de Dezembro de 2003.

Mais certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerra-
mento da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2003.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003666540
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ILÍDIO MANUEL COELHO SEBASTIÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Picota, São Sebastião, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5463/
20020516; identificação de pessoa colectiva n.º 506136442; inscri-
ções n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 1 e 2/20040121.

Certifico que Sandra Luísa Gonçalves Coelho foi nomeada para o
cargo de secretária da sociedade em epígrafe.

Data: 29 de Dezembro de 2003.

Mais certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerra-
mento da liquidação da sociedade em epígrafe.

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

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003661913

FISIOALMANCIL, CLÍNICA DE REABILITAÇÃO
DE ALMANCIL, L.DA

Sede: Rua do Centro Comunitário, Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4199/
981216; identificação de pessoa colectiva n.º 504298755; inscrições
n.os 4 e 5; números e data das apresentações: 8 e 9/20040123.

Certifico que Rui Augusto Nabais da Cruz foi nomeado para o cargo
de secretário da sociedade em epígrafe.

Data: 31 de Dezembro de 2003.

Mais certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerra-
mento da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2003.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003666532

KIRKE � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Centro Comercial Buganvília Plaza, loja 5,
Quinta do Lago, Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2997/
930726; identificação de pessoa colectiva n.º 503062316; inscrições
n.os 4 e 5; números e data das apresentações: 15 e 16/20040121.

Certifico que Miguel Ângelo Rosa Condeço Alves foi nomeado
para o cargo de secretário da sociedade em epígrafe.

Data: 29 de Dezembro de 2003.

Mais certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerra-
mento da liquidação da sociedade em epígrafe.

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

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003699910

SINESTRO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Francisco Sá Carneiro,
Edifício Panorama, lote 2-A, loja 5, Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3909/
970919; identificação de pessoa colectiva n.º 503993824; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 3/20040121.

Certifico que Ana Maria Moita Bruno Faria foi nomeada para o
cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 1 de Janeiro de 2004.

1 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003661948

F. SOUSA NETO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Centro de Serviços de Valverde, Ferrarias,
Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1576/
870318; identificação de pessoa colectiva n.º 501510672; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 7/20040126.

Certifico que Carlos Edgar Soares Neto foi nomeado para o cargo
de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 19 de Janeiro de 2004.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2000854648

MACIEL & DORA, L.DA

Sede: Esparguina da Piedade, Apartado 1127,
São Sebastião, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5641/
20030102; identificação de pessoa colectiva n.º 506424847; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentações:
13/20040212.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Maciel & Dora, L.da, e tem a
sua sede no sítio da Esparguina da Piedade, Apartado 1127, 8101-
-904 Loulé.

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

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003622225

PERFUMES MARIAROMA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Largo de Gago Coutinho, 5, São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5489/
20020201; identificação de pessoa colectiva n.º 505479770; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 5, averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 5 e inscrições n.os 7 e 8; números e data das apresenta-
ções: 51, 52, 53, 55, 56 e 57/20040212.

Certifico que:
1.º Maria Inês Fernandes Barra renunciou ao cargo de gerente da

sociedade em epígrafe.
Data: 18 de Dezembro de 2003.

2.º Foi alterado o artigo 3.º e os n.os 1 e 3 do artigo 4.º do contra-
to da sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 750 000 euros,
representado por uma quota de igual montante, pertencente ao só-
cio único Pedro Miguel da Cruz Cavaco.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo dos gerentes que vierem
a ser nomeados pelo sócio único, com ou sem remuneração.

3 � Fica desde já designado gerente o sócio Pedro Miguel da Cruz
Cavaco.

3.º Pedro Miguel da Cruz Cavaco renunciou ao cargo de gerente
da sociedade em epígrafe.

Data: 29 de Dezembro de 2003.

4.º Gonçalo França de Castro Pereira Coutinho e Maria da Graça
Sousa Azevedo Figueiredo Jardim Pereira Coutinho foram nomeados
para o cargo de gerentes da sociedade em epígrafe.

Data: 29 de Dezembro de 2003.

5.º Foi alterado o artigo 3.º e eliminado o n.º 3 do artigo 4.º do
contrato da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
750 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a Gonçalo França de Castro Pereira Coutinho.

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

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003623035
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TRAPÉZIO � ARQUITECTURA E DECORAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Vale do Lobo, vila 734, Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3187/
940627; identificação de pessoa colectiva n.º 502087234; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 26/
20040212.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de TRAPÉZIO � Arquitectu-
ra e Decoração, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em Vale do Lobo,
vila 734, freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

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

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003622233

VALES & SOUSA DIAS, L.DA

Sede: Edifício Marina Garden, loja L, Vilamoura,
Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3597/
960510; identificação de pessoa colectiva n.º 503678821; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5; números e datas das
apresentações: 7/20040130 e 25/20040209.

Certifico que:
1.º Leonel Marques Alves renunciou ao cargo de gerente da socie-

dade em epígrafe.
Data: 7 de Novembro de 2003.

2.º Foi alterado o artigo 4.º do contrato da sociedade em epígrafe,
o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade e a sua representação incumbem a
um gerente, ficando vinculada a mesma com a assinatura do gerente.

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

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003661743

A 4 � SOCIEDADE DE TABACARIAS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Vilamoura, lote 30, sector 6,
armazém 3, Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2722/
920422; identificação de pessoa colectiva n.º 502749423; averba-
mento n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20040204.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de A 4 � Sociedade de Taba-
carias, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial de Vilamoura, lote
30, sector 6, armazém 3, 8125-404 Quarteira, freguesia de Quarteira,
e durará por tempo indeterminado.

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

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003661824

GRIFO � CANALIZAÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Córregos de Santa Luzia, Cruz da Assumada,
São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2221/
900313; identificação de pessoa colectiva n.º 502308338; averba-

mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20040209.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de GRIFO � Canalizações e
Construção Civil, L.da, com sede em Córregos de Santa Luzia, Cruz
da Assumada, em Loulé, freguesia de São Clemente, concelho de
Loulé, e durará por tempo indeterminado.

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

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003622179

PCR � PRODUTOS CLÍNICOS E REAGENTES, L.DA

Sede: Moradia 15, Aldeia do Pinhal, Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4213/
990115; identificação de pessoa colectiva n.º 504471430; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 43/20040206.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 20 de Dezembro de 2003.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2000172717

CARAPETINHO � SOCIEDADE DE AGRICULTURA
INTENSIVA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Paio Peres Correia, 31, 1.º,
São Sebastião, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1499/
860926; identificação de pessoa colectiva n.º 501716980; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 20; números e data das
apresentações: 22 e 23/20040202.

Certifico que:
1.º Karem Marie Dinesen e Anders Wilhelm Dinesen renuncia-

ram ao cargo de gerente da sociedade em epígrafe.
Data: 4 de Novembro de 2003.

2.º José Manuel Teixeira Cândido Costa foi nomeado para o car-
go de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 4 de Novembro de 2003.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003661778

MANUEL GANHÃO � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Sede: Rua de Manuel Cabrita Teodósio, lote 11, 2.º, direito,
frente, Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6057/
20040211; identificação de pessoa colectiva n.º 506859606; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 28/20040211.

Certifico que entre Manuel António dos Reis Ganhão, solteiro,
maior, e Isabel Maria Madeira Marques Patrocínio, divorciada, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuel Ganhão � Exploração
Hoteleira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel Cabrita Teo-
dósio, lote 11, 2.º, direito, frente, na vila e freguesia de Almancil,
concelho de Loulé.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restauração e exploração
hoteleira.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma
de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003646558

CLEAN AND GO � SERVIÇOS DE LIMPEZA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Sá Carneiro, 41, Benafim, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6049/
20040205; identificação de pessoa colectiva n.º 506858456; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 26/20040205.

Certifico que Michel José Erosa, casado com Mirtha Flora Pare-
des em separação de bens, constituiu a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clean and Go � Serviços de Lim-
peza, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Sá Carneiro, 41,
Benafim, freguesia de Benafim, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto serviços de manutenção, reparação
e limpeza de imóveis.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, confor-
me 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
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003646183

ALCONRU, SGPS, S. A.

Sede: Rua das Acácias, Edifício Los Arcos,
Vilamoura, Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6058/
20040212; identificação de pessoa colectiva n.º 506663728; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040212.

Certifico que entre Ana Margarida Guerreiro Mendes, solteira,
maior; Juan Carlos Romero Gonzalez, casado com Inmaculada Cria-
do Blanco sob o regime da separação de bens; Pablo Romero Gonzalez,
casado com Marina López Alvarez sob o regime da separação de
bens; Joaquin Enrique Amaya Galvan, casado com Montesserrat
Marquina Romero sob o regime da comunhão de adquiridos, e Rafael
Vigueras Gonzalez, casado com Begoña Santos Gento sob o regime
da comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a firma ALCONRU, SGPS, S. A., e rege-se pelo
Código das Sociedades Comerciais, pelo Decreto-Lei n.º 495/88, de
30 de Dezembro, pela demais legislação aplicável, e pelo presente
contrato social.

ARTIGO 2.º

1 � Tem a sua sede na Rua das Cássias, Edifício Los Arcos,
Vilamoura, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

2 � A sociedade poderá, por simples deliberação do conselho de
administração:

a) Transferir a sua sede para qualquer outro local, dentro do mes-
mo concelho ou para concelhos limítrofes;

b) Estipular domicílio particular para determinados negócios;
c) Criar sucursais, delegações ou outras formas de representação

local, em território português ou no estrangeiro, independentemen-
te da deliberação dos accionistas.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por único objecto a gestão de participações so-
ciais de outras sociedades, como forma indirecta de exercício da
actividade económica.

ARTIGO 4.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social, acções, transmissões de acções
e aumento de capital

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, representado por
10 000 acções ordinárias de valor nominal de 5 euros cada, encon-
trando-se totalmente subscrito e realizado.

2 � Poderão existir títulos de 1, 5, 10, 100 e 1000 ou mais ac-
ções, podendo os títulos ser desdobrados a pedido dos accionistas e
a suas expensas.

3 � As acções representativas do capital social serão nominati-
vas.

4 � A sociedade poderá emitir acções nos termos gerais.
5 � A cada grupo de 100 acções ordinárias corresponde um voto,

tendo os accionistas tantos votos quantos os correspondentes à parte
inteira que resulta da divisão por 100 do número de acções possuí-
das.

6 � A sociedade está autorizada a emitir acções preferenciais
remíveis até ao montante representativo de metade do capital.

7 � As acções preferenciais remíveis serão remidas ao valor
nominal quando a assembleia geral o deliberar.

ARTIGO 6.º

1 � A transmissão de acções inter vivos, total ou parcial, onero-
sa ou gratuita, está sujeita ao consentimento da assembleia geral.
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2 � A assembleia geral pode recusar o consentimento à trans-
missão de acções com fundamento em qualquer interesse relevante
da sociedade, devendo na respectiva deliberação especificar o mo-
tivo da recusa.

3 � A assembleia geral deve pronunciar-se sobre o pedido de
consentimento da transmissão, no prazo máximo de 60 dias.

4 � Se a assembleia geral não se pronunciar no prazo referido no
número anterior, considera-se livre a transmissão das acções.

5 � Quando recusar licitamente o consentimento à transmissão
das acções, a assembleia geral fica com a obrigação de fazer adquirir
as acções por outra pessoa nas condições de preço e pagamento do
negócio para o qual foi solicitado o consentimento; tratando-se de
transmissão a título gratuito, ou provando a assembleia geral que
naquele negócio houve simulação de preço, a aquisição far-se-á pelo
valor real, determinado nos termos previstos no artigo 105.º, n.º 2,
do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

1 � No caso de qualquer accionista desejar transmitir a título gra-
tuito ou oneroso, todas ou algumas das acções nominativas de que for
titular, têm os restantes accionistas direito de preferência na aquisi-
ção das mesmas, na proporção das que forem titulares nessa data.

2 � Se forem vários os accionistas a desejar adquirir as referidas
acções, nos termos do artigo anterior e ficar fracção indivisível,
atribuir-se-á ao accionista que tiver menor número de acções, e, em
caso de igualdade de condições, atribuir-se-á por sorteio.

3 � No caso de transmissão a título gratuito, o exercício do di-
reito de preferência far-se-á pelo valor real das acções, determinado
nos termos do artigo 105.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comer-
ciais.

ARTIGO 8.º

1 � Na subscrição de novas acções representativas de aumentos
de capital, terão preferência os accionistas que o forem à data da
subscrição, na proporção das que já possuam, salvo nos casos em
que a assembleia geral que deliberar o aumento de capital limite ou
suprima o direito de preferência dos accionistas quando o interesse
social o justifique.

2 � Se algum accionista não quiser usar do seu direito de prefe-
rência, este devolver-se-á aos restantes accionistas, respeitando-se
sempre a posição accionista que detenham.

3 � Até ao limite de 100 000 000 de euros, é autorizado o con-
selho de administração a aumentar o capital social, através de emis-
são de acções ordinárias ou preferenciais remíveis, por entradas em
dinheiro.

4 � Os sócios, detentores de acções ordinárias, ficam obrigados a
efectuar prestações acessórias de capital, no montante, prazo e de-
mais condições que vierem a ser aprovadas em assembleia geral, até
ao montante máximo total de 100 000 000 de euros.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 9.º
São órgão sociais:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

A assembleia geral, quando regularmente convocada e constituída,
representa a universalidade dos accionistas e as suas deliberações, salvo
irregularidade ou omissão, serão obrigatórias para os accionistas,
mesmo para os ausentes ou divergentes, bem como para os demais
órgãos sociais.

ARTIGO 11.º

1 � O direito de assistir às assembleias gerais e participar nos
seus trabalhos é reservado aos accionistas que detenham, pelo me-
nos, 100 acções.

2 � Os membros do conselho de administração e o fiscal único
devem assistir e participar nos trabalhos das assembleias gerais, sem
direito a voto nessas qualidades.

3 � Para efeitos de conferirem o direito de voto a um accionista
numa assembleia, as acções devem estar averbadas ou depositadas

numa instituição de crédito ou na sociedade até sete dias úteis antes
da data da realização da mesma.

4 � Qualquer accionista com direito a participar na assembleia
geral poderá fazer-se representar nos termos da lei, mediante pro-
curação ou simples carta, dirigida ao presidente da mesa da assem-
bleia, até cinco dias úteis antes da data da reunião da respectiva as-
sembleia, identificando o mandatário e especificando a reunião a que
se destina.

ARTIGO 12.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas nos termos da lei, e
consideram-se regularmente constituídas, em primeira convocatória,
quando estejam presentes ou devidamente representados accionistas
que detenham mais de 50 % do capital social com direito a voto.

2 � Na convocatória da assembleia geral deverá ser fixada uma
segunda data de início para o caso de a assembleia não poder reunir-
-se na data marcada, por falta de representação do capital social
exigido.

3 � A assembleia convocada nos termos do número anterior pode
deliberar seja qual for o número de accionistas presentes ou repre-
sentados ou o capital social por eles representado.

ARTIGO 13.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presi-
dente e um secretário.

2 � Os membros da mesa, que poderão ser accionistas ou pessoas
estranhas, serão eleitos por um, dois ou quatro anos, conforme de-
liberado pela assembleia de accionistas que os eleja, podendo ser
reeleitos.

3 � Na falta dos membros da mesa eleitos, servirá de presidente
da mesa o fiscal único, e de secretário um qualquer accionista por
ele escolhido.

4 � No caso de não se encontrar presente o fiscal único, presi-
dirá à mesa da assembleia geral um accionista, por ordem do número
de acções de que sejam titulares; em igualdade de número de acções,
atender-se-á, sucessivamente, à maior antiguidade como accionista
e à idade.

ARTIGO 14.º

Compete ao presidente da mesa convocar a assembleia e dirigir as
reuniões.

ARTIGO 15.º

A assembleia funcionará ordinariamente uma vez por ano, nos
primeiros três meses de cada ano, e extraordinariamente nos casos
previstos na lei e neste contrato social.

ARTIGO 16.º

A assembleia ordinária terá por objecto:
a) Discutir, aprovar ou modificar o relatório, balanço e contas do

conselho de administração e o relatório e parecer do fiscal único;
b) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

sociais;
c) Tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido convo-

cada.
ARTIGO 17.º

A assembleia geral reunirá extraordinariamente sempre que o con-
selho de administração ou o fiscal único o julguem necessário, ou
ainda a requerimento de accionistas que representem, pelo menos,
5 % do capital social.

ARTIGO 18.º

As deliberações da assembleia geral serão sempre tomadas por
maioria dos votos presentes ou representados, excepto nos casos a
seguir enunciados, em que será sempre necessária maioria qualificada
dos votos correspondentes à totalidade do capital emitido, ainda que
se trate de segunda convocatória:

a) Dissolução da sociedade;
b) Alteração do pacto social;
c) Supressão do direito de preferência dos accionistas.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 19.º

1 � A administração e a representação da sociedade cabem a um
conselho de administração composto por três, cinco, sete ou nove
membros.
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2 � Os membros do conselho de administração serão eleitos por
um período de um, dois ou quatro anos, conforme deliberado pela
assembleia de accionistas que os eleja, podendo ser reeleitos por uma
ou mais vezes.

3 � A assembleia geral fixará o número de membros que hão-de
constituir cada conselho de administração.

4 � O conselho de administração poderá preencher, até à assem-
bleia geral seguinte, as vagas que nele ocorram.

ARTIGO 20.º

Compete ao conselho de administração, além das atribuições que
derivem da lei:

a) Gerir negócios sociais com base em planos anuais e plurianuais
e efectuar todas as operações relativas ao objecto social;

b) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa e passi-
vamente;

c) Adquirir, vender ou por qualquer forma alienar ou onerar bens,
imóveis ou direitos;

d) Adquirir os bens imóveis ou tomar de arrendamento quaisquer
prédios necessários à sua própria instalação;

e) Nomear ou demitir o administrador-delegado e os directores,
consultores técnicos ou quaisquer outros empregados, bem como
constituir mandatários para determinados actos;

f) Executar ou fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as
deliberações da assembleia geral.

ARTIGO 21.º

1 � O conselho de administração designará, de entre os seus
membros, um presidente.

2 � O conselho de administração poderá designar um ou mais
administradores-delegados, definindo na acta de designação os pode-
res que entenda conferir-lhes e o modo como os mesmos poderão
ser exercidos.

3 � São cumuláveis as funções de presidente e de administrador-
-delegado.

4 � Os administradores deverão ou não prestar caução, confor-
me for deliberado pela assembleia geral de accionistas que os eleger.

ARTIGO 22.º

1 � O conselho de administração reunirá ordinariamente duas
vezes por ano e, extraordinariamente, mediante convocatória escri-
ta do seu presidente ou de outros dois administradores.

2 � As deliberações do conselho de administração, que constarão
em acta, serão tomadas por maioria dos membros que o compõem.

3 � O conselho de administração poderá deliberar por escrito,
desde que a deliberação seja tomada por unanimidade.

4 � Qualquer administrador, impedido ou ausente, poderá confe-
rir poderes a outro administrador para o representar em qualquer
reunião do conselho, bastando para o efeito, uma simples carta di-
rigida a quem presidir à mesma.

ARTIGO 23.º

A sociedade obriga-se pela assinatura:
a) Conjunta de dois administradores;
b) Conjunta do presidente do conselho de administração e de to-

dos os administradores-delegados, quando os houver;
c) Dos administradores-delegados, quando os houver, nos termos

e limites dos poderes que lhes tenham sido conferidos;
d) Pela assinatura de um ou mais mandatários dentro dos poderes

que lhe hajam sido conferidos;
e) Nos actos de mero expediente, de um só administrador.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 24.º

A fiscalização da sociedade, bem como a revisão das suas contas,
competem a um fiscal único e seu suplente, eleitos por um período
de um ano, podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

ARTIGO 25.º

O fiscal único tem as atribuições definidas na lei e neste contrato
social.

CAPÍTULO IV
Disposições gerais

ARTIGO 26.º

Os corpos sociais da sociedade permanecem em exercício até à
tomada de posse dos que forem designados para os substituir.

Disposições transitórias

Ficam desde já nomeados para o exercício de 2004, os seguintes
órgãos sociais, com dispensa de caução:

Mesa da assembleia geral: presidente, Adelaida Victoria Caraballo
Sanchez, casada, residente em Urbanização Al Sakia Village, lote
LHM16, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé; secretária, He-
loísa Bárbara Madeira e Madeira, solteira, maior, residente na Rua
da Rainha D. Leonor, 53, na cidade de Loulé.

Conselho de administração: presidente, Juan Carlos Romero
Gonzales; vogais: Juan Ramon Alcântara Lopez Sela, casado, resi-
dente em Plaza Colon, 10, 3.º, apartamento 2, em Córdoba, Espanha;
Rafael Vigueras Gonzalez; Joaquin Enrique Amaya Galvan, casado,
residente em Calle San Felipe, 17, BJ 1, Córdoba, Espanha; Pablo
Romero Gonzalez, já atrás identificados.

Fiscalização: fiscal único, Maria José Nogueira de Albuquerque Vaz
Caldas, casada, revisor oficial de contas n.º 816, com domicílio pro-
fissional na Rua do Poeta Bocage, 6-A, escritório C, em Lisboa;
suplente, João Carlos Monteiro Macedo, casado, revisor oficial de
contas n.º 817, com domicílio profissional na Alameda de Roentgen,
6, 5.º, esquerdo, em Lisboa.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003645187

TRANSPORTES JOSÉ PONTES & FILHO, L.DA

Sede: Tojera-Coreitos, Querença, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6047/
20040203; identificação de pessoa colectiva n.º 506792668; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040203.

Certifico que entre José da Silva Pontes e mulher, Zélia Viegas
Guerreiro Pontes, casados sob o regime da comunhão de adquiridos,
e Nuno Alexandre Guerreiro Pontes, solteiro, maior, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes José Pontes & Fi-
lho, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Tojera-Corcitos, fre-
guesia de Querença, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de máquinas industri-
ais e agrícolas; transportes de mercadorias por conta de outrem em
território nacional; compra e venda por grosso de materiais de cons-
trução civil; compra e venda por grosso de madeiras e lenha; com-
pra e venda por grosso de pedras decorativas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas: uma
no valor nominal de 25 000 euros, pertencente ao sócio José da Silva
Pontes, e duas nos valores nominais de 12 500 euros cada, perten-
cendo cada uma delas a cada um dos sócios Zélia Viegas Guerreiro e
Nuno Alexandre Guerreiro Pontes.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de três vezes o valor do capital so-
cial.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.
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2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a intervenção de um gerente.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003646205

CALIBRAUTO � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE CALIBRADORES, L.DA

Sede: Avenida de Francisco Sá Carneiro, Edifício Batalha,
loja 3, Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6050/
20040205; identificação de pessoa colectiva n.º 506804810; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 27/20040205.

Certifico que entre Carlos Duarte Pinto e mulher, Edilaine Belinati
Garcia Perez, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CALIBRAUTO � Comércio e
Reparação de Calibradores, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Francisco Sá Car-
neiro, Edifício Batalha, loja 3, na cidade e freguesia de Quarteira,
concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, reparação, impor-
tação e exportação de calibradores e equipamentos automotivos,
acessórios e montagem.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o valor do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003646191

DIANA MOURA � ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Centro Comercial Buganvília Plaza, loja 35, 1.º,
Quinta do Lago, Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6067/
20040217; identificação de pessoa colectiva n.º 506874508; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 26/20040217.
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Certifico que Diana Clara Andrade Moura, divorciada, constituiu
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Diana Moura � Administração
de Propriedades, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Centro Comercial Buganvília
Plaza, loja 35, 1.º, Quinta do Lago, freguesia de Almancil, concelho
de Loulé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a administração de propriedades e
serviços; aluguer de propriedades.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia
única, desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração, confor-
me ela decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003646213

FILIPE SEMIÃO � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Betunes, São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6036/
20040128; identificação de pessoa colectiva n.º 506834190; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 25/20040128.

Certifico que Filipe José dos Santos Semião, casado com Rosa
Fernandes Pimenta Semião em comunhão de adquiridos, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Filipe Semião � Construções,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Betunes, freguesia de
São Clemente, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, empreitadas e
subempreitadas. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiri-
dos para esse fim. Comercialização de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

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

2 � O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até 10 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003660917

AJCA � CONTABILIDADE � SOLUÇÕES
EMPRESARIAIS, L.DA

Sede: Rua de João de Deus, Quinta do Feliz, lote 13,
rés-do-chão, Apartado 3590, Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6034/
20040128; identificação de pessoa colectiva n.º 505526972; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 23/20040128.

Certifico que entre António José Cristina Amaro, solteiro, mai-
or, e Maria Amália Figueira Cristina Amaro, casada com Manuel
António Amaro em comunhão geral, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AJCA � Contabilidade � Solu-
ções Empresariais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de João de Deus, Quinta
do Feliz, lote 13, rés-do-chão, na vila e freguesia de Almancil, con-
celho de Loulé, com endereço postal no Apartado 3590.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de con-
tabilidade, fiscalidade, consultoria na área da gestão de investimen-
tos financeiros. Elaboração de projectos de investimento e seu acom-
panhamento.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 4800 euros, pertencente ao sócio António José Cristina
Amaro, e outra no valor nominal de 200 euros, pertencente à sócia
Maria Amália Figueira Cristina Amaro.

§ único. Os sócios poderão efectuar prestações suplementares de
capital até ao montante equivalente a 10 vezes o valor do capital
social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio António José Cristina
Amaro.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003623493
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ARROJA DA SILVA � SISTEMAS SOLARES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Zona Industrial de Vilamoura, lote 27, 2-B,
Vilamoura, Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6028/
20040121; identificação de pessoa colectiva n.º 506842835; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 29/20040121.

Certifico que Vítor Arroja da Silva, casado com Juráci de Fátima
Rio Silva em comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Arroja da Silva � Sistemas So-
lares, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial de Vilamoura,
lote 27, 2-B, Vilamoura, 8125-500 Quarteira, freguesia de Quarteira,
concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, comércio, instalação,
manutenção e reparação de sistemas solares e aquecimento central e
de climatização.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, confor-
me 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
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003644695

NORBERTO & MARUM, L.DA

Sede: Troto, Caixa Postal n.º 363-A, Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6032/
20040127; identificação de pessoa colectiva n.º 506824829; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040127.

Certifico que entre Jorge Alexandre Marum, casado com Susie
Flores Feliciano Marum em comunhão de adquiridos, e Norberto
Mealha Herdeiro, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Norberto & Marum, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio do Troto, freguesia de
Almancil, concelho de Loulé, com endereço postal na Caixa Postal
n.º 363-A.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na gestão, administração e arren-
damento de imóveis. Construção e manutenção de piscinas e jar-
dins. Promoção imobiliária. Compra e venda de imóveis e revenda
dos adquiridos para esse fim. Serviços de comissionista. Comércio de
veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 2750 euros, pertencente ao sócio Jorge Alexandre
Marum, e uma no valor nominal de 2250 euros, pertencente ao sócio
Norberto Mealha Herdeiro.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003644806

EVROP � EMPRESA DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Jardim de Salir, Salir, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6031/
20040122; identificação de pessoa colectiva n.º 506158748; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 32/20040122.

Certifico que entre Sérgio Manuel dos Reis Cristóvão Luísa, di-
vorciado, Pedro Roberto Coelho Luísa, solteiro, maior, e José Cris-
tóvão Luísa, casado com Maria Nobre dos Reis em comunhão geral,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EVROP � Empresa de Valoriza-
ção de Resíduos e Obras Públicas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio do Jardim de Salir, fre-
guesia de Salir, concelho de Loulé.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na recolha, transformação, valo-
rização, reciclagem e comércio de resíduos. Construção civil e obras
públicas, fabrico de betão e artefactos de cimento, bem como o
comércio dos mesmos. Transporte de mercadorias por conta de
outrem, nacional e internacional.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas: duas
no valor nominal de 24 950 euros cada, pertencendo cada uma delas
a cada um dos sócios Sérgio Manuel dos Reis Cristóvão Luísa e Pe-
dro Roberto Coelho Luísa, e uma no valor nominal de 100 euros,
pertencente ao sócio José Cristóvão Luísa.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de duas vezes o valor do capital so-
cial.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Sérgio Manuel
dos Reis Cristóvão Luísa e Pedro Roberto Coelho Luísa.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003644725

CONTROLDATA � INFORMÁTICA
E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Afonso de Albuquerque, lote 9, loja 2,
São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6035/
20040128; identificação de pessoa colectiva n.º 506832392; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 24/20040128.

Certifico que entre José António Pinheiro Belejo e mulher, Cân-
dida de Sousa Correia Romeiro Belejo, casados em comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONTROLDATA � Informá-
tica e Telecomunicações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Afonso de Albuquer-
que, lote 9, loja 2, na cidade e concelho de Loulé, freguesia de São
Clemente.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de equipamento in-
formático, telecomunicações e acessórios, serviços de informática,
consultadoria e assistência técnica. Formação. Serviços de disponi-
bilização de utilização da rede internet. Criação, desenvolvimento e
manutenção de páginas na internet. Desenvolvimento e manuten-
ção de software.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 15 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até duas vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003623060
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FASTBIT � SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua de D. Afonso III, 26, rés-do-chão, B, esquerdo,
Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6029/
20040121; identificação de pessoa colectiva n.º 506829740; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 30/20040121.

Certifico que entre Nélio Manuel Gonçalves Romão, Filipe Ma-
nuel Duarte Valente, ambos solteiros, maiores, e Manuel Nicolau Dias
Valente, casado com Crisálida Maria Duarte Viana Valente em co-
munhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FASTBIT � Serviços de Infor-
mática, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Afonso III, 26,
rés-do-chão, fracção B, esquerdo, na cidade e freguesia de Quarteira,
concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização e assistência
técnica de equipamentos e acessórios de informática. Prestação de
serviços, consultoria e formação na óptica do utilizador na área de
informática. Elaboração, desenvolvimento de aplicações e manuten-
ção de páginas na internet. Serviços de disponibilização da utiliza-
ção da rede internet. Elaboração de projectos informativos em su-
porte digital e multimédia.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas: duas no
valor nominal de 2000 euros cada, pertencendo cada uma delas a
cada um dos sócios Nélio Manuel Gonçalves Romão e Filipe Manuel
Duarte Valente, e uma no valor nominal de 1000 euros, pertencen-
te ao sócio Manuel Nicolau Dias Valente.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de seis vezes o valor do capital so-
cial.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Nélio Manuel
Gonçalves Romão e Filipe Manuel Duarte Valente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

gitimários;

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003623485

ANIMA RURALIS � ANIMAÇÃO TURÍSTICA
E AGRICULTURA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quinta da Alfarrobeira Grande, Esteval de Mouros, Alte

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5935/
20031001; identificação de pessoa colectiva n.º 506688992; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/20040128.

Certifico que foi reforçado o capital de 5000 euros para 12 500 eu-
ros e alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade em epígrafe, o
qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 12 500 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única.

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

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003623515

JORGE FARRAJOTA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida do Infante de Sagres, 72, rés-do-chão,
Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5501/
20020118; identificação de pessoa colectiva n.º 505869950; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/20040122.

Certifico que foi reforçado o capital de 5000 euros para 30 000 eu-
ros e alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade em epígrafe, o
qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 30 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

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

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003623531
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ALGARFINCO � SERVIÇOS E SOLUÇÕES
EMPRESARIAIS, L.DA

Sede: Rua das Oliveiras, Edifício Via Falécia, letra D,
Vilamoura, Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3212/
940727; identificação de pessoa colectiva n.º 503245356; inscrições
n.os 7 e 8; números e datas das apresentações: 38/990427 e 2/
20040128.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Mais certifico que foi reforçado o capital de 24 939,90 euros para
25 000 euros e alterados os artigos 1.º, 4.º e 5.º, n.º 4, do contrato
da sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma ALGARFINCO � Serviços e Solu-
ções Empresariais, L.da, e tem a sua sede na Rua das Oliveiras, Edi-
fício Via Falécia, letra D, Vilamoura, freguesia de Quarteira, conce-
lho de Loulé.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma das quotas dos sócios, que são as
seguintes: uma no valor nominal de 20 000 euros, pertencente ao
sócio Elísio Manuel Cavaco Martins, e outra no valor nominal de
5000 euros, pertencente à sócia Teresa Isabel Guerreiro Oliveira.

ARTIGO 5.º

4 � Para a prática de actos de mero expediente ou levantamento
de importâncias de depósitos bancários de montante inferior a
2500 euros, ou ainda, actos determinados também por efeito de de-
liberação da assembleia geral, constante de acta, bastará a assinatura
de um gerente.

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

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003623540

SILVA FALEIRO � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, São Lourenço,
Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6016/
20040113; identificação de pessoa colectiva n.º 504228757; inscri-
ções n.os 3 e 4 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e datas
das apresentações: 27/20040113 e 14 e 15/20040126.

Certifico que:
1.º Foram alterados os artigos 1.º e 2.º do contrato da sociedade

em epígrafe, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Faleiro Silva, Unipessoal, L.da, e tem
a sua sede na Estrada Nacional n.º 125, sítio de São Lourenço, fre-
guesia de Almancil, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração hoteleira, bares,
cafés, restaurantes e similares; comércio, reparação de veículos au-
tomóveis, barcos e motas e comércio de peças e acessórios dos
mesmos.

2.º Litério Duarte da Silva foi nomeado para o cargo de gerente
da sociedade em epígrafe.

Data: 1 de Novembro de 2003.

3.º Filipa Alexandra Faleiro Duarte da Silva renunciou ao cargo
de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 1 de Novembro de 2003.

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

26 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003623507

MOURARENT � ALUGUER DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Centro Tivoli, Edifício Tália, loja 1, Vilamoura,
Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5385/
20020531; identificação de pessoa colectiva n.º 506167356; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 2 e 4/20040206.

Certifico que:
1.º Vítor Manuel Valente renunciou ao cargo de gerente da socie-

dade em epígrafe.
Data: 4 de Fevereiro de 2004.

Foram alterados os artigos 1.º e 4.º do contrato da sociedade em
epígrafe, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede no Centro Tivoli, Edifício Tália,
loja 1, Vilamoura, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

ARTIGO 4.º

4 � Mantém-se na gerência o sócio Paulo Alexandre Primavera
Oliveira, ficando desde já nomeado gerente o sócio Paulo Alexandre
Elias Silva.

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

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003623590

PRAIASUPER � PRODUTOS ALIMENTARES
E EXPLORAÇÃO DE PRAIAS, L.DA

Sede: Rua da Praia, loja C, Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3316/
950214; identificação de pessoa colectiva n.º 503363685; inscrições
n.os 11 e 12; números e data das apresentações: 4 e 5/20040205.

Certifico que:
1.º Maximino Duarte Monteiro foi nomeado para o cargo de ge-

rente da sociedade em epígrafe.
Data: 4 de Fevereiro de 2004.

2.º Foi alterado o artigo 4.º do contrato da sociedade em epígrafe,
o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios,
desde já nomeados gerentes, sendo necessárias duas assinaturas para
obrigar a sociedade.

2 � Os poderes dos gerentes não compreendem a prestação de
garantias reais ou pessoais a dívidas de outras entidades, salvo se
houver justificado interesse da sociedade, e neste caso mediante de-
liberação da assembleia geral.

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

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003623582

TELERESERVA � CENTRAL DE RESERVAS, L.DA

Sede: Marina Plaza, bloco 8-B, 1.º, direito, Vilamoura,
Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3617/
960613; identificação de pessoa colectiva n.º 503758647; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 9/20040212.

Certifico que foi reforçado o capital de 150 000 euros para
250 000 euros e alterado o artigo 4.º do contrato da sociedade em
epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 250 000 euros e corresponde à soma das quotas: uma no valor
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nominal de 237 500 euros, pertencente ao sócio José António da
Conceição, e outra no valor nominal de 12 500 euros, pertencente
à sócia Ana Teresa Martins do Vale da Conceição.

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

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003622217

AUTIER � RESTAURANTES, L.DA

Sede: Centro Comercial Marina, 13-14, Marina de Vilamoura,
Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4502/
20000131; identificação de pessoa colectiva n.º 504772929; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 1/20040204.

Certifico que foi reforçado o capital de 5000 euros para 37 000 eu-
ros e alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade em epígrafe, o
qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 37 000 euros e corresponde à soma das quotas: uma no valor
nominal de 36 260 euros, pertencente à sócia Rosalind Trading (In-
ternacional), Ltd., e outra no valor nominal de 740 euros, perten-
cente ao sócio Alexandre Siopa Medalho.

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

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003623574

ALGARVE STEELBUILD � CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Conde, Boliqueime, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6045/
20040202; identificação de pessoa colectiva n.º 506821188; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 54/20040202.

Certifico que Stephen James Clarke, casado com Lucy Jane Clarke
sob o regime da separação de bens, constituiu a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALGARVE STEELBUILD �
Construções, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Conde, na aldeia e
freguesia de Boliqueime, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas.
Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.
Promoção imobiliária. Gestão e administração de imóveis.

ARTIGO 3.º

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

2 � Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até duas vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003644644

DIVERSTEEL � SERVIÇOS METÁLICOS, L.DA

Sede: Maritenda, Apartado 1112, Boliqueime, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6060/
20040212; identificação de pessoa colectiva n.º 506845826; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 48/20040212.

Certifico que entre Filipe Manuel Carreira Trovão, casado com
Manuela Maria Trovão Vala sob o regime da comunhão de adquiri-
dos; Herlânder Ribeiro da Silva, casado com Cristina Maria Pereira
Marto sob o regime da comunhão de adquiridos, e Diamantino de Sá
Fernandes, divorciado, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DIVERSTEEL � Serviços Me-
tálicos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio da Maritenda, freguesia
de Boliqueime, concelho de Loulé, com endereço postal no Aparta-
do 1112.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e instalação de es-
truturas metálicas e acessórios afins.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5001 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 50 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.
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ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003646175

ZENMAR, EXPLORAÇÃO DE BARES
E RESTAURANTES, L.DA

Sede: Casa Antiga, Malhadais, Boliqueime, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6038/
20040130; identificação de pessoa colectiva n.º 506821420; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 31/20040130.

Certifico que entre Mark Julian Hodgson e mulher, Zena Jane
Hodgson, casados sob o regime da separação de bens, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ZENMAR, Exploração de Bares
e Restaurantes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Casa Antiga, sítio de Malhadais,
freguesia de Boliqueime, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de bares e restau-
rantes. Gestão, administração e arrendamento de imóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 4900 euros, pertencente ao sócio Mark Julian
Hodgson, e outra no valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia
Zena Jane Hodgson.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 20 vezes o valor do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeado gerente o sócio Mark Julian
Hodgson.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

gitimários;

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003646167

COMUNICAL � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
E IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua de Serpa Pinto, 15, São Sebastião, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6037/
20040129; identificação de pessoa colectiva n.º 506816869; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040129.

Certifico que entre José Mendes Bota, casado com Otília Maria
Duarte Coelho Mendes Bota sob o regime da comunhão de adquiri-
dos, e António Ferreira Pereira, casado com Maria de Deus Pereira
sob o regime da comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COMUNICAL � Empreendi-
mentos Turísticos e Imobiliários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Serpa Pinto, 15, na
cidade e concelho de Loulé, freguesia de São Sebastião.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim. Promoção imobiliária. Urbanizações, gestão, administração e
arrendamento de imóveis. Exploração de empreendimentos turísti-
cos e hoteleiros. Desenvolvimento de projectos imobiliários.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros e corresponde à soma de
duas quotas iguais, uma de cada sócio.

2 � O referido capital encontra-se subscrito e realizado em di-
nheiro, quanto a metade, na proporção das quotas dos sócios, de-
vendo a restante metade ser realizada no prazo de seis meses, a
contar de hoje.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003646159

EXTINMOURA � SISTEMAS DE SEGURANÇA
E PROTECÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, L.DA

Sede: Centro Tivoli, Edifício Tália, loja 2, Vilamoura,
Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6040/
20040202; identificação de pessoa colectiva n.º 506784150; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040202.

Certifico que entre Paulo Alexandre Elias Silva, solteiro, maior;
Paulo Alexandre Primavera Oliveira, casado com Alexandra Paula
Pereira Guerreiro Oliveira em comunhão de adquiridos; Rui Manuel
Pereira Rodrigues Teixeira, solteiro, maior, e António Manuel Girão
Marques Coelho, casado com Armanda Maria Barros Costa Coelho
em comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ESTINMOURA � Sistemas de
Segurança e Protecção Contra Incêndios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Centro Tivoli, Edifício Tália,
loja 1, em Vilamoura, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização, montagem e
assistência técnica de sistemas de segurança e protecção contra in-
cêndios. Comercialização de equipamentos, produtos e acessórios de
prevenção, segurança e sinalética e extintores.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de quatro quotas: uma
no valor nominal de 2400 euros, pertencente ao sócio Paulo Ale-
xandre Elias Silva; duas nos valores nominais de 1250 euros cada,
pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios Paulo Alexandre
Primavera Oliveira e Rui Manuel Pereira Rodrigues Teixeira, e ou-
tra no valor nominal de 100 euros, pertencente ao sócio António
Manuel Girão Marques Coelho.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco vezes o valor do capital
social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Paulo Alexan-
dre Elias Silva e Paulo Alexandre Primavera Oliveira.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003623078

FILOMENA SANTOS & DÁRIO DUARTE, L.DA

Sede: Rua de Camilo Castelo Branco, 17, rés-do-chão,
São Sebastião, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6044/
20040202; identificação de pessoa colectiva n.º 506845524; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 48/20040202.

Certifico que entre Maria Filomena Silva Santos, solteira, maior,
e Dário Filipe Fernandes Duarte, solteiro, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Filomena Santos & Dário Du-
arte, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Camilo Castelo Bran-
co, 17, rés-do-chão, na cidade e concelho de Loulé, freguesia de São
Sebastião.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em churrasqueira, restaurante,
snack-bar; actividades hoteleiras.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de três vezes o valor do capital so-
cial.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.
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2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a intervenção de dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003646132

ILUSÕES E FANTASIAS, COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Avenida de Marçal Pacheco, 57, São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6043/
20040202; identificação de pessoa colectiva n.º 506837033; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 46/20040202.

Certifico que entre Maria Rosalina Clemente Antão Vieira, casa-
da com Carlos Alberto Pereira Vieira em comunhão de adquiridos, e
Tânia Alexandra Pereira Mateus, casada com Nuno Miguel Silva
Santos Mateus em comunhão de adquiridos, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ilusões e Fantasias, Comércio de
Vestuário, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Marçal Pacheco,
57, na cidade e concelho de Loulé, freguesia de São Clemente.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de vestuário, aces-
sórios, bijutaria, calçado 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 iguais, uma
de cada sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003646124

MESTRE & MARQUES, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 85, Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6051/
20040206; identificação de pessoa colectiva n.º 506841600; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 8/20040206.

Certifico que entre João Marques Figueiredo Pinto, divorciado, e
Rui Miguel Alves Mestre, solteiro, maior, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mestre & Marques, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de 5 de Outubro, 85,
na vila e freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração do restaurante,
nomeadamente, com espectáculos ao vivo.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até cinco vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003646116

ALCIDES DAS NEVES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quinta do Romão, sector 2, lote G-8, 4.º, A, Quarteira,
Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6055/
20040210; identificação de pessoa colectiva n.º 506838803; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 33/20040210.

Certifico que Alcides Pinto das Neves, casado com Emília Rosa
Ferreira de Faria das Neves sob o regime da separação de bens, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alcides das Neves, Unipessoal,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta do Romão, sector 2,
lote G-8, 4.º, A, na cidade e freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto construção civil, empreitadas e su-
bempreitadas, e construção de casas para venda.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 20 000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003645136

SETE RUAS � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Avenida de Sá Carneiro, Edifício Panorama, bloco 1-A,
6.º, C, Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6046/
20040203; identificação de pessoa colectiva n.º 506221660; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 33/20040203.

Certifico que entre Maria Helena Rocheta Guerreiro Rua de Al-
meida Carvalho, casada com Nuno Álvares D�Almeida Carvalho sob
o regime da comunhão geral; Marial Raquel Rocheta Guerreiro Rua
Durão Leitão, casada com António Gabriel de Sousa Durão Leitão
sob o regime da comunhão geral; António José Rocheta Guerreiro
Rua, casado com Maria Filomena Pacheco Monteiro Rocheta Rua
sob o regime da comunhão de adquiridos; Luís Filipe Rocheta Guer-
reiro Rua, casado com Maria Fernanda Trindade Teixeira Rocheta
Rua sob o regime da comunhão de adquiridos; João Nuno Rocheta
Guerreiro Rua, casado com Isabel Maria Correia Pascoal Rocheta Rua
sob o regime da separação de bens; Jaime Maria Rocheta Guerreiro
Rua, divorciado, e Joaquim Manuel Rocheta Guerreiro Rua, casado
com Luísa Maria de Moura Joyce Rua sob o regime da comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a firma Sete Ruas � Empreendimentos Tu-
rísticos e Imobiliários, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede e duração

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Sá Carneiro, Edi-
fício Panorama, bloco 1-A, 6.º, C, na cidade e freguesia de Quarteira,
concelho de Loulé, podendo o órgão de administração transferi-la
para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou concelho
limítrofe, mediante deliberação constante de acta.

2 � A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste em empreendimentos turísticos e
imobiliários. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos
para esse fim. Promoção imobiliária. Construção civil. Exploração
hoteleira, nomeadamente, hotéis e restaurantes.

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social é de 70 000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro, e fica representado por 7000 ac-
ções no valor nominal de 10 euros cada uma.

ARTIGO 5.º

Direito de preferência

1 � Nos aumentos de capital, terão direito de preferência os
accionistas que o forem à data da deliberação, exceptuam-se os au-
mentos com realização em dinheiro ou espécie e sempre que esse
direito de preferência seja limitado ou suprimido por deliberação da
assembleia geral, aprovada por número de votos correspondentes à
maioria absoluta do capital social, nos termos da lei.

2 � Se algum dos sócios não quiser usar o direito de preferência,
acrescerá este aos demais accionistas.

ARTIGO 6.º

Mora

Os accionistas em mora para com a sociedade, enquanto se man-
tiverem nessa situação, não poderão exercer os direitos de benefici-
ar da preferência estabelecida no artigo anterior.

ARTIGO 7.º

Amortização

A sociedade poderá amortizar, mediante o preço que resultar do
último balanço, pago até um limite de quatro prestações semestrais
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iguais e sem juros, as acções que forem penhoradas, arrestadas ou
sujeitas a qualquer providência judicial.

ARTIGO 8.º

Obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações a outros títulos financeiros,
nominativos ou ao portador, nos termos da lei e nas condições que
venham a ser aprovadas pelo conselho de administração ou pelo
administrador único.

ARTIGO 9.º

Participação, votos e representação

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que
não estejam inibidos de exercer os direitos sociais, e cujas acções,
nominativas ou ao portador, estejam registadas ou depositadas em
instituições de crédito ou à guarda da própria sociedade, até cinco
dias antes daquele em que a reunião deva realizar-se.

2 � A cada acção corresponde um voto.
3 � Qualquer accionista poderá fazer-se representar numa reu-

nião da assembleia geral por outro accionista, por um administra-
dor, pelo cônjuge ou descendente, bastando como instrumento de
representação uma carta por si assinada, ou pelo respectivo repre-
sentante legal, no caso de ser pessoa colectiva, dirigida ao presiden-
te da mesa.

ARTIGO 10.º

Mesa

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presi-
dente e um secretário, que podem não ser accionistas, eleitos qua-
drienalmente.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral permanecem em
funções após o termo do seu mandato, até à eleição daqueles que os
devam substituir.

ARTIGO 11.º

Quórum

1 � A assembleia geral deliberará em primeira convocação, qual-
quer que seja o número de accionistas presentes ou representados,
excepto nos casos em que a lei exija maioria qualificada, caso em
que devem estar presentes ou representados accionistas que detenham
acções correspondentes a, pelo menos, um terço do capital social.

2 � Em segunda convocatória ou em segunda data fixada, a as-
sembleia deliberará, qualquer que seja o assunto, seja qual for o nú-
mero de accionistas representados.

ARTIGO 12.º

Derrogação

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogadas por simples deliberação da assembleia geral.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 13.º

Composição

1 � A administração da sociedade é exercida por um administra-
dor único ou por um conselho de administração composto por um
número ímpar de membros, entre três e sete, eleitos quadrienalmente,
e sempre reelegíveis pela assembleia geral, que logo designará o pre-
sidente do conselho de administração e determinará o valor da re-
muneração ou ausência dela.

2 � Os administradores permanecem em funções após o termo
do seu mandato, até ao registo daqueles que os devam substituir.

3 � O administrador único ou os membros do conselho de admi-
nistração são dispensados de caução, salvo se noutro sentido for
deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 14.º

Reuniões

1 � O conselho de administração, quando o houver, reunirá sem-
pre que for convocado pelo presidente ou por dois administradores,
sem dependência de qualquer periodicidade.

2 � Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador, mediante carta, telegrama ou telecó-
pia dirigida ao presidente do conselho de administração, ou, se for
este, a quem o substitua.

ARTIGO 15.º

Atribuição de competência

Compete ainda à administração, para além das outras atribuições
gerais resultados deste contrato ou da lei:

a) Gerir, com os mais amplos poderes, todos os negócios sociais
e efectuar as operações relativas ao objecto social que não caibam
na competência atribuída a outros órgãos da sociedade;

b) Adquirir livremente participações em sociedades com objecto
diferente daquele que a sociedade venha exercendo, em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas;

c) Transferir a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como abrir sucursais, filiais ou outras formas de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro;

d) Emitir obrigações;
e) Adquirir e alienar acções ou obrigações próprias ou alheias, nos

termos da lei;
f) Constituir mandatários, com os poderes que julgue convenien-

tes;
g) Deliberar que sejam feitos aos accionistas aditamentos sobre

lucros, com observância do disposto no artigo 297.º do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 16.º

Forma de obrigar

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois administradores, se estiver eleito um

conselho de administração, ou do administrador único;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários, dentro dos limites

do seu mandato.
ARTIGO 17.º

Fiscal único

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que terá
um suplente, devendo ambos ser revisores oficiais de contas ou so-
ciedades de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 18.º

Remissão

A dissolução e liquidação da sociedade reger-se-ão pelas disposi-
ções da lei e deste contrato, bem como pelas deliberações das as-
sembleias gerais competentes.

ARTIGO 19.º

Composição e competências dos liquidatários

1 � Ao conselho de administração ou ao administrador único,
competirá proceder à liquidação de todo o activo e passivo da socie-
dade, quando não tiver sido determinado por outra forma pela as-
sembleia geral.

2 � Quando a liquidação seja feita pelo conselho de administra-
ção, pertencer-lhe-ão todos os deveres consignados nos artigos 157.º
e 160.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais.

Disposição transitória

1 � A administração fica, desde já, autorizada a levantar a tota-
lidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e ins-
talação da sede social, e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumin-
do a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse perío-
do, logo que definitivamente matriculada.

2 � Ficam desde já designados para o quadriénio de 2004-2007,
os seguintes corpos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente, Mário Augusto Paes de Sousa
da Costa Pinto, casado, advogado, residente na Rua de Antero de
Figueiredo, 6-D, 3.º, esquerdo, em Lisboa; secretária, Luísa Maria de
Moura Joyce Rua, já atrás identificada; 2.ª secretária, Maria Fernanda
Trindade Teixeira Rocheta Rua, também já identificada.

Órgão de administração: administrador único, João Nuno Rocheta
Guerreiro Rua, já identificado.

Fiscal único: efectivo, Albuquerque, Aragão e Associado, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas n.º 20, com sede na Rua de
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Tierno Galvan, Torre 3, 13.º piso, na cidade de Lisboa, representa-
da pelo sócio João de Albuquerque, revisor oficial de contas n.º 244,
com domicílio profissional na morada acima indicada; suplente, João
Florêncio Vicente de Carvalho, revisor oficial de contas n.º 301,
residente na Avenida dos Estados Unidos da América, 82, 3.º, direi-
to, em Lisboa.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003646108

MÁRMORES PEREIRA, TEOTÓNIO & FILHOS, L.DA

Sede: Várzea da Mão, São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6059/
20040212; identificação de pessoa colectiva n.º 506827372; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/20040212.

Certifico que entre José Francisco Pereira e mulher, Benvinda
Maria Pinto Teotónio Pereira, casados sob o regime da comunhão
de adquiridos, Pedro Miguel Teotónio Pereira, solteiro, menor, e
Bruno Renato Teotónio Pereira, solteiro, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mármores Pereira, Teotónio &
Filhos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Várzea da Mão, fre-
guesia de São Sebastião, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria e comércio de már-
mores e materiais e equipamentos para a construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas: duas
no valor nominal de 3500 euros cada, pertencendo cada uma delas a
cada um dos sócios José Francisco Pereira e Benvinda Maria Pinto
Teotónio Pereira, e duas no valor nominal de 1500 euros cada,
pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios Bruno Renato
Teotónio Pereira e Pedro Miguel Teotónio Pereira.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o valor do capital social, com excepção do sócio
Pedro Miguel Teotónio Pereira, a quem só poderão ser exigidas após
este atingir a maioridade.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios José Francisco
Pereira e Bruno Renato Teotónio Pereira.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída

em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003645195

ROCHAMED � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Fonte Coberta, caixa postal 600-A, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6053/
20040209; identificação de pessoa colectiva n.º 506804828; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 24/20040209.

Certifico que entre Manuel Valério Rocha e mulher, Maria de
Fátima Bento Mateus e Silva Rocha, casados sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ROCHAMED � Mediação Imo-
biliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Fonte Coberta, fre-
guesia de Almancil, concelho de Loulé, com endereço na caixa pos-
tal n.º 600-A.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária. Gestão
e administração de imóveis e condomínios. Promoção imobiliária.
Prestação de serviços de limpeza e manutenção de imóveis. Servi-
ços de comissionista.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 20 vezes o valor do capital.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Manuel Valério Ro-
cha.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003645128

SUSANA PORTO MARTINS, L.DA

Sede: Quinta Shopping, loja 2, Centro Comercial
da Quinta do Lago, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6041/
20040202; identificação de pessoa colectiva n.º 506838790; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/20040202.

Certifico que entre Susana Margarida Ferreira Porto Martins e
marido, Carlos Manuel Lopes Martins, casados em comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Susana Porto Martins, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta Shopping, loja 2, Cen-
tro Comercial da Quinta do Lago, freguesia de Almancil, concelho
de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, comercialização,
representação de vestuário.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco vezes o valor do capital
social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003646140

MANUEL ANÍBAL CAVACO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de São Paulo, lote 1, rés-do-chão, São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 556/780603;
identificação de pessoa colectiva n.º 500762759; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das apresentações:
50 e 53/20040202.

Certifico que João Pedro Almeida Cavaco renunciou ao cargo de
gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 28 de Janeiro de 2004.
Mais certifico que foram alterados os artigos 1.º e 4.º do contrato

da sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma Manuel Aníbal Cavaco & Filhos,
L.da, e tem a sua sede na Rua de São Paulo, lote 1, rés-do-chão, na
cidade e concelho de Loulé, freguesia de São Sebastião.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade é exercida pelo sócio Rogério d�Almeida
Cavaco, que se mantém na gerência, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus ac-
tos e contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

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

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003623566
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VILA GONDRA � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua do Clube Náutico, Edifício Vila Lusa, lote 2-B, loja 9,
Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6065/
20040216; identificação de pessoa colectiva n.º 506743420; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/20040216.

Certifico que entre Paulo Jorge Freire Andrez e mulher, Marina
Maria Lopes Ferreira Andrez, casados no regime da separação de
bens, Sofia Isabel Freire Andrez, solteira, maior, Gil Inácio Andrez
e mulher, Maria Helena Domingos Freire Andrez, casados no regime
da comunhão geral de bens, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Vila Gondra � Promoção Imobiliá-
ria, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Clube Náutico, Edifício Vila
Lusa, lote 2-B, loja 9, em Vilamoura, freguesia de Quarteira, conce-
lho de Loulé, podendo o conselho de administração, mediante sim-
ples deliberação, deslocar a sede social, dentro do mesmo concelho
ou para qualquer concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O conselho de administração poderá deliberar a criação ou extin-
ção de sucursais, filiais, delegações, agências ou outras formas de re-
presentação social, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto a promoção imobiliária e constru-
ção para venda.

ARTIGO 5.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Do capital social e das acções

ARTIGO 6.º

O capital social é de 220 000 euros, inteiramente subscrito e reali-
zado em dinheiro e está dividido em 220 000 acções no valor nomi-
nal de 1 euro cada uma.

ARTIGO 7.º

1 � As acções são ao portador, susceptíveis de ser livremente
convertidas nos termos gerais da lei, sem prejuízo do que se dispõe
no número seguinte.

2 � A transmissão das acções para terceiros só pode ser efectua-
da após autorização da sociedade, a qual poderá sempre exercer o
direito de preferência.

3 � Não querendo ou não podendo a sociedade exercer o direito
de preferência, gozam os accionistas, em segundo lugar, de direito
de preferência na alienação de acções, na proporção directa das acções
de que forem titulares.

4 � O conselho de administração determinará o número de ac-
ções a ser representado por cada título ou espécies de títulos.

5 � A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias,
dentro dos limites e sob as condições impostas por lei, e exercer
sobre as mesmas as operações mais convenientes para o interesse
social.

ARTIGO 8.º

1 � O accionistas, na proporção directa das acções de que forem
titulares, terão direito de preferência na subscrição de novas acções
em futuros aumentos de capital.

2 � A sociedade poderá emitir obrigações, nos termos da lei.

CAPÍTULO III

Da assembleia geral

ARTIGO 9.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas e com-
pete-lhe deliberar sobre todas as matérias que por lei lhe sejam atri-
buídas.

ARTIGO 10.º

A cada 1000 acções corresponde 1 voto.

ARTIGO 11.º

É permitida a representação dos accionistas por qualquer pessoa,
mediante procuração ou simples carta dirigida ao presidente da mesa
da assembleia geral, identificando o mandatário e especificando a
reunião a que se destina.

ARTIGO 12.º

1 � Salvo quórum especial exigido por lei, a assembleia só pode-
rá deliberar em primeira convocação desde que esteja presente ou
representado, pelo menos, metade do capital social.

2 � Em segunda convocação, a assembleia geral pode deliberar
seja qual for o número de accionistas presentes ou representados e o
capital por eles representado, devendo as deliberações ser tomadas
com obediência à maioria.

ARTIGO 13.º

A mesa da assembleia é constituída por um presidente e um secre-
tário, eleitos por três anos civis, em assembleia geral, podendo ser
reeleitos.

ARTIGO 14.º

Compete à assembleia geral ou a uma comissão de accionistas,
nomeada em assembleia geral para o efeito, fixar a remuneração de
cada um dos administradores, tendo em conta as respectivas funções
desempenhadas.

ARTIGO 15.º

Compete, ainda, à assembleia geral:
a) Discutir, aprovar ou modificar o relatório, balanço e contas

apresentados pelo conselho de administração e relatório e parecer
do fiscal único;

b) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
sociais;

c) Deliberar sobre a alteração do contrato social, a emissão de
obrigações, a dissolução da sociedade e qualquer outro assunto para
que tenha sido convocada.

CAPÍTULO IV

Da administração e fiscalização

ARTIGO 16.º

A administração da sociedade será exercida por um conselho de
administração composto por três membros, eleitos por três anos civis,
os quais ficam desde já dispensados de caução, sendo permitida a
reeleição.

ARTIGO 17.º

1 � Compete em geral ao conselho de administração representar
plenamente a sociedade, cabendo-lhe os mais amplos poderes de
gestão, praticando todos os actos e operações inerentes ao seu ob-
jecto social e, designadamente, aqueles que não caibam na compe-
tência expressamente atribuída pelos estatutos ou pela lei ou outros
órgãos sociais.

2 � Ao conselho de administração compete, em especial:
a) A escolha do seu presidente;
b) A cooptação de administrador substituto;
c) Pedir a convocação de assembleias gerais;
d) Elaborar as políticas gerais da sociedade;
e) Elaborar o relatório, o balanço, as contas e a proposta de apli-

cação de resultados em cada exercício, a submeter à apreciação da
assembleia geral;

f) Definir a orgânica geral da sociedade e os quadros de pessoal;
g) Instalar ou adquirir, manter, transferir ou encerrar estabeleci-

mentos;
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h) Administrar o património da sociedade, incluindo a aquisição,
alienação ou oneração de direitos ou de bens móveis ou imóveis,
incluindo participações no capital de outras sociedades;

i) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamentos e rea-
lizar outras operações de crédito que não sejam vedadas por lei, bem
como prestar e aceitar cauções e garantias pessoais e reais pela so-
ciedade;

j) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as
deliberações da assembleia geral;

l) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, assim como confessar, desistir ou transigir em quaisquer pleitos
judiciais e comprometer-se com árbitros;

m) Designar administradores-delegados e delegar os poderes que
entender e constituir mandatários, nos termos e para os efeitos le-
gais, e outorgar-lhes os poderes que entender por convenientes.

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração, sem excluir a sua própria com-
petência para tomar resoluções sobre o mesmo assunto, poderá de-
legar num ou mais administradores a gestão corrente da sociedade,
devendo fixar os limites da delegação.

2 � Havendo administradores-delegados, estes vincularão a so-
ciedade nos actos e negócios por eles celebrados dentro dos limites
da delegação do conselho de administração.

ARTIGO 19.º

1 � A sociedade obriga-se, legalmente:
a) Com a assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Com a assinatura do administrador-delegado, caso exista, nos

actos e negócios de gestão corrente praticados nos limites da dele-
gação.

2 � Nos documentos emitidos pela sociedade em grande número,
nomeadamente nas acções e respectivos títulos, pode a assinatura
do administrador ser substituída pela respectiva reprodução mecânica.

ARTIGO 20.º

1 � O conselho de administração reúne, na sede social, sempre
que for convocado pelo presidente ou pelos outros dois administra-
dores.

2 � Os administradores devem ser convocados por escrito ou por
qualquer outra forma, com a antecedência adequada às circunstân-
cias, dispensando-se essa convocação se houver data previamente
fixada.

3 � O conselho de administração fixará as datas ou a periodici-
dade das reuniões ordinárias.

4 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar numa
reunião por outro administrador, mediante simples carta dirigida ao
presidente, mas cada instrumento de representação será apenas vá-
lido para cada reunião a que se destinar.

5 � Ao presidente caberá dirigir as reuniões do conselho de ad-
ministração, tendo voto de qualidade. No seu impedimento, as suas
funções e competência são assumidas pelo administrador mais anti-
go no desempenho de tais funções e, em igualdade de circunstâncias,
pelo de maior idade.

6 � O conselho de administração não pode deliberar sem que esteja
presente a maioria dos seus membros e as deliberações são formadas
por maioria dos votos dos membros presentes ou representados,
devendo os que dela discordem exarar em acta os motivos da discor-
dância.

ARTIGO 21.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e um su-
plente, eleitos por períodos de três anos em assembleia geral, po-
dendo haver lugar à sua reeleição.

ARTIGO 22.º

O fiscal único exercerá as competências que por lei lhe são atri-
buídas, nomeadamente:

a) Fiscalizar a administração da sociedade;
b) Vigiar pela observância da lei e do contrato social;
c) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e

documentos que lhe servem de suporte;
d) Verificar, quando julgar conveniente e pela forma que entenda

adequada, a extensão da caixa e as existências de qualquer espécie,
dos bens ou valores pertencentes à sociedade ou por ela recebidos
em garantia, depósito ou outro título;

e) Verificar a exactidão do balanço e da demonstração de resulta-
dos;

f) Verificar se os critérios valorimétricos adoptados pela socie-
dade conduzem a uma correcta avaliação do património e dos resul-
tados;

g) Elaborar anualmente relatório sobre a acção fiscalizadora e dar
parecer sobre o relatório, contas e propostas apresentadas pela ad-
ministração;

h) Convocar a assembleia geral quando o presidente da respectiva
mesa não o faça, devendo fazê-lo;

i) Cumprir as demais atribuições constantes da lei ou do contrato
de sociedade.

CAPÍTULO V

Exercício social e aplicação de resultados

ARTIGO 23.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 24.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a seguinte
aplicação:

a) 5 % para a constituição do fundo de reserva legal, enquanto
não estiver constituído ou sempre que seja necessário reintegrá-lo;

b) O restante lucro terá a aplicação que a assembleia geral deter-
minar.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 25.º

1 � A sociedade dissolver-se-á nos termos legais.
2 � A assembleia geral determinará a forma de liquidação e no-

meará a comissão liquidatária que poderá ser constituída pelos admi-
nistradores que se encontrarem em exercício à altura.

CAPÍTULO VII

Disposições transitórias

ARTIGO 26.º

Esta sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e, bem assim, fazer parte
de agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 27.º

Ficam, desde já, nomeados para os órgãos sociais, durante o trié-
nio de 2004 a 2006, com dispensa de caução e sem remuneração:

a) Assembleia geral: presidente, Marina Maria Lopes Ferreira
Andrez, residente na Rua do Rei Pedro II da Jugoslávia, lote 3, no
Estoril; secretário, Gil Inácio Andrez, residente na Quinta de São
Pedro, lote 25, no Alvor;

b) Conselho de administração: presidente, Paulo Jorge Freire
Andrez, residente na Rua do Rei Pedro II da Jugoslávia, lote 3, no
Estoril; vogais: Sofia Isabel Freire Andrez, residente na Rua de Car-
los Mardel, 67, 1.º, direito, em Oeiras, e Armando Jorge Correia de
Oliveira Barata, casado, residente na Quinta das Tojas, em Alcabi-
deche;

c) Fiscal único: fiscal único efectivo, Isabel Paiva, Miguel Galvão
& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, re-
presentada pelo Dr. João Miguel Pinto Galvão, revisor oficial de
contas com o n.º 587, com domicílio profissional na Rua do Gene-
ral Humberto Delgado, 23, em Faro; fiscal único suplente, Dr. José
Luís Guerreiro Nunes, revisor oficial de contas com o n.º 1098, com
domicílio profissional no Largo de Alberto Sampaio, 3-A, em Lin-
da-a-Velha.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003645241

LAGONDRA � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua do Clube Náutico, Edifício Vila Lusa, lote 2-B, loja 9,
Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6064/
20040216; identificação de pessoa colectiva n.º 506743373; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/20040216.
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Certifico que entre Paulo Jorge Freire Andrez e mulher, Marina
Maria Lopes Ferreira Andrez, casados no regime da separação de
bens, Sofia Isabel Freire Andrez, solteira, maior, Gil Inácio Andrez
e mulher, Maria Helena Domingos Freire Andrez, casados no regime
da comunhão geral de bens, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LAGONDRA � Promoção Imobiliá-
ria, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Clube Náutico, Edifício Vila
Lusa, lote 2-B, loja 9, em Vilamoura, freguesia de Quarteira, conce-
lho de Loulé, podendo o conselho de administração, mediante sim-
ples deliberação, deslocar a sede social, dentro do mesmo concelho
ou para qualquer concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O conselho de administração poderá deliberar a criação ou extin-
ção de sucursais, filiais, delegações, agências ou outra formas de re-
presentação social, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto a promoção imobiliária e constru-
ção para venda.

ARTIGO 5.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Do capital social e das acções

ARTIGO 6.º

O capital social é de 175 000 euros, inteiramente subscrito e reali-
zado em dinheiro e está dividido em 175 000 acções no valor nomi-
nal de 1 euro cada uma.

ARTIGO 7.º

1 � As acções são ao portador, susceptíveis de ser livremente
convertidas nos termos gerais da lei, sem prejuízo do que se dispõe
no número seguinte.

2 � A transmissão das acções para terceiros só pode ser efectua-
da após autorização da sociedade, a qual poderá sempre exercer o
direito de preferência.

3 � Não querendo ou não podendo a sociedade exercer o direito
de preferência, gozam os accionistas, em segundo lugar, de direito
de preferência na alienação de acções, na proporção directa das acções
de que forem titulares.

4 � O conselho de administração determinará o número de ac-
ções a ser representado por cada título ou espécies de títulos.

5 � A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias,
dentro dos limites e sob as condições impostas por lei, e exercer
sobre as mesmas as operações mais convenientes para o interesse
social.

ARTIGO 8.º

1 � O accionistas, na proporção directa das acções de que forem
titulares, terão direito de preferência na subscrição de novas acções
em futuros aumentos de capital.

2 � A sociedade poderá emitir obrigações, nos termos da lei.

CAPÍTULO III

Da assembleia geral

ARTIGO 9.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas e com-
pete-lhe deliberar sobre todas as matérias que por lei lhe sejam atri-
buídas.

ARTIGO 10.º

A cada 1000 acções corresponde 1 voto.

ARTIGO 11.º

É permitida a representação dos accionistas por qualquer pessoa,
mediante procuração ou simples carta dirigida ao presidente da mesa
da assembleia geral, identificando o mandatário e especificando a
reunião a que se destina.

ARTIGO 12.º

1 � Salvo quórum especial exigido por lei, a assembleia só pode-
rá deliberar em primeira convocação desde que esteja presente ou
representado, pelo menos, metade do capital social.

2 � Em segunda convocação, a assembleia geral pode deliberar
seja qual for o número de accionistas presentes ou representados e o
capital por eles representado, devendo as deliberações ser tomadas
com obediência à maioria.

ARTIGO 13.º

A mesa da assembleia é constituída por um presidente e um secre-
tário, eleitos por três anos civis, em assembleia geral, podendo ser
reeleitos.

ARTIGO 14.º

Compete à assembleia geral ou a uma comissão de accionistas,
nomeada em assembleia geral para o efeito, fixar a remuneração de
cada um dos administradores, tendo em conta as respectivas funções
desempenhadas.

ARTIGO 15.º

Compete, ainda, à assembleia geral:
a) Discutir, aprovar ou modificar o relatório, balanço e contas

apresentados pelo conselho de administração e relatório e parecer
do fiscal único;

b) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
sociais;

c) Deliberar sobre a alteração do contrato social, a emissão de
obrigações, a dissolução da sociedade e qualquer outro assunto para
que tenha sido convocada.

CAPÍTULO IV

Da administração e fiscalização

ARTIGO 16.º

A administração da sociedade será exercida por um conselho de
administração composto por três membros, eleitos por três anos civis,
os quais ficam desde já dispensados de caução, sendo permitida a
reeleição.

ARTIGO 17.º

1 � Compete em geral ao conselho de administração representar
plenamente a sociedade, cabendo-lhe os mais amplos poderes de
gestão, praticando todos os actos e operações inerentes ao seu ob-
jecto social e, designadamente, aqueles que não caibam na compe-
tência expressamente atribuída pelos estatutos ou pela lei ou outros
órgãos sociais.

2 � Ao conselho de administração compete, em especial:
a) A escolha do seu presidente;
b) A cooptação de administrador substituto;
c) Pedir a convocação de assembleias gerais;
d) Elaborar as políticas gerais da sociedade;
e) Elaborar o relatório, o balanço, as contas e a proposta de apli-

cação de resultados em cada exercício, a submeter à apreciação da
assembleia geral;

f) Definir a orgânica geral da sociedade e os quadros de pessoal;
g) Instalar ou adquirir, manter, transferir ou encerrar estabeleci-

mentos;
h) Administrar o património da sociedade, incluindo a aquisição,

alienação ou oneração de direitos ou de bens móveis ou imóveis,
incluindo participações no capital de outras sociedades;

i) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamentos e rea-
lizar outras operações de crédito que não sejam vedadas por lei, bem
como prestar e aceitar cauções e garantias pessoais e reais pela so-
ciedade;

j) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as
deliberações da assembleia geral;

l) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, assim como confessar, desistir ou transigir em quaisquer pleitos
judiciais e comprometer-se com árbitros;
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m) Designar administradores-delegados e delegar os poderes que
entender e constituir mandatários, nos termos e para os efeitos le-
gais, e outorgar-lhes os poderes que entender por convenientes.

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração, sem excluir a sua própria com-
petência para tomar resoluções sobre o mesmo assunto, poderá de-
legar num ou mais administradores a gestão corrente da sociedade,
devendo fixar os limites da delegação.

2 � Havendo administradores-delegados, estes vincularão a so-
ciedade nos actos e negócios por eles celebrados dentro dos limites
da delegação do conselho de administração.

ARTIGO 19.º

1 � A sociedade obriga-se, legalmente:
a) Com a assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Com a assinatura do administrador-delegado, caso exista, nos

actos e negócios de gestão corrente praticados nos limites da dele-
gação.

2 � Nos documentos emitidos pela sociedade em grande número,
nomeadamente nas acções e respectivos títulos, pode a assinatura
do administrador ser substituída pela respectiva reprodução mecânica.

ARTIGO 20.º

1 � O conselho de administração reúne, na sede social, sempre
que for convocado pelo presidente ou pelos outros dois administra-
dores.

2 � Os administradores devem ser convocados por escrito ou por
qualquer outra forma, com a antecedência adequada às circunstân-
cias, dispensando-se essa convocação se houver data previamente
fixada.

3 � O conselho de administração fixará as datas ou a periodici-
dade das reuniões ordinárias.

4 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar numa
reunião por outro administrador, mediante simples carta dirigida ao
presidente, mas cada instrumento de representação será apenas vá-
lido para cada reunião a que se destinar.

5 � Ao presidente caberá dirigir as reuniões do conselho de ad-
ministração, tendo voto de qualidade. No seu impedimento, as suas
funções e competência são assumidas pelo administrador mais anti-
go no desempenho de tais funções e, em igualdade de circunstâncias,
pelo de maior idade.

6 � O conselho de administração não pode deliberar sem que esteja
presente a maioria dos seus membros e as deliberações são formadas
por maioria dos votos dos membros presentes ou representados,
devendo os que dela discordem exarar em acta os motivos da discor-
dância.

ARTIGO 21.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e um su-
plente, eleitos por períodos de três anos em assembleia geral, po-
dendo haver lugar à sua reeleição.

ARTIGO 22.º

O fiscal único exercerá as competências que por lei lhe são atri-
buídas, nomeadamente:

a) Fiscalizar a administração da sociedade;
b) Vigiar pela observância da lei e do contrato social;
c) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e

documentos que lhe servem de suporte;
d) Verificar, quando julgar conveniente e pela forma que entenda

adequada, a extensão da caixa e as existências de qualquer espécie,
dos bens ou valores pertencentes à sociedade ou por ela recebidos
em garantia, depósito ou outro título;

e) Verificar a exactidão do balanço e da demonstração de resulta-
dos;

f) Verificar se os critérios valorimétricos adoptados pela socie-
dade conduzem a uma correcta avaliação do património e dos resul-
tados;

g) Elaborar anualmente relatório sobre a acção fiscalizadora e dar
parecer sobre o relatório, contas e propostas apresentadas pela ad-
ministração;

h) Convocar a assembleia geral quando o presidente da respectiva
mesa não o faça, devendo fazê-lo;

i) Cumprir as demais atribuições constantes da lei ou do contrato
de sociedade.

CAPÍTULO V

Exercício social e aplicação de resultados

ARTIGO 23.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 24.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a seguinte
aplicação:

a) 5 % para a constituição do fundo de reserva legal, enquanto
não estiver constituído ou sempre que seja necessário reintegrá-lo;

b) O restante lucro terá a aplicação que a assembleia geral deter-
minar.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 25.º

1 � A sociedade dissolver-se-á nos termos legais.
2 � A assembleia geral determinará a forma de liquidação e no-

meará a comissão liquidatária que poderá ser constituída pelos admi-
nistradores que se encontrarem em exercício à altura.

CAPÍTULO VII

Disposições transitórias

ARTIGO 26.º

Esta sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e, bem assim, fazer parte
de agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 27.º

Ficam, desde já, nomeados para os órgãos sociais, durante o trié-
nio de 2004 a 2006, com dispensa de caução sem remuneração:

a) Assembleia geral: presidente, Marina Maria Lopes Ferreira
Andrez, residente na Rua do Rei Pedro II da Jugoslávia, lote 3, no
Estoril; secretário, Gil Inácio Andrez, residente na Quinta de São
Pedro, lote 25, no Alvor;

b) Conselho de administração: presidente, Paulo Jorge Freire
Andrez, residente na Rua do Rei Pedro II da Jugoslávia, lote 3, no
Estoril; vogais: Sofia Isabel Freire Andrez, residente na Rua de carlos
Mardel, 67, 1.º, direito, em Oeiras, e Jorge Manuel Antunes Vieira,
casado, residente na Rua de João Rodrigues de Almeida, Casa São
Jorge, sítio do Arneiro, São Domingos de Rana, concelho de Cas-
cais;

c) Fiscal único: fiscal único efectivo, Isabel Paiva, Miguel Galvão
& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, re-
presentada pelo Dr. João Miguel Pinto Galvão, revisor oficial de
contas com o n.º 587, com domicílio profissional na Rua do Gene-
ral Humberto Delgado, 23, em Faro; fiscal único suplente, Dr. José
Luís Guerreiro Nunes, revisor oficial de contas com o n.º 1098, com
domicílio profissional no Largo de Alberto Sampaio, 3-A, em Lin-
da-a-Velha.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003645250

ESTRELA DO LAGO � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua do Clube Náutico, Edifício Vila Lusa, lote 2-B, loja 9,
Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6063/
20040216; identificação de pessoa colectiva n.º 506743446; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040216.

Certifico que entre Paulo Jorge Freire Andrez e mulher, Marina
Maria Lopes Ferreira Andrez, casados no regime da separação de
bens, Sofia Isabel Freire Andrez, solteira, maior, Gil Inácio Andrez
e mulher, Maria Helena Domingos Freire Andrez, casados no regime
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da comunhão geral de bens, e Paulo Jorge Mendes Ventosa, casado
com Ana Paula Fernandes Ribeiro Mendes Ventosa no regime da
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Estrela do Lago � Promoção Imobi-
liária, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Clube Náutico, Edifício Vila
Lusa, lote 2-B, loja 9, em Vilamoura, freguesia de Quarteira, conce-
lho de Loulé, podendo o conselho de administração, mediante sim-
ples deliberação, deslocar a sede social, dentro do mesmo concelho
ou para qualquer concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O conselho de administração poderá deliberar a criação ou extin-
ção de sucursais, filiais, delegações, agências ou outra formas de re-
presentação social, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto a promoção imobiliária e constru-
ção para venda.

ARTIGO 5.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Do capital social e das acções

ARTIGO 6.º

O capital social é de 185 000 euros, inteiramente subscrito e reali-
zado em dinheiro e está dividido em 185 000 acções no valor nomi-
nal de 1 euro cada uma.

ARTIGO 7.º

1 � As acções são ao portador, susceptíveis de ser livremente
convertidas nos termos gerais da lei, sem prejuízo do que se dispõe
no número seguinte.

2 � A transmissão das acções para terceiros só pode ser efectua-
da após autorização da sociedade, a qual poderá sempre exercer o
direito de preferência.

3 � Não querendo ou não podendo a sociedade exercer o direito
de preferência, gozam os accionistas, em segundo lugar, de direito
de preferência na alienação de acções, na proporção directa das acções
de que forem titulares.

4 � O conselho de administração determinará o número de ac-
ções a ser representado por cada título ou espécies de títulos.

5 � A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias,
dentro dos limites e sob as condições impostas por lei, e exercer
sobre as mesmas as operações mais convenientes para o interesse
social.

ARTIGO 8.º

1 � O accionistas, na proporção directa das acções de que forem
titulares, terão direito de preferência na subscrição de novas acções
em futuros aumentos de capital.

2 � A sociedade poderá emitir obrigações, nos termos da lei.

CAPÍTULO III

Da assembleia geral

ARTIGO 9.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas e com-
pete-lhe deliberar sobre todas as matérias que por lei lhe sejam atri-
buídas.

ARTIGO 10.º

A cada 1000 acções corresponde 1 voto.

ARTIGO 11.º

É permitida a representação dos accionistas por qualquer pessoa,
mediante procuração ou simples carta dirigida ao presidente da mesa
da assembleia geral, identificando o mandatário e especificando a
reunião a que se destina.

ARTIGO 12.º

1 � Salvo quórum especial exigido por lei, a assembleia só pode-
rá deliberar em primeira convocação desde que esteja presente ou
representado, pelo menos, metade do capital social.

2 � Em segunda convocação, a assembleia geral pode deliberar
seja qual for o número de accionistas presentes ou representados e o
capital por eles representado, devendo as deliberações ser tomadas
com obediência à maioria.

ARTIGO 13.º

A mesa da assembleia é constituída por um presidente e um secre-
tário, eleitos por três anos civis, em assembleia geral, podendo ser
reeleitos.

ARTIGO 14.º

Compete à assembleia geral ou a uma comissão de accionistas,
nomeada em assembleia geral para o efeito, fixar a remuneração de
cada um dos administradores, tendo em conta as respectivas funções
desempenhadas.

ARTIGO 15.º

Compete, ainda, à assembleia geral:
a) Discutir, aprovar ou modificar o relatório, balanço e contas

apresentados pelo conselho de administração e relatório e parecer
do fiscal único;

b) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
sociais;

c) Deliberar sobre a alteração do contrato social, a emissão de
obrigações, a dissolução da sociedade e qualquer outro assunto para
que tenha sido convocada.

CAPÍTULO IV

Da administração e fiscalização

ARTIGO 16.º

A administração da sociedade será exercida por um conselho de
administração composto por três membros, eleitos por três anos civis,
os quais ficam desde já dispensados de caução, sendo permitida a
reeleição.

ARTIGO 17.º

1 � Compete em geral ao conselho de administração representar
plenamente a sociedade, cabendo-lhe os mais amplos poderes de
gestão, praticando todos os actos e operações inerentes ao seu ob-
jecto social e, designadamente, aqueles que não caibam na compe-
tência expressamente atribuída pelos estatutos ou pela lei ou outros
órgãos sociais.

2 � Ao conselho de administração compete, em especial:
a) A escolha do seu presidente;
b) A cooptação de administrador substituto;
c) Pedir a convocação de assembleias gerais;
d) Elaborar as políticas gerais da sociedade;
e) Elaborar o relatório, o balanço, as contas e a proposta de apli-

cação de resultados em cada exercício, a submeter à apreciação da
assembleia geral;

f) Definir a orgânica geral da sociedade e os quadros de pessoal;
g) Instalar ou adquirir, manter, transferir ou encerrar estabeleci-

mentos;
h) Administrar o património da sociedade, incluindo a aquisição,

alienação ou oneração de direitos ou de bens móveis ou imóveis,
incluindo participações no capital de outras sociedades;

i) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamentos e rea-
lizar outras operações de crédito que não sejam vedadas por lei, bem
como prestar e aceitar cauções e garantias pessoais e reais pela so-
ciedade;

j) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as
deliberações da assembleia geral;

l) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, assim como confessar, desistir ou transigir em quaisquer pleitos
judiciais e comprometer-se com árbitros;

m) Designar administradores-delegados e delegar os poderes que
entender e constituir mandatários, nos termos e para os efeitos le-
gais, e outorgar-lhes os poderes que entender por convenientes.
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ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração, sem excluir a sua própria com-
petência para tomar resoluções sobre o mesmo assunto, poderá de-
legar num ou mais administradores a gestão corrente da sociedade,
devendo fixar os limites da delegação.

2 � Havendo administradores-delegados, estes vincularão a so-
ciedade nos actos e negócios por eles celebrados dentro dos limites
da delegação do conselho de administração.

ARTIGO 19.º

1 � A sociedade obriga-se, legalmente:
a) Com a assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Com a assinatura do administrador-delegado, caso exista, nos

actos e negócios de gestão corrente praticados nos limites da dele-
gação.

2 � Nos documentos emitidos pela sociedade em grande número,
nomeadamente nas acções e respectivos títulos, pode a assinatura
do administrador ser substituída pela respectiva reprodução mecânica.

ARTIGO 20.º

1 � O conselho de administração reúne, na sede social, sempre
que for convocado pelo presidente ou pelos outros dois administra-
dores.

2 � Os administradores devem ser convocados por escrito ou por
qualquer outra forma, com a antecedência adequada às circunstân-
cias, dispensando-se essa convocação se houver data previamente
fixada.

3 � O conselho de administração fixará as datas ou a periodici-
dade das reuniões ordinárias.

4 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar numa
reunião por outro administrador, mediante simples carta dirigida ao
presidente, mas cada instrumento de representação será apenas vá-
lido para cada reunião a que se destinar.

5 � Ao presidente caberá dirigir as reuniões do conselho de ad-
ministração, tendo voto de qualidade. No seu impedimento, as suas
funções e competência são assumidas pelo administrador mais anti-
go no desempenho de tais funções e, em igualdade de circunstâncias,
pelo de maior idade.

6 � O conselho de administração não pode deliberar sem que esteja
presente a maioria dos seus membros e as deliberações são formadas
por maioria dos votos dos membros presentes ou representados,
devendo os que dela discordem exarar em acta os motivos da discor-
dância.

ARTIGO 21.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e um su-
plente, eleitos por períodos de três anos em assembleia geral, po-
dendo haver lugar à sua reeleição.

ARTIGO 22.º

O fiscal único exercerá as competências que por lei lhe são atri-
buídas, nomeadamente:

a) Fiscalizar a administração da sociedade;
b) Vigiar pela observância da lei e do contrato social;
c) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e

documentos que lhe servem de suporte;
d) Verificar, quando julgar conveniente e pela forma que entenda

adequada, a extensão da caixa e as existências de qualquer espécie,
dos bens ou valores pertencentes à sociedade ou por ela recebidos
em garantia, depósito ou outro título;

e) Verificar a exactidão do balanço e da demonstração de resulta-
dos;

f) Verificar se os critérios valorimétricos adoptados pela socie-
dade conduzem a uma correcta avaliação do património e dos resul-
tados;

g) Elaborar anualmente relatório sobre a acção fiscalizadora e dar
parecer sobre o relatório, contas e propostas apresentadas pela ad-
ministração;

h) Convocar a assembleia geral quando o presidente da respectiva
mesa não o faça, devendo fazê-lo;

i) Cumprir as demais atribuições constantes da lei ou do contrato
de sociedade.

CAPÍTULO V

Exercício social e aplicação de resultados

ARTIGO 23.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 24.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a seguinte
aplicação:

a) 5 % para a constituição do fundo de reserva legal, enquanto
não estiver constituído ou sempre que seja necessário reintegrá-lo;

b) O restante lucro terá a aplicação que a assembleia geral deter-
minar.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 25.º

1 � A sociedade dissolver-se-á nos termos legais.
2 � A assembleia geral determinará a forma de liquidação e no-

meará a comissão liquidatária que poderá ser constituída pelos admi-
nistradores que se encontrarem em exercício à altura.

CAPÍTULO VII

Disposições transitórias

ARTIGO 26.º

Esta sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e, bem assim, fazer parte
de agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 27.º

Ficam, desde já, nomeados para os órgãos sociais, durante o trié-
nio de 2004 a 2006, com dispensa de caução sem remuneração:

a) Assembleia geral: presidente, Marina Maria Lopes Ferreira
Andrez, residente na Rua do Rei Pedro II da Jugoslávia, lote 3, no
Estoril; secretário, Gil Inácio Andrez, residente na Quinta de São
Pedro, lote 25, no Alvor;

b) Conselho de administração: presidente, Paulo Jorge Freire
Andrez, residente na Rua do Rei Pedro II da Jugoslávia, lote 3, no
Estoril; vogais: Sofia Isabel Freire Andrez, residente na Rua de Car-
los Mardel, 67, 1.º, direito, em Oeiras, e Paulo Jorge Mendes Ven-
tosa, acima identificado;

c) Fiscal único: fiscal único efectivo, Isabel Paiva, Miguel Galvão
& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, re-
presentada pelo Dr. João Miguel Pinto Galvão, revisor oficial de
contas com o n.º 587, com domicílio profissional na Rua do Gene-
ral Humberto Delgado, 23, em Faro; fiscal único suplente, Dr. José
Luís Guerreiro Nunes, revisor oficial de contas com o n.º 1098, com
domicílio profissional no Largo de Alberto Sampaio, 3-A, em Lin-
da-a-Velha.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003646230

O CANTINHO P�RÁ RIBEIRA � RESTAURANTE, L.DA

Sede: Parreira e Ladeira, Boliqueime

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6068/
20040217; identificação de pessoa colectiva n.º 506851206; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 27/20040217.

Certifico que entre Hélio Pedro Bexiga Neves, casado com Maria
Carolina Godinho Ximenes Neves em comunhão de adquiridos, e
Ludgero Manuel Gonçalves Dias, divorciado, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma O Cantinho P�rá Ribeira � Res-
taurante, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Parreira e Ladeira,
freguesia de Boliqueime, concelho de Loulé.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de restaurante, bar,
snack-bar, cafetaria, pastelaria e serviços conexos e de salão de jogos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até cinco vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003645446

NETKEY � SERVIÇOS E SOLUÇÕES INFORMÁTICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Campina de Cima, Olho de Água, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6069/
20040218; identificação de pessoa colectiva n.º 506843700; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 29/20040218.

Certifico que Guilherme Costa da Silva, solteiro, maior, consti-
tuiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NETKEY � Serviços e Soluções
Informáticas, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Campina de Cima,
Olho de Água, freguesia de São Clemente, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de informática, co-
mércio, reparação e manutenção de equipamento informático e
acessórios. Criação e desenvolvimento de páginas de internet e pro-
gramas informáticos. Serviços de publicidade e marketing e dispo-
nibilização da utilização da rede internet. Consultadoria, formação e
desenvolvimento multimédia e soluções informáticas.

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.

2 � O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até cinco vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003646221

GOLGER � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DESPORTO, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 396, quilómetro 24,8, Semino,
Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5039/
20010628; identificação de pessoa colectiva n.º 505217937; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 9/20040205.

Certifico que Pedro Manuel Martins Farinha dos Santos, Luís
Manuel Figueiredo Dias e Nuno Alexandre Taveira Pereira Vieira
Jorge foram nomeados para o cargo de gerente da sociedade em epí-
grafe.

Data: 2 de Janeiro de 2004.
Prazo: triénio de 2004-2006.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003699260

RESTAURANTE CANTINA DOS SABORES, L.DA

Sede: Rua de Portugal, 22, Loulé, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5416/
20020328; identificação de pessoa colectiva n.º 506014614; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 7/20040206.

Certifico que Sónia Isabel Correia Rosa Campina foi nomeada para
o cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 26 de Novembro de 2003.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003623558

FERNANDO CRISTO � RESTAURANTES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Restaurante Tomilhos, Betunes, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6042/
20040202; identificação de pessoa colectiva n.º 506860205; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 40/20040202.

Certifico que Fernando Luís Viegas Cristo, divorciado, constituiu
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernando Cristo � Restauran-
tes, Unipessoal, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede no Restaurante Tomilhos, sítio
de Betunes, freguesia de São Clemente, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto exploração de restaurantes, snack-
-bars, bares, cafetaria e pastelaria; fornecimento de refeições para
fora (take away); exploração de restaurantes com local para dança;
exploração de salas de espectáculos com fornecimento de bebidas.

ARTIGO 3.º

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

2 � O sócio poderá efectuar à sociedade prestações suplementa-
res de capital até 10 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003622055

CEAE � CENTRO DE ESTUDOS E APOIO
A ESTUDANTES, L.DA

Sede: Ameixial

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6048/
20040203; identificação de pessoa colectiva n.º 506575276; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 27/20040203.

Certifico que entre Cecília Maria Cunha Piseiro Brás, casado com
Dinarte Luís Brás em comunhão de adquiridos, e Cidália Luís Brás,
solteira, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CEAE � Centro de Estudo e
Apoio a Estudantes, L.da, e tem a sua sede no lugar e freguesia de
Ameixial, concelho de Loulé.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: centro de explicações, ocupa-
ção de tempos livres; apoio pedagógico em áreas pluridisciplinares a
alunos desde o primário até ao secundário; e organização de activi-
dades ocupacionais para alunos.

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

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada uma das sócias.

ARTIGO 4.º

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

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

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003622080

VALE DO LOBO (TURISMO), L.DA

Sede: Vale do Lobo, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3505/
960112; identificação de pessoa colectiva n.º 500831270; inscrição
n.º 21; número e data da apresentação: 4/20040128.

Certifico que foi reforçado o capital de 5 000 000$ para
25 000 euros e alterado o artigo 4.º do contrato da sociedade em
epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 25 000 euros e cor-
responde à soma das quotas das sócias, que são as seguintes: uma no
valor nominal de 24 700 euros, pertencente à sócia Vale do Lobo
Resort Turístico de Luxo, S. A., e outra no valor nominal de 300 eu-
ros, pertencente à sócia Clube de Golfe de Vale do Lobo do Algarve,
L.da

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

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003622012

VALE DO LOBO (TURISMO), L.DA

Sede: Vale do Lobo, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3505/
960112; identificação de pessoa colectiva n.º 500831270; inscrição
n.º 22; número e data da apresentação: 14/03022004.

Certifico que foi efectuada a nomeação do conselho de gerência:
presidente, Sander Van Gelder; vogais: Luís Filipe Zeferino Ramalho
e Paulo Fernandes de Sousa Chaves.

Prazo: triénio de 2004-2006.
Data: 18 de Dezembro de 2003.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003661808

WIVINE & THIERRY, L.DA

Sede: Arrochela, Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4873/
20010312; data: 20040121.

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

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003674306

PINHEIROS ALTOS � SOCIEDADE
DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO, S. A.

Sede: Aldeamento Pinheiros Altos, Pinheiros Altos, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1245/
840314; identificação de pessoa colectiva n.º 501427562; data:
20040126.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2002.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003674012

FRANCK YVES RICHARD � PRODUÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Rua do Calvário, 69, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3353/
950407; identificação de pessoa colectiva n.º 503411477; data:
20040126.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos exercícios dos anos de
2000, 2001 e 2002.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003660020

ALDEIA NOSSA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, S. A.

Sede: Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4303/
990506; identificação de pessoa colectiva n.º 504722727; data:
20040127.

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

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2000138454

GOLGER � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DESPORTO, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 396, quilómetro 24,8, Semino,
Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5039/
20010628; identificação de pessoa colectiva n.º 505217937; data:
20040205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos exercícios dos anos de
1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003622152

CLUBE DE GOLFE DE VALE DO LOBO
DO ALGARVE, L.DA

Sede: Vale do Lobo, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3508/
960116; identificação de pessoa colectiva n.º 500460906; inscrição
n.º 14; número e data da apresentação: 15/20040203.

Certifico que foi efectuada a nomeação do conselho de gerência:
presidente, Sander Van Gelder; vogais: Luís Filipe Zeferino Ramalho
e John Graham Pinckney.

Prazo: triénio de 2004-2006.
Data: 18 de Dezembro de 2003.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003661794

SILVES

PARAÍSO VILAS � COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 742/880301;
identificação de pessoa colectiva n.º 501944257; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 7/20040219.

Certifico que, por escritura lavrada em 15 de Janeiro de 2004, a
fl. 121 do livro n.º 184-G do Cartório Notarial de Portimão, foi
alterado o contrato da sociedade em epígrafe, tendo, em consequên-
cia, o artigo 3.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas: uma de valor de 4750 eu-
ros, pertencente ao sócio Neil Alan Wyeth, e outra no valor de
250 euros, pertencente à sócia Anabela da Conceição Águas Wyeth.

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

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cardoso Guerreiro. 2000045596

MENDES & INÁCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 611/
19850722; identificação de pessoa colectiva n.º 501546979; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 8/20040219.

Certifico que foi depositada, na pasta respectiva, a fotocópia
da escritura lavrada em 16 de Janeiro de 2004, a fl. 139 do livro
n.º 184-G, no Cartório Notarial de Portimão, com a dissolução e
encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cardoso Guerreiro. 2000045600

BENTES & BENTES � SOCIEDADE DE LAVOURA
E TERRAPLANAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1119/
930121; identificação de pessoa colectiva n.º 502909544; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 9/20040219.

Certifico que foi depositada, na pasta respectiva, a fotocópia
da escritura lavrada em 15 de Janeiro de 2004, a fl. 120 do livro
n.º 184-G, no Cartório Notarial de Portimão, com a dissolução e
encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cardoso Guerreiro. 2000045618

RÁDIO LAMPIÃO � REPARAÇÃO E VENDA
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1048/
920225; identificação de pessoa colectiva n.º 502712430; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 5/20040219.

Certifico que, por escritura lavrada em 15 de Janeiro de 2004, a
fl. 123 do livro n.º 184-G, do Cartório Notarial de Portimão, foi
alterado o contrato da sociedade em epígrafe, tendo, em consequên-
cia, o artigo 4.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros e está dividido em duas quotas de valor nominal de
2550 euros cada, pertencendo uma a cada sócio.

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

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cardoso Guerreiro. 2000045588

FERNANDO BAETA MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 648/860728;
identificação de pessoa colectiva n.º 501697772; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 10/20040219.
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Certifico que foi depositada, na pasta respectiva, a fotocópia
da escritura lavrada em 16 de Janeiro de 2004, a fl. 136 do livro
n.º 184-G, no Cartório Notarial de Portimão, com a dissolução e
encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cardoso Guerreiro. 2000045626

TAVIRA

ROFICER � CERÂMICA DA FONTE SALGADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 623/
950217; identificação de pessoa colectiva n.º 503363243.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

5 de Março de 2004. � O Conservador, João Henrique Marques
Gonçalves Marques. 2001907290

OÁSIS � SNACK BAR, GELATARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 408/
901210; identificação de pessoa colectiva n.º 502488620.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

5 de Março de 2004. � O Conservador, João Henrique Marques
Gonçalves Marques. 2001907389

SOCIFER CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 574/
930716; identificação de pessoa colectiva n.º 501594400.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

5 de Março de 2004. � O Conservador, João Henrique Marques
Gonçalves Marques. 2001907478

INTEGRÁLIS � COMÉRCIO DE PRODUTOS DIETÉTICOS
E ALIMENTAÇÃO RACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 286/
880607; identificação de pessoa colectiva n.º 500552413.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

5 de Março de 2004. � O Conservador, João Henrique Marques
Gonçalves Marques. 2001907460

LUZCARGA � SOCIEDADE DE TRANSPORTES
DE CARGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 580/
930816; identificação de pessoa colectiva n.º 503050601.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

5 de Março de 2004. � O Conservador, João Henrique Marques
Gonçalves Marques. 2001907451

CABANAS-MAR, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 795/
990609; identificação de pessoa colectiva n.º 504478575.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

5 de Março de 2004. � O Conservador, João Henrique Marques
Gonçalves Marques. 2001907435

ÁLVARO & AUGUSTO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 754/
9804124; identificação de pessoa colectiva n.º 504216082; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 18/040213.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

27 de Fevereiro de 2004. � O Conservador, João Henrique
Marques Gonçalves Marques. 2005596655

VILA DO BISPO

ZAVIAL MAR, HOTÉIS E ALDEAMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Zavial, Raposeira, Vila do Bispo

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula n.º 173/
980506; data do depósito: 021230.

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

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria
Gonçalves Rosado. 2001865716

ROCHARTUR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL
E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, Sagres, Vila do Bispo

Capital social: 19 951,92 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula n.º 51/
980102; identificação de pessoa colectiva n.º 502462094; data do
depósito: 030806.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria
Gonçalves Rosado. 2004352361

ÁLVARO CALHAU ROLIM, S. A.

Sede: Hotel da Baleeira, Sagres, Vila do Bispo

Capital social: 500 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula n.º 1/
980102; identificação de pessoa colectiva n.º 501094344; data do
depósito: 021621.

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

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria
Gonçalves Rosado. 2001865660

ALGARVE-GOLD, IMOBILIÁRIA E TURISMO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quinta Al-Gharb, Praia da Ingrina, Raposeira,
Vila do Bispo

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula n.º 165/
980317; identificação de pessoa colectiva n.º 504093444; data do
depósito: 030812.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria
Gonçalves Rosado. 2004352353

EUROJUPITER III � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
HOTELEIRA, L.DA

Sede: Rua Projectada, sem número de polícia, Baleeira,
Vila de Sagres, Vila do Bispo

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula n.º 253/
020417; identificação de pessoa colectiva n.º 506093867; data do
depósito: 030623.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria
Gonçalves Rosado. 2004352760

EXPATRIADOS � SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
E FINANCEIROS, L.DA

Sede: Casa Pedro, Travessa dos Amores, Burgau, Budens,
Vila do Bispo

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula n.º 47/
980102; identificação de pessoa colectiva n.º 502390310; data do
depósito: 020730.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria
Gonçalves Rosado. 2001865643

ZAVIAR MAR, HOTÉIS E ALDEAMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Zavial, Raposeira, Vila do Bispo

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula n.º 173/
980506; data do depósito: 021230.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria
Gonçalves Rosado. 2001865708

LEIRIA
BATALHA

FGSANTO � CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO, L.DA

(anterior denominação DECORATIVA F. G. SANTO, L.DA)
Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 435/

940825; identificação de pessoa colectiva n.º 503251780; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 47/040219.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o con-
trato, passando os artigos 1.º e 3.º a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação de FGSANTO � Construção
e Decoração, L.da

3.º

O objecto social consiste na construção civil e comércio a reta-
lho de estores, coberturas para o chão, cortinados e cortinas e ou-
tros artigos para o lar.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Está conforme.

Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes Fer-
reira. 2000495540

MARINHA GRANDE

INGÉFORM � PROJECTOS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2244; identificação de pessoa colectiva n.º 505851938; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20040115.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, deslocou a
sede para a Rua de António Guerra, 1, Casal da Formiga, Marinha
Grande.

Conferido, está conforme.

26 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006110985

MOITEIRO � INDÚSTRIA MARINHENSE
DE RECUPERADOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1205; identificação de pessoa colectiva n.º 503129526; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 2 e 3/20040115.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, Rita Marga-
rida Marques Moiteiro de Carvalho foi exonerada das funções de
gerente, por renúncia.

Data: 9 de Dezembro de 2003.
Mais certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi

efectuado o registo de alteração do contrato, pelo que foi alterado o
artigo 5.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência e administração da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme deliberado em assembleia geral, pertence a todos os
sócios, desde já nomeados gerentes, bastando a assinatura de um deles
para obrigar a sociedade.

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

Conferido, está conforme.

26 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006110969

ANTÓNIO CABEÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1350; identificação de pessoa colectiva n.º 503491721; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/20040116.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo de reforço de capital.

Artigo alterado: 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios, António da Silva Cabeço e Paula Luísa da Silva
Teodósio Cabeço.

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

Conferido, está conforme.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006111000
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CARLOS, PAIVA & FILHOS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula

n.º 1223; identificação de pessoa colectiva n.º 503190063; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 2/20030708.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo de designação do administrador único e fiscal único,
tendo sido designados:

Administrador único, Ivo Ferreira da Silva Carlos.
Data da designação: 13 de Agosto de 2002.
Prazo da designação: triénio de 2002-2004.
Fiscal único: sociedade Neves, Azevedo Rodrigues e Batalha, So-

ciedade de Revisores Oficiais de Contas, sendo membro efectivo o
seu sócio José António da Vila Mona Batalha e sendo membro su-
plente o seu sócio José Maria Monteiro de Azevedo Rodrigues.

Data da designação: 10 de Dezembro de 2003.
Prazo da designação: triénio de 2003, 2004 e 2005.

Conferido, está conforme.

6 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006110926

GASOGÁS � DISTRIBUIDORA DE ÓLEOS
E COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 102; identificação de pessoa colectiva n.º 500125562; inscrição
n.º 24; número e data da apresentação: 1/20020912.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo de cisão, cujo teor é o seguinte:

Cisão, na modalidade de cisão simples, através do património de
Gasogás � Distribuidora de Óleos e Combustíveis, L.da, afecto à di-
visão de transportes em cisterna, e constituição de uma nova socie-
dade com: denominação, Gasogás � Transportes em Cisternas, S. A.;
sede, Zona Industrial da Lebre, Rua da Alemanha, lote 15, Marinha
Grande; objecto, transportes rodoviários em cisternas; capital,
250 000 euros.

Conferido, está conforme.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 2006111108

CRISTALVIDA � TRANSPORTES E SERVIÇOS
DE AMBULÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2089; identificação de pessoa colectiva n.º 505397200; inscrições
n.os 8 e 9; números e data das apresentações: 1 e 2/20040126.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo de: designação de gerentes, tendo a sociedade GEBI �
Gestão de Empresas e Bens Imobiliários, L.da, designado Maria Ma-
falda Godinho Tomás para exercer o cargo de gerente em nome
próprio.

Data: 20 de Janeiro de 2003.
Mais certifico que a sociedade LABGEST � SGPS, S. A., desig-

nou Amado Elias Tomás para exercer o cargo de gerente em nome
próprio.

Data: 1 de Fevereiro de 2003.

Conferido, está conforme.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006111035

CRISTALVIDA � TRANSPORTES E SERVIÇOS
DE AMBULÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2089; identificação de pessoa colectiva n.º 505397200; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 3/
20040114.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, deslocou a
sede para a Rua das Portas Verdes, 58, Marinha Grande.

Conferido, está conforme.

26 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006111027

CONCEITO XXI � GESTÃO DE PROJECTOS,
MARKETING E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1893; identificação de pessoa colectiva n.º 504929453; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 3 e averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 3, 4 e 5/20040108.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, Vanessa Sofia
de Azevedo Duarte Vitorino foi exonerada das funções de gerente,
por renúncia.

Data: 10 de Outubro de 2003.
Mais certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi

efectuado o registo de designação dos gerentes: Luís Perez Quesada
Henriques de Lancastre e Pedro Tiago Evaristo de Matos Gago.

Data: 10 de Outubro de 2003.
Certifico ainda que a sociedade em epígrafe deslocou a sua sede

para a Estrada de Leiria, 210, Embra, Marinha Grande.

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

Conferido, está conforme.

22 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006110950

POMBAL

IMPL � MECÂNICA DE PRECISÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3558;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/040213.

Certifico que a presente é certidão total extraída da escritura la-
vrada de fl. 62 v.º a fl. 63 v.º do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 379-D, do Cartório Notarial de Pombal.

Aumento de capital e alteração parcial de pacto social

No dia 24 de Outubro de 2003, no Cartório Notarial de Pombal,
perante mim, licenciado António José Machado Nunes da Costa,
notário do concelho, compareceu como outorgante João Pedro Pe-
reira Batista, casado com Maria Otília Batista Sobreira segundo o
regime de comunhão de adquiridos, natural da República Francesa,
mas de nacionalidade portuguesa, residente na Rua de D. João Perei-
ra Venâncio, lote 9, rés-do-chão, direito, na cidade, freguesia e con-
celho de Leiria, contribuinte fiscal n.º 224798235.

Verifiquei a identidade do outorgante em face do seu bilhete de
identidade n.º 104320019, de 1 de Fevereiro de 2002, de Leiria.

Declarou o outorgante:
Que é o único sócio, sendo também gerente, da sociedade comer-

cial por quotas denominada IMPL � Mecânica de Precisão, Uni-
pessoal, L.da, com sede em Quintas do Sirol, freguesia de Santa
Eufémia, concelho de Leiria, com o número fiscal 504358405, com
o capital social já registado de 5000 euros, conforme tudo verifiquei
por certidão do registo comercial, que arquivo, sociedade essa matri-
culada na Conservatória do Registo Comercial de Leiria sob o
n.º 6546, cuja quota já se encontra liberada;

Que, na referida qualidade de único sócio, decide aumentar o ca-
pital social da referida sociedade, pela primeira vez, para 100 000 eu-
ros, aumento este de 95 000 euros, subscrito em dinheiro por ele
próprio.

Declarou ainda o mesmo outorgante, na referida qualidade de ge-
rente, ter a sociedade recebido e ter dado portanto entrada na caixa
social a importância correspondente ao aumento de capital em causa.

Declarou ainda o outorgante, na qualidade de único sócio, que decide
alterar o pacto social quanto à sede e, consequentemente, o seu ar-
tigo 1.º, e, em consequência do presente aumento de capital, alterar
o artigo 4.º do referido pacto social, passando tais artigos a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma IMPL � Mecânica de Precisão, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede no Parque Industrial Manuel da Mota,
lote 36, freguesia e concelho de Pombal.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 100 000 euros e corresponde a uma quota de igual valor.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 83 � 7 de Abril de 20047704-(78)

Adverti o outorgante da obrigatoriedade de requerer o registo deste
acto no prazo de três meses a contar de hoje.

Exibiram: certificado emitido pelo Registo Nacional de Pessoas
Colectivas em 3 do corrente mês, comprovativo da exclusividade do
objecto social relativamente à nova sede.

Esta escritura, sujeita ao emolumento do artigo 14.º da tabela anexa
do Código do Notariado, foi lida e explicado o seu conteúdo.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004550759

PAIORBE � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3250;
número e data da apresentação: PC. 96/20030627.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

8 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2003795367

FREIROVO � COMÉRCIO DE OVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2950;
número e data da apresentação: PC. 95/20030627.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

8 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2004549998

LEIRITRADING � REPRESENTAÇÕES
E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3216;
número e data da apresentação: PC. 94/20030627.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

8 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2004549980

DA PONTE & SILVA � CARPINTARIA, SERRALHARIA
& CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2516;
número e data da apresentação: PC. 93/20030627.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

8 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2004549971

MADEIRA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2920;
número e data da apresentação: PC. 92/20030627.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

8 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2004549963

MEIRIMPORTO � IMPORTAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO
DE PORTÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1599;
número e data da apresentação: PC. 89/20030627.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

8 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2004549955

MEIRITRANS � TRANSPORTES DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1040;
número e data da apresentação: PC. 90/20030627.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

8 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2004549947

CARLOS SANTOS B. MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1646;
número e data da apresentação: PC. 91/20030627.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

8 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos
Santos Rodrigues. 2004549939

CLÍNICA PEDIÁTRICA DR. PEIXOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2241;
número e data da apresentação: PC. 179/20030626.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

26 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henri-
ques. 2004549297

TRANSPORTES JOÃO FELÍCIO E IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2128;
número e data da apresentação: PC. 109/20030626.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2002, com depósito na pasta dos respectivos do-
cumentos.

12 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henri-
ques. 2004549289

LISBOA
AMADORA

SALICRU PORTUGAL � ENGENHARIA
DE POTÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6780/
900605; identificação de pessoa colectiva n.º 502359536; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 5/990420.

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

Alteração parcial do contrato.
O seu artigo 7.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio António
José de Azevedo Martins e a Jacinto Salicru Rosés, casado, residente
na Carretera de Campuis, sem número, Saint Celoni, Espanha, em
representação da sociedade Salicru, S. A.
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2 � A sociedade obriga-se com as assinaturas de dois gerentes,
excepto quando estejam em causa actos e contratos de valor igual
ou inferior a 15 000 000$, situação em que é suficiente a assinatura
do gerente António José de Azevedo Martins.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000135339

IBERTIL � INVESTIMENTOS E TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9526/
901212; identificação de pessoa colectiva n.º 502461179; inscrição
n.º 22; número e data da apresentação: 12/990512.

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

Nomeação da administração e fiscal único.
Conselho de administração: presidente, Acácio do Carmo Garcia;

administrador-delegado: Vítor Manuel da Silva Lister Franco; vogal,
Rui Fernando da Silva Penaforte Pedroso, casado, residente na Ave-
nida do Marechal Craveiro Lopes, 112, 3.º, direito, em Carcavelos.

Fiscal único: efectivo, José Faustino Ferreira Lopes, revisor ofi-
cial de contas; suplente, Norberto Virgílio Máximo de Sousa, revisor
oficial de contas.

Prazo: 1999-2001.
Data: 30 de Março de 1999.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000135337

VALENTIM A. M. MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5215/
860410; identificação de pessoa colectiva n.º 501656820; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: 9 a 12/990910.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções de gerência de Valentim António Mar-
ques Martins, por ter renunciado, em 30 de Abril de 1999;

2.º Alteração parcial do contrato.
Os seus artigos 4.º e 6.º, n.º 1, foram modificados e ficaram com

a seguinte redacção:
4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e nos demais valores constantes da escrita social, é de 15 000 000$,
representado pelas seguintes quotas: duas de igual valor nominal de
5 000 000$ cada, pertencentes uma a cada uma das sócias Maria
Helena Gonçalves Sá Catarino e Helena Maria Rodrigues Marques da
Silva, uma do valor nominal de 3 500 000$ e outra do valor nomi-
nal de 1 500 000$, ambas pertencentes à sócia Maria Fernanda
Aniceto Rodrigues Pereira.

6.º

1 � A gerência e a administração da sociedade serão exercidas
pelas sócias, já nomeadas gerentes, com ou sem remuneração, con-
forme vier a ser deliberado em assembleia geral, sendo necessárias as
assinaturas de dois gerentes para obrigar a sociedade.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000135336

SANDWICH BAR RUMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8944/
940822; identificação de pessoa colectiva n.º 503255599; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 6/990910.

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

Nomeação de gerente de Alexandre António Costa.
Data: 18 de Junho de 1999.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000135334

BAZAR BRUBETA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 449/
990805; identificação de pessoa colectiva n.º 504583816; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/990805.

Certifico que entre Bruno Fernando Teixeira e Elisabete de Bar-
ros Dias foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se
rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Bazar Brubeta, L.da, com sede na
Rua de 25 de Abril, lote 105, loja E, freguesia da Brandoa, concelho
da Amadora.

§ único. Por decisão dos sócios a sede social poderá ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e, bem as-
sim, a sociedade poderá criar sucursais, agências, delegações ou ou-
tras formas de representação, em Portugal ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de produtos de
limpeza, brindes, bijutaria, áudio, brinquedos, produtos alimentares,
vestuário, ferramentas e papelaria.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações noutras socie-
dades, ainda que com objecto diferente, bem como participar em
agrupamentos complementares de empresas ou, por qualquer forma,
associar-se a outras sociedades.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 1 010 000$, dividido em duas quotas de 505 000$, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios.

4.º

Poderão ser exigidas dos sócios prestações suplementares de capi-
tal, desde que a assembleia geral assim o delibere, por unanimidade
dos votos representativos de todo o capital social, até ao dobro do
capital social.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, care-
cendo sempre do consentimento da sociedade quando feita a estra-
nhos.

6.º

1 � A gerência da sociedade pertence à sócia Elizabete de Barros
Dias.

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

7.º

A amortização de quotas será permitida:
Por acordo com o respectivo titular;
Nos casos de falência ou insolvência do sócio ou por qualquer

motivo sujeita a apreensão ou venda judicial;
Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
No caso de qualquer quota ser cedida sem prévio consentimento

da sociedade a favor de terceiros;
No caso de qualquer sócio prejudicar gravemente a sociedade, le-

sando os seus interesses.
8.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vencerão
juros ou não, conforme o que for deliberado em assembleia geral.

Mais declararam ficar desde já a gerência autorizada a proceder
ao levantamento do capital social depositado no dia 9 do corrente
no banco B. P, I., agência da Pontinha, para ocorrer a despesas ine-
rentes ao seu objecto e início de actividade.

Conferido e conforme.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000135332

AUTO TÁXIS CENTRAIS DAS AVENIDAS NOVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 387/
680501; identificação de pessoa colectiva n.º 500508364; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 7/990908.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato.
O seu artigo 1.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a denominação Auto Táxis Cen-
trais das Avenidas Novas, L.da, e tem a sua sede na Rua do Professor
Mira Fernandes, 7, 1.º, esquerdo, freguesia de Alfornelos, concelho
da Amadora.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000135331

CARIDENTE II � CLÍNICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 064/
961031; identificação de pessoa colectiva n.º 503763349; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 9/990901.

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

Alteração parcial do contrato.
Os seus artigos 5.º e 6.º foram modificados e ficaram com a se-

guinte redacção:
5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores do património social, é de 400 000$ e corresponde à
soma de três quotas: duas de 130 000$ cada, uma de cada uma das
sócias Aracy Affonso Guisolphe Castro e Hermínia Maria Rainha
Esteves, e outra de 140 000$, da sócia Maria de Lurdes Rainha Es-
teves.

6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence a todas as sócias,
desde já nomeadas gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com as assinaturas de duas gerentes.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000135330

PASTELARIA E CONFEITARIA BATILÓ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5506/
870116; identificação de pessoa colectiva n.º 501770445; inscrição
n.º 5 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; números e data das apre-
sentações: 5 e 7/990907.

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

Alteração parcial do contrato.
Os seus artigos 3.º e 4.º foram modificados e ficaram com a se-

guinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$ e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
230 000$, pertencente ao sócio Vítor Israel de Jesus Macedo, e outra
de 170 000$, pertencente à sócia Ana Paula Baptista Mendes Videi-
ra Macedo.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade pertence à sócia Ana Paula Baptista
Mendes Videira Macedo, desde já nomeada gerente, sendo suficiente
a sua assinatura para obrigar a sociedade.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

24 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000135329

ABB, SGPS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8480;

identificação de pessoa colectiva n.º 500031975; data do depósito:
280900.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999 e contas consolidadas.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Menezes. 3000135328

AUTOPOUPA � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 125/
961217; identificação de pessoa colectiva n.º 503780049; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 24/990421.

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

Alteração parcial do contrato.
O seu artigo 6.º, n.º 1, foi modificado e ficou com a seguinte re-

dacção:
ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade incumbe ao sócio Pedro Miguel Peralta
Ribeiro Neves Alves.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000135327

ADRIANO DIAS & ALMEIDA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 722/
980129; identificação de pessoa colectiva n.º 5040823388; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/990902.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital.
O seu capital foi reforçado com 8 000 000$, em dinheiro, e os

seus artigos 3.º e 4.º foram modificados e ficaram com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de
5 000 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência, dispensada de caução e com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos
os sócios.

2 � Para que a sociedade se considere validamente vinculada, em
todos os seus actos e contratos, é necessária e suficiente a assinatura
de um gerente.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

27 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000135319

INSPAMA � CENTRO DE INSPECÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 088/
001002; identificação de pessoa colectiva n.º 505008556; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 3/001113.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital.
O seu capital foi reforçado com 80 120 euros, em dinheiro, e o

seu artigo 3.º foi alterado e ficou com a seguinte redacção:
Montante do reforço e como foi subscrito: 80 120 euros, em di-

nheiro, subscrito por: Virgílio Sousa, com 60 096 euros, e Encarna-
ção Sousa, com 20 024 euros.

Artigo alterado: 3.º
Alteração:
Capital: 130 000 euros.
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Quotas e sócios:
a) 100 000 euros � Virgílio Manuel Sobral de Sousa;
b) 30 000 euros � Encarnação Mateus de Sousa.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000135317

NOVAQUARIUS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 072/
000920; identificação de pessoa colectiva n.º 504966723; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 9/000920.

Certifico que entre Luís Manuel Albuquerque Almeida Bento, José
de Almeida Nunes Bento, José António Aguiar e Fernando dos San-
tos Gomes foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se
rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma NOVAQUARIUS � Actividades
Hoteleiras, L.da, e tem a sua sede na Avenida das Laranjeiras, 10 e
10-A, na Quinta Grande, freguesia de Alfragide, concelho da Ama-
dora.

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

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de pastelarias, confeita-
ria, cafetaria, restaurante e snack-bar.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas: uma de 1300 euros, perten-
cente ao sócio Luís Manuel Albuquerque Almeida Bento, duas de
1250 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios José de
Almeida Nunes Bento e José António Aguiar, e uma de 1200 euros,
pertencente ao sócio Fernando dos Santos Gomes.

4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, ficam a cargo de todos os sócios,
desde já nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade vincula-se com as assinaturas conjuntas de três
gerentes, em todos os seus actos e contratos, incluindo os de aquisi-
ção, alienação e oneração de bens móveis e imóveis; porém, e para
os actos de mero expediente, é suficiente a assinatura de um só ge-
rente.

3 � É vedado aos gerentes assinar actos e contratos estranhos
aos negócios sociais, tais como letras de favor, fianças, abonações,
avales e actos similares ou assumir obrigações ou responsabilidades
estranhas aos interesses e objecto da sociedade.

5.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos,
depende sempre do consentimento da sociedade, gozando a socie-
dade, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes, em segundo lugar,
do direito de preferência.

6.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qualquer
dos sócios, continuando com os seus herdeiros ou representantes,
devendo aqueles nomear um, de entre si, que a todos represente
enquanto a quota se mantiver indivisa.

7.º

1 � A sociedade pode amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for arrestada ou penhorada, arrolada ou dada

de penhor, ou por qualquer outra forma sujeita a apreensão ou ven-
da judicial;

c) Se o sócio deixar de cumprir as suas obrigações sociais, preju-
dicando a sociedade nos seus interesses;

d) Por dissolução de sociedade que seja sua sócia;
e) Por morte de um dos sócios.

2 � O preço da amortização será o valor que, em balanço espe-
cialmente dado para o efeito, for atribuído à quota a amortizar,
acrescido da quota-parte dos fundos de reserva legal e especial.

3 � A sociedade poderá efectuar o pagamento da respectiva
amortização em quatro prestações anuais.

8.º

Anualmente será dado balanço, em relação a 31 de Dezembro,
devendo os lucros líquidos apurados, depois de deduzidos 5 % para o
fundo de reserva especial, serem distribuídos pelos sócios, conforme
decisão da assembleia geral, tomada por maioria.

9.º

Para todas as questões entre os sócios ou herdeiros de sócios e a
sociedade, por virtude da existência desta, será competente o foro
da comarca de Lisboa, com renúncia expressa a qualquer outro.

Está conforme.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante destacada, Re-
gina Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000135315

ROSA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500724890; data do depósito:
310801.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Menezes. 3000135314

LUSOCALIBRADOS � AÇOS, ÓLEOS E DERIVADOS
DE ARAME, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9593;
identificação de pessoa colectiva n.º 503534013; data do depósito:
310801.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Menezes. 3000135311

TRAÇA RÚSTICA � RECUPERAÇÃO
DE CASAS ANTIGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 990;
identificação de pessoa colectiva n.º 504966006; data do depósito:
081101.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

6 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000135305

G. CASTILHOS � INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9873;
identificação de pessoa colectiva n.º 500645060; data do depósito:
231001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 3000135301
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COMPANHIA DE ADMINISTRAÇÕES E URBANIZAÇÕES
DO ALGARVE � AURA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 388;
identificação de pessoa colectiva n.º 500333475; data do depósito:
130901.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 3000135298

G-SEIS � INVESTIMENTOS GRÁFICOS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9417;

identificação de pessoa colectiva n.º 503461660; data do depósito:
241001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 3000135295

CONFISCAD � CONTABILIDADE, FISCALIDADE
E ADMINISTRAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 752;
identificação de pessoa colectiva n.º 505021820; data do depósito:
020801.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 3000135294

JORDICAL � COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 335;
identificação de pessoa colectiva n.º 503894125; data do depósito:
250500.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 3000135292

MARFANEL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 969;
identificação de pessoa colectiva n.º 504224166; data do depósito:
100500.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 3000135291

TECOVEN � SOCIEDADE DE PROMOÇÃO
E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 436;
identificação de pessoa colectiva n.º 504411993; data do depósito:
270600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 3000135289

LEITARIA JOMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 157;
identificação de pessoa colectiva n.º 500164479; data do depósito:
270601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 3000135284

SIEV � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
EM EMBALAGENS DE VIDRO, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 930;
identificação de pessoa colectiva n.º 504513028; data do depósito:
290601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Jacob. 3000135281

PROTRAÇO � OFICINA DE PROJECTOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9334;
identificação de pessoa colectiva n.º 503425796; data do depósito:
290601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Jacob. 3000135279

GRACIETE ALGARVIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 051;
identificação de pessoa colectiva n.º 504280341; data do depósito:
290601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Jacob. 3000135277

CHARAS RODRIGUES � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9650;
identificação de pessoa colectiva n.º 503549991; data do depósito:
290601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Jacob. 3000135275
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FERREIRA & ALICE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 943;
identificação de pessoa colectiva n.º 500836507; data do depósito:
290601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Jacob. 3000135271

TURURBE � CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 564;
identificação de pessoa colectiva n.º 504820273; data do depósito:
290601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Jacob. 3000135269

RENOVOBRAS � CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 784;
identificação de pessoa colectiva n.º 504806564; data do depósito:
290601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Jacob. 3000135268

PREDIESTILO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 893;
identificação de pessoa colectiva n.º 504975447; data do depósito:
290601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Jacob. 3000135265

PREDICAMPO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5609;
identificação de pessoa colectiva n.º 501688250; data do depósito:
290601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Jacob. 3000135264

J. C. FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7087;
identificação de pessoa colectiva n.º 502505494; data do depósito:
290601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Jacob. 3000135262

GRAFIARTE � GABINETE TÉCNICO
DE ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4237;
identificação de pessoa colectiva n.º 501221204; data do depósito:
290601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Jacob. 3000135260

DIVERTIMENTOS ZÉLITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5007;
identificação de pessoa colectiva n.º 501519220; data do depósito:
290601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Jacob. 3000135258

TÁXIS DE TURISMO IDEAL DE LISBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2041;
identificação de pessoa colectiva n.º 500422524; data do depósito:
290601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Jacob. 3000135256

ELECTRIPONTE � SOCIEDADE PRESTAÇÕES
SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6510;
identificação de pessoa colectiva n.º 502251646; data do depósito:
290601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Jacob. 3000135255

ANTÓNIO FERNANDES E FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1060;
identificação de pessoa colectiva n.º 500955808; data do depósito:
290601.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Jacob. 3000135251

SNACK-BAR CARLÓ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4152;
identificação de pessoa colectiva n.º 501154108; data do depósito:
290601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

23 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Jacob. 3000135249

AUTO TÁXIS IDEAL DE SINDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 463;
identificação de pessoa colectiva n.º 500457239; data do depósito:
290601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Jacob. 3000135246

CASA DOS ESPALHADORES � COMERCIALIZAÇÃO
E REPARAÇÃO DE FOGÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9941;
identificação de pessoa colectiva n.º 503690295; data do depósito:
290601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Jacob. 3000135243

HERCULANO & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1106;
identificação de pessoa colectiva n.º 500528993; data do depósito:
290601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Jacob. 3000135238

AUTO TÁXIS F. TAVARES DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1790;
identificação de pessoa colectiva n.º 500038082; data do depósito:
290601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Jacob. 3000135237

TÁXIS ESPERANÇA VILELENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 045;
identificação de pessoa colectiva n.º 500475989; data do depósito:
290601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Jacob. 3000135236

AUTO TÁXIS MARSILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3534;
identificação de pessoa colectiva n.º 500502439; data do depósito:
290601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Jacob. 3000135235

CENTRO DE CARDIOLOGIA DA VENDA NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5900;
identificação de pessoa colectiva n.º 501965165; data do depósito:
290601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Jacob. 3000135234

AUTO � CARLOS SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2588;
identificação de pessoa colectiva n.º 500318069; data do depósito:
290601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Jacob. 3000135233

ÁLVARO & FERNANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1580;
identificação de pessoa colectiva n.º 500017760; data do depósito:
290601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Jacob. 3000135232

LOPES & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1613;
identificação de pessoa colectiva n.º 500374643; data do depósito:
290601.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Jacob. 3000135231

MACEDAUTO � OFICINA DE REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2414;
identificação de pessoa colectiva n.º 500376760; data do depósito:
290601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Jacob. 3000135230

S. C. U. L. � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
URBANAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1404;
identificação de pessoa colectiva n.º 500256985; data do depósito:
280601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Menezes. 3000134451

PENTEADOS DE ANA PAULA PEDROSA & LURDES
GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5332;
identificação de pessoa colectiva n.º 501695621; data do depósito:
280601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Menezes. 3000134471

IMPRILUZ � GRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 441;
identificação de pessoa colectiva n.º 501386629; data do depósito:
141200.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 3000135229

GUERREIROS & DELFIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4059;
identificação de pessoa colectiva n.º 501061207; data do depósito:
260601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 3000135225

QUALIDADECAR � COMERCIALIZAÇÃO
E IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6140;
identificação de pessoa colectiva n.º 502074744; data do depósito:
270601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 3000135223

LEÃOCAR, AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8638;
identificação de pessoa colectiva n.º 503161969; data do depósito:
141200.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 3000135220

GALERIAS DE ARTE PRESENTE, COMÉRCIO
DE ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5194;
identificação de pessoa colectiva n.º 501592954; data do depósito:
310701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 3000135219

DUARTE & SOBRINHO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 896;
identificação de pessoa colectiva n.º 503423726; data do depósito:
091001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 3000135215

JOSÉ ANTÓNIO & CAPRISTANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6386;
identificação de pessoa colectiva n.º 502207078; data do depósito:
251001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 3000135212
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ARTE E CRIA � PROJECTOS DE DESIGN
E PRODUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 877;
identificação de pessoa colectiva n.º 502262389; data do depósito:
301001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Menezes. 3000135211

A. APARÍCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8269;
identificação de pessoa colectiva n.º 502996307; data do depósito:
131101.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Jacob. 3000135210

PAPELARIA S. BRÁS � PAPELARIA
E TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6348;
identificação de pessoa colectiva n.º 502170859; data do depósito:
131101.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � AAjudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000135209

FARIA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3421;
identificação de pessoa colectiva n.º 500602026; data do depósito:
131101.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Jacob. 3000135208

R. D. F. � ROTEIRO DISTRITAL
DE FARMÁCIAS � EDIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9476;
identificação de pessoa colectiva n.º 503479861; data do depósito:
131101.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Jacob. 3000135207

CASCAIS

CASA DAS LOIÇAS DO ARCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3590-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500873135; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 59/040106.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Artigos alterados: 3.º, 4.º, 5.º, 7.º, 8.º, 9.º e 10.º e aditamento de

um parágrafo único nos artigos 1.º e 2.º

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
14 975 euros e 96 cêntimos, dividido em quatro quotas: uma no valor
nominal de 8312 euros e 97 cêntimos, pertencente ao sócio Manuel
Gameiro Mota, uma no valor nominal de 1662 euros e 99 cêntimos,
pertencente à sócia Olinda da Piedade Neves Francisco, e duas no
valor nominal de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um
dos sócios Pedro Manuel das Neves Mota e Maria Cristina Neves
Mota Rodrigues.

4.º

1 � É livre a cessão de quotas entre sócios, dependendo a cessão
de quotas a estranhos da autorização da sociedade, gozando os só-
cios não cedentes do direito de preferência na sua aquisição, direito
esse que gozará de eficácia real.

2 � Quando qualquer dos sócios pretender ceder a sua quota, to-
tal ou parcialmente, a estranhos, deverá notificar a sociedade, por
carta registada com aviso de recepção, nela indicando o cessionário
e todas as demais condições da cessão, designadamente o preço e as
condições de pagamento.

3 � Os sócios terão direito de preferência na aquisição das quo-
tas a alienar, o qual exercerão no prazo de 15 dias a contar do co-
nhecimento do projecto de cessão.

5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, e com ou sem remuneração, conforme vier a ser delibera-
do em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios, ficando
desde já nomeados gerentes todos os sócios.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a intervenção conjunta de dois gerentes, com excepção dos actos
de mero expediente, para os quais bastará a intervenção de um de-
les.

7.º

1 � Aos sócios da sociedade poderão ser exigidas prestações su-
plementares até ao montante global do valor do capital social, sem-
pre que a assembleia geral assim o decidir.

2 � As prestações suplementares serão feitas a título não onero-
so, uma ou mais vezes.

3 � A restituição das prestações suplementares aos sócios será
efectuada logo que a situação líquida o permitir, mas sempre de for-
ma a que esta não fique inferior à soma do capital e da reserva legal.

4 � Quando a sociedade tiver reembolsado os sócios de toda e
qualquer prestação suplementar, aos mesmos continuam a poder ser
exigidas prestações até ao montante fixado no n.º 1 do presente
artigo.

8.º

Em caso de falecimento ou de interdição de um dos sócios, a so-
ciedade continuará com os herdeiros do falecido ou representante
do interdito, devendo aqueles escolher entre si, ou entre estranhos,
a pessoa que a todos represente na sociedade, enquanto a quota es-
tiver indivisa.

9.º

É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em fianças, letras de
favor e demais actos e contratos estranhos ao seu objecto, com
excepção dos previstos no § único do artigo 1.º

10.º

As assembleias gerais, quando a lei não determinar prazos ou for-
malidades especiais, serão convocadas por carta registada, expedida
com pelo menos 15 dias de antecedência.
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Procedem ao aditamento de um § único nos artigos 1.º e 2.º, que
passam a ter a seguinte redacção:

1.º

§ único. Mediante deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda criar, transferir ou encerrar sucursais, agências, delegações
ou quaisquer outras formas locais de representação.

2.º

§ único. A sociedade poderá participar no capital de outras socie-
dades, em sociedades reguladas por legislação especial e em agrupa-
mentos complementares de empresas, mesmo que o seu objecto não
coincida, no todo ou em parte, com aquele que a sociedade exerce.

Esta certidão está conforme o original.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 2005849065

DOMINGOS & LEITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7761-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 502910836; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 30/990326.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura da qual consta:
Alteração da denominação da sociedade em epígrafe para Leitão

& Leitão, L.da, e, em consequência, foi alterado o contrato da so-
ciedade, tendo os artigos 1.º e 3.º e corpo do artigo 5.º ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Leitão & Leitão, L.da, e tem a sua
sede na Avenida de 29 de Agosto, 228, rés-do-chão, em São Sebas-
tião, freguesia de Terrugem, concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida pelos sócios, que desde já
ficam nomeados gerentes, com ou sem retribuição, conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral, sendo necessária apenas a assina-
tura de um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos
e contratos.

§ único .......................................................................................

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

Está conforme o original.

6 de Abril de 1999. � A Ajudante Principal, Maria da Concei-
ção Ferreira Marques. 3000129229

LISBOA � 1.A SECÇÃO

BCP INVESTIMENTO � BANCO COMERCIAL
PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 59 521/840529; identificação de pessoa colectiva n.º 501451250;
inscrição: 17062002.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000251858

BOUYGUES IMOBILIÁRIA � SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9359/20000905; identificação de pessoa colectiva n.º 505060256;
inscrição: 17062002.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000251856

BANCO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3641/930129; identificação de pessoa colectiva n.º 502924047;
inscrição: 17062002.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000251855

BANCO EXPRESSO ATLÂNTICO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6919/970925; identificação de pessoa colectiva n.º 502257520;
inscrição: 17062002.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000251854

E2C � ECONOMIA E ENGENHARIA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3213/920717; identificação de pessoa colectiva n.º 502817771;
inscrição: 18062002.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000251853

BCP CAPITAL � SOCIEDADE DE CAPITAL
DE RISCO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9881/010305; identificação de pessoa colectiva n.º 501731334;
inscrição: 17062002.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000251852

A. F. � INVESTIMENTOS, FUNDOS MOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 451/890427; identificação de pessoa colectiva n.º 502151889;
inscrição: 17062002.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 1000251851
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DIOGO & AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 081/341204; identificação de pessoa colectiva n.º 500506892;
inscrição: 17062002.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 1000251850

BORGES GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 66 046/870630; identificação de pessoa colectiva n.º 501854401;
inscrição: 17062002.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 1000251849

BARBOSA & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 57 464/821110; identificação de pessoa colectiva n.º 501335595;
inscrição: 17062002.

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

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 1000251848

ARMAZÉNS DA MATINHA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula

n.º 17 810/441222; identificação de pessoa colectiva n.º 500030006;
inscrição: 19072002.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 1000251847

AUTO TÁXIS VAZ & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 517/740215; identificação de pessoa colectiva n.º 500319898;
inscrição: 02072002.

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

Está conforme o original.

9 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000251846

AUTO TÁXIS VALVERDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 029/680221; identificação de pessoa colectiva n.º 500500118;
inscrição: 12072002.

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

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 1000251845

LISBOA � 2.A SECÇÃO

JOSE GONZALEZ ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 29 453; identificação de pessoa colectiva n.º 500513619; inscri-
ção n.º 8/020718.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 1000251843

JOÃO MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 647; identificação de pessoa colectiva n.º 500723133; inscri-
ção n.º 9/021217.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 1000251842

ID � IDEIAS E IDOSOS � LAR DE IDOSOS, EXPLORAÇÃO,
GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9892; identificação de pessoa colectiva n.º 504687662; inscrição
n.º 13/021216.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 2001149107

J. MONTEIRO � AUDITORES E CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9884; identificação de pessoa colectiva n.º 504853902; inscrição
n.º 4/030717.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 2005979406

FARMÁCIA MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 144; identificação de pessoa colectiva n.º 504773216; inscri-
ção n.º 2/020327.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 2005428523

FUNEPORTUGAL � ACTIVIDADES FUNERÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5223; identificação de pessoa colectiva n.º 503333336; inscrição
n.º 13/020417.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 2005428477

J. PIMENTA & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 672; identificação de pessoa colectiva n.º 502169907; inscrição
n.º 7/031017.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 2004304758

NEWCOSME � COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE COSMÉTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 210; identificação de pessoa colectiva n.º 505311852; inscri-
ção n.º 2/021216.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 2001149123

GOMES MONTEIRO, CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4684; identificação de pessoa colectiva n.º 503172081; inscrição
n.º 9/031223.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 2005859931

GROLSCH PORTUGAL, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 865; identificação de pessoa colectiva n.º 505700301; inscri-
ção n.º 3/021217.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 2001189664

JOTRI � ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3883; identificação de pessoa colectiva n.º 502087900; inscrição
n.º 13/021216.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 2005428485

FESTA FEITA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7223; identificação de pessoa colectiva n.º 503993867; inscrição
n.º 9/021216.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 2001149093

LIBERDADE 245 � INVESTIMENTOS, SERVIÇOS
E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6023; identificação de pessoa colectiva n.º 503559113; inscrição
n.º 7/021216.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 2005428493

JOPEMA � INDÚSTRIA DE CORTE E QUINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 65 605/870427; identificação de pessoa colectiva n.º 501820230;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 22/20031120.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em reservas.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e 1 cêntimo e corresponde à soma de três quotas iguais,
do valor nominal de 1666 euros e 67 cêntimos, pertencentes uma a
cada sócio.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004279230

JOPEMA � INDÚSTRIA DE CORTE E QUINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 65 605/870427; identificação de pessoa colectiva n.º 501820230;
inscrição n.º 12/20030624.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2000643140

ICIL � INSTITUTO CLÍNICO E IMUNOLÓGICO
DE LISBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 66 853/870916; identificação de pessoa colectiva n.º 501886834;
inscrição n.º 42; número e data da apresentação: 12/20040128.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redução de capital e alteração total do contrato.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 83 � 7 de Abril de 20047704-(90)

Redução: 248 797,90 euros, para cobertura de prejuízos, por deli-
beração de 17 de Outubro de 2003, passando a reger-se pelos seguin-
tes estatutos:

CLÁUSULA 1.ª

Denominação e forma

A sociedade adopta a firma ICIL � Instituto Clínico, L.da, e
constitui-se por tempo indeterminado, sob a forma de sociedade co-
mercial por quotas.

CLÁUSULA 2.ª

Sede e representações locais

1 � A sociedade estabelece a sua sede na Rua de São Sebastião da
Pedreira, 82, rés-do-chão, freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa.

2 � Por deliberação da gerência, pode a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas ou extintas, em território nacional ou estrangeiro,
sucursais, filiais, agências ou quaisquer outras formas locais de repre-
sentação.

CLÁUSULA 3.ª

Objecto social

A sociedade tem por objecto social a prestação de serviços de saúde
nas áreas da prevenção, diagnóstico, terapêutica e reabilitação; a
investigação, execução e publicação de projectos, ensaios e estudos
científicos na área da saúde; a prestação de serviços de segurança,
higiene e saúde no trabalho; a promoção e realização de acções e
cursos de formação; e ainda a gestão clínica, operacional, adminis-
trativa e financeira de unidades de saúde.

CLÁUSULA 4.ª

Âmbito da actividade social

1 � A sociedade pode, acessoriamente, prestar os serviços e efec-
tuar as operações civis, comerciais, industriais e financeiras relacio-
nadas, directa ou indirectamente, no todo ou em parte, com o seu
objecto social, ou que sejam susceptíveis de facilitar ou favorecer a
sua realização.

2 � A sociedade pode participar no capital social de outras so-
ciedades, constituídas ou a constituir, seja qual for o respectivo ob-
jecto social, e mesmo que regidas por leis especiais, bem como asso-
ciar-se, sob qualquer forma, com quaisquer entidades singulares ou
colectivas, privadas ou públicas, nacionais ou estrangeiras, nomea-
damente para formar agrupamentos complementares de empresas,
consórcios e associações em participação ou outro tipo de activida-
de económica.

CLÁUSULA 5.ª

Capital social

O capital social é de 250 000 euros, está integralmente subscrito
e realizado e é representado por três quotas, uma com o valor no-
minal de 140 000 euros, detida pela sócia CLIDIPAR � Clínica de
Diagnóstico do Parque, L.da, outra com o valor nominal de 56 250 eu-
ros, detida pela sócia Healthcare Management Consulting, Consul-
toria e Gestão, L.da, e por último uma quota com o valor nominal
de 53 750 euros, detida pela sócia Solid Phase � Gestão e Consul-
toria, L.da

CLÁUSULA 6.ª

Assembleia geral

1 � As assembleias gerais serão convocadas por um gerente, por
carta registada enviada a todos os sócios, com a antecedência míni-
ma de 15 dias

2 � Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias por
qualquer pessoa, mesmo estranha à sociedade, desde que para o efei-
to se encontrem mandatados por simples carta.

3 � A assembleia só poderá deliberar com a participação dos
sócios que representem, pelo menos, metade do capital social.

4 � Dependem de deliberação dos sócios, tomada por votos re-
presentativos de mais de 75 % do capital social da sociedade, os
seguintes actos:

a) A fusão, cisão, transformação, dissolução e liquidação da so-
ciedade;

b) A alteração do contrato de sociedade;
c) O aumento e a redução do capital;
d) A chamada e restituição de prestações suplementares de ca-

pital.
5 � A aprovação de quaisquer outras deliberações requererá a

maioria absoluta dos votos emitidos.

CLÁUSULA 7.ª

Gerência

1 � A sociedade fica obrigada com as assinaturas de dois geren-
tes.

2 � Até deliberação em contrário da assembleia geral, o exercí-
cio do cargo de gerente não será remunerado.

3 � A gerência pode, nos termos do n.º 6 do artigo 252.º do
Código das Sociedades Comerciais, constituir mandatários para a
prática de actos determinados.

CLÁUSULA 8.ª

Prestações suplementares

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 250 000 euros.

CLÁUSULA 9.ª

Transmissão de quotas

A cessão total ou parcial de quotas depende sempre do consenti-
mento prévio da sociedade e dos sócios, a quem assiste, sucessiva-
mente, o direito de preferência, a exercer na proporção das respec-
tivas participações.

CLÁUSULA 10.ª

Amortização de quota

1 � A sociedade poderá deliberar amortizar a quota de qualquer
dos sócios, nos seguintes casos:

a) Com o consentimento do seu titular,
b) Se ocorrer o falecimento do seu titular e não lhe sucedam her-

deiros legitimários;
c) Por inabilitação ou interdição do respectivo titular,
d) Quando, por divórcio, separação de pessoas e ou bens de qual-

quer sócio, a respectiva quota não lhe fique inteiramente a perten-
cer;

e) Se a quota tiver sido penhorada, arrestada ou arrolada, ou de
algum modo envolvida em qualquer processo judicial, que não seja o
de inventário, ou estiver para se proceder à sua arrematação, adju-
dicação ou venda judicial;

f) Quando o sócio se tenha apresentado à falência ou seja decla-
rado falido;

g) Quando qualquer sócio der em penhor a sua quota ou por qual-
quer forma a obrigar, sem autorização da sociedade;

h) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

i) Por exoneração ou exclusão do seu titular;
j) Se a quota for cedida a terceiros sem o consentimento da socie-

dade, prestado por deliberação tomada em assembleia geral.
2 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, poste-

riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
serem criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem cedidas a um
ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será igual ao valor que resultar do úl-
timo balanço aprovado para o efeito.

CLÁUSULA 11.ª

Dissolução da sociedade

1 � A sociedade não se dissolve por morte, interdição, inabilita-
ção ou falência de qualquer sócio, continuando com os herdeiros ou
representantes legais do sócio falecido, interdito, inabilitado ou fa-
lido e os sócios sobrevivos, devendo os herdeiros ser representados
por um único, enquanto a quota se mantiver indivisa.

2 � No caso de dissolução da sociedade, todos os sócios serão
liquidatários, procedendo entre si à partilha e liquidação dos bens
sociais, conforme comum acordo.

3 � No caso de dissolução da sociedade, serão liquidatários os
gerentes em exercício.

4 � Na falta de acordo, e no caso de partilha em espécie, os bens,
individualmente considerados, serão adjudicados ao sócio que por eles
maior lance oferecer.

Disposição transitória

Ficam desde já nomeados como gerentes:
a) Prof. Doutor Joaquim António Machado Caetano, casado, re-

sidente na Avenida de António Augusto de Aguiar, 58, 7.º, direito,
freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa;
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b) Dr. Joaquim António Mendes da Luz Machado Caetano, casa-
do, residente na Rua de Rodrigo de Albuquerque e Melo, 8, 3.º, es-
querdo, freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras;

c) Dr. João Pedro Mendes da Luz Machado Caetano, casado, re-
sidente na Rua de Francisco Baía, 18, 8.º, letra F, freguesia de São
Domingos de Benfica, concelho de Lisboa.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005462870

JOPRA � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 68 429/880505; identificação de pessoa colectiva n.º 501984593;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
33/20031215.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Rua da Assunção, 7, 5.º, freguesia de

São Nicolau, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004279532

GITEL � GESTÃO E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 68 466/880510; identificação de pessoa colectiva n.º 501989544;
inscrição n.º 17 e averbamento n.º 3 à inscrição n.º 13; número e data
da apresentação: 2/20031210.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002, e foi ainda
registado o seguinte:

Recondução dos gerentes, para o ano de 2003, por deliberação de
27 de Março de 2003: Manuel Lourenço Marçal, Ana Teresa de
Fradique Marçal, divorciada, e Jorge Manuel Fradique Fialho.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004278617

LÚCIO MENDES � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 68 684/880607; identificação de pessoa colectiva n.º 502006951;
inscrição n.º 9/20030703 e inscrição n.º 10; número e data da apre-
sentação: 17/20031125.

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

Certifico ainda que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento de liquidação.
Data de aprovação das contas: 18 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006311280

GEMMA JOALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 69 403/880914; identificação de pessoa colectiva n.º 502034807;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 17/20031209.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005053759

GEMMA JOALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 69 403/880914; identificação de pessoa colectiva n.º 502034807;
inscrição n.º 12/20030703.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003534326

IRENE LEÃO & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 516/821122; identificação de pessoa colectiva n.º 501340416;
inscrição n.º 11/20031230.

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

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005418005

L. J. MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 63 887/860912; identificação de pessoa colectiva n.º 501711996;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 15; números e data
das apresentações: 25 e 26/20031222.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Esmael Ahamed Loonat, por ter

renunciado em 23 de Setembro de 2003.
Alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e nos demais valores constantes do activo social,
e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Jalaluddin Akbar
Tajuddin Saiyad e Ahmed Rashid Yusuf Umarany.

§ único. (Mantém-se.)
ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá não ser remunerada, se tal vier a ser de-
liberado em assembleia geral, podendo a sua eventual remuneração
consistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros de exer-
cício da sociedade.

3 � Ficam desde já designados gerentes os sócios, Jalaluddin Akbar
Tajuddin Saiyad e Ahmed Rashid Yusuf Umarany.

4 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004270985

L. J. MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 63 887/860912; identificação de pessoa colectiva n.º 501711996;
inscrição n.º 12/20031218.

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

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004270977
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INTERDISCO � CENTRO DE PROMOÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE DISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 956/750414; identificação de pessoa colectiva n.º 500363030;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 14/20040123.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 50,12 euros, em dinheiro, subscrito pela sócia Adelaide

Gonçalves Lopes Berardo.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 7532,09 euros e corresponde à soma das
quotas dos sócios, que são: uma de 7432,09 euros, pertencente a
Manuel Alfredo Lopes Berardo, e uma de 100 euros, pertencente a
Adelaide Gonçalves Lopes Berardo.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005419524

F. VICENTE MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 742/671206; identificação de pessoa colectiva n.º 500722480;
inscrições n.os 12 e 13; número e data da apresentação: 8/20031216.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002, e foi ainda
registado o seguinte:

Nomeação de gerentes, por deliberação de 16 de Julho de 2003:
Carlos de Oliveira Carreira e Maria da Conceição Dias Jorge.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006393804

FERNANDES & EDUARDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 851/760217; identificação de pessoa colectiva n.º 500440182;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
40/20030306.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Rua de Ferreira Borges, 123, freguesia

do Santo Condestável, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002960704

JÚLIO & LÚCIA PILOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 390/771118; identificação de pessoa colectiva n.º 500710449;
inscrição n.º 4 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; números e datas
das apresentações: 17/20030717 e 14/20031128.

Certifico que foi registado o seguinte:
Projecto de fusão, por incorporação, mediante a transferência

global do património.
Sociedades incorporadas:
1) Júlio & Lúcia Piloto, L.da;
2) Cabeleireiro Lúcia Piloto, L.da, com sede na Rua de Fernão

Lopes, 25, cave, Lisboa;
3) Instituto de Beleza dos Olivais, L.da;
4) Instituto de Beleza das Amoreiras, L.da, com sede na Calçada

dos Mestres, 47-A, Lisboa;

5) Instituto de Beleza Anadia, L.da, com sede na Rua de Anadia,
19-22, loja 1, Santa Maria, Funchal.

Sociedade incorporante: Instituto de Beleza Piloto, L.da, com sede
na Calçada dos Mestres, 47-A, Lisboa.

Aumento de capital na sociedade incorporante para 84 867,76 eu-
ros e alteração do contrato.

Certifico que foi registado o seguinte:
Projecto de fusão, por incorporação, mediante a transferência

global do património.
Sociedades incorporadas:
1) Júlio & Lúcia Piloto, L.da;
2) Cabeleireiro Lúcia Piloto, L.da, com sede na Rua de Fernão

Lopes, 25, cave, Lisboa;
3) Instituto de Beleza dos Olivais, L.da;
4) Instituto de Beleza das Amoreiras, L.da, com sede na Calçada

dos Mestres, 47-A, Lisboa;
5) Instituto de Beleza Anadia, L.da, com sede na Rua de Anadia,

19-22, loja 1, Santa Maria, Funchal.
Sociedade incorporante: Instituto de Beleza Piloto, L.da, com sede

na Calçada dos Mestres, 47-A, Lisboa.
Aumento de capital na sociedade incorporante para 84 867,76 eu-

ros e alteração do contrato.
Aprovado em 20 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006311794

GALVÃO & CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 019/840207; identificação de pessoa colectiva n.º 501513175;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 10/20031218.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 3004,81 euros em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das quotas.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de 5000 euros, acha-se inteiramente realizado
em dinheiro e nos diversos valores do activo constantes da escrita e
corresponde à soma das quotas dos sócios, que são as seguintes: uma
de 3000 euros, pertencente à sociedade Viúva de José Miguel Pinto,
L.da, e quatro de 500 euros cada uma, pertencendo cada uma delas a
cada um dos sócios Maria Teresa Pinto Galvão, Pedro Alexandre
Pinto Galvão, José Eduardo Pinto Galvão e João Miguel Pinto Gal-
vão.

§ único. São permitidas e exigíveis prestações suplementares de
capital até ao montante de 49 879 euros e 79 cêntimos, a efectuar
por um ou mais sócios, em montantes iguais ou diferentes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005067342

GALVÃO & CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 019/840207; identificação de pessoa colectiva n.º 501513175;
inscrição n.º 6/20030620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 2001 e 2002.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001093845

INSTITUTO DE BELEZA PILOTO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 59 915/840831; identificação de pessoa colectiva n.º 501456635;
inscrição n.º 7/20030627.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003507043

INSTITUTO DE BELEZA PILOTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 915/840831; identificação de pessoa colectiva n.º 501456635;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
13/20031128.

Certifico que foi registado o seguinte:
Projecto de fusão, por incorporação, mediante a transferência

global de património.
Sociedades incorporadas:
1) Júlio & Lúcia Piloto, L.da;
2) Cabeleireiro Lúcia Piloto, L.da, com sede na Rua de Fernão

Lopes, 25, cave, Lisboa;
3) Instituto de Beleza dos Olivais, L.da;
4) Instituto de Beleza das Amoreiras, L.da, com sede na Calçada

dos Mestres, 47-A, Lisboa;
5) Instituto de Beleza Anadia, L.da, com sede na Rua de Anadia,

19-22, loja 1, Santa Maria, Funchal.
Sociedade incorporante: Instituto de Beleza Piloto, L.da

Aumento de capital na sociedade incorporante para 84 867,76 eu-
ros e alteração do contrato.

Aprovado em 20 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006311778

GAPORSUL � GABINETE PORTUGUÊS
DE CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 60 274/841114; identificação de pessoa colectiva n.º 501665161;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 10/20030703.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 4.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma das quotas dos sócios, uma do valor nominal de
500 euros, do sócio Ernesto Manuel Correia de Moura Coutinho, e
uma do valor nominal de 4500 euros, do sócio Jaime Alexandre
Nogueira Pinto.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003579265

INFACAL � GESTÃO DE INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 60 485/841221; identificação de pessoa colectiva n.º 501488502;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 12; números e data
das apresentações: 44 e 45/20031218.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Luís Garcia Gallardo del Rio, por

ter renunciado em 11 de Novembro de 2003.
Nomeação de gerente, por deliberação de 27 de Novembro de 2003:

António Vidal Rodrigues, Alameda de Fernão Lopes, 20, 1.º, E,
Miraflores, Oeiras.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005042447

JOAQUIM CALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 61 160/890912; identificação de pessoa colectiva n.º 501514384;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 32/20031212.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002109133

INSTITUTO DE BELEZA DAS AMOREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 61 544/850918; identificação de pessoa colectiva n.º 501589104;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
16/20031128.

Certifico que foi registado o seguinte:
Projecto de fusão, por incorporação, mediante a transferência

global do património.
Sociedades incorporadas:
1) Júlio & Lúcia Piloto, L.da;
2) Cabeleireiro Lúcia Piloto, L.da, com sede na Rua de Fernão

Lopes, 25, cave, Lisboa;
3) Instituto de Beleza dos Olivais, L.da;
4) Instituto de Beleza das Amoreiras, L.da, com sede na Calçada

dos Mestres, 47-A, Lisboa;
5) Instituto de Beleza Anadia, L.da, com sede na Rua de Anadia,

19-22, loja 1, Santa Maria, Funchal.
Sociedade incorporante: Instituto de Beleza Piloto, L.da, com sede

na Calçada dos Mestres, 47-A, Lisboa.
Aumento de capital na sociedade incorporante para 84 867,76 eu-

ros e alteração do contrato.
Aprovado em 20 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006311760

INSTITUTO DE BELEZA DAS AMOREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 61 544/850918; identificação de pessoa colectiva n.º 501589104;
inscrição n.º 8/20030627.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003507051

NAZARETH COSTA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 61 730/851022; identificação de pessoa colectiva n.º 501577106;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 14/20031231.

Certifico que foi registado o seguinte:
Fusão, por incorporação, mediante a transferência global do pa-

trimónio para a sociedade incorporante Costa & Filhos, S. A.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005409723

GEOSERIAL � ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 63 049/860506; identificação de pessoa colectiva n.º 501646647;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 41/20040128.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Cisão simples, por destaque de parte do património, e constitui-

ção de nova sociedade, redução do capital e alteração parcial do
contrato quanto ao n.º 1 do artigo 6.º

Sociedade a constituir: GEOSERIAL II � Imobiliária e Gestão,
S. A.

Montante da redução: 600 000 euros.
Capital: 400 000 euros, representado por 80 000 acções do valor

nominal de 5 euros cada uma.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005463124

KAISER + KRAFT, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 11 367/20010619; identificação de pessoa colectiva
n.º 505449773; inscrições n.os 5 e 6; número e data da apresentação:
34/20031016.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002, e foi ainda
registado o seguinte:

Nomeação do conselho de administração e fiscal único para o ano
de 2003, por deliberação de 28 de Março de 2003.

Conselho de administração: presidente, Franz Josef Vogel; vogais:
Felix Albrecht Zimmermann e Alfred Michael Milanello, Elmestrasse
23/1 D 71254 Ditzingen, Alemanha.

Fiscal único: A. Gonçalves Monteiro e Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas; suplente, Amável Calhau, Ribeiro da
Cunha e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001133855

GRACENET � INSTALAÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 680/20011004; identificação de pessoa colectiva
n.º 505531879; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6;
números e datas das apresentações: 17 e 18/20031218 e 3/20030730.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes Pedro Manuel Raposo Marques

Cavaleiro e Graça Maria Ramos Jara de Carvalho, por terem renun-
ciado em 7 de Novembro de 2003.

Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º e n.º 3 do artigo 4.º,
tendo sido aditados os artigos 7.º e 8.º, e nomeação de gerente.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de 4875 eu-
ros, pertencente ao sócio Vítor José Mendes Francisco, e outra de
125 euros, pertencente aos sócio Ricardo José Velosa Santos Carva-
lho.

2 � Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Vítor José Mendes
Francisco.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode amortizar ou adquirir a quota ou quotas de cada
um dos sócios, desde que totalmente liberadas, sempre que venha a
verificar-se algum dos factos a seguir mencionados:

a) Morte ou insolvência dos sócios;
b) Penhora, arresto, arrolamento ou qualquer facto sujeito a pro-

cedimento judicial, administrativo, executivo e se estiver para se
proceder ou se tiver já procedido à arrematação, adjudicação ou venda
judicial, desde que essa diligência se mantenha por período não infe-
rior a 30 dias a contar da notificação à sociedade;

c) Infracção, por qualquer dos sócios, das disposições do pacto
social;

d) Por acordo das partes.

ARTIGO 8.º

1 � O preço da amortização será correspondente ao valor nomi-
nal da quota, acrescido das reservas existentes no último balanço
aprovado antes do evento que deu lugar à amortização, e será acres-
cido ou deduzido dos saldos credores ou devedores de qualquer conta
de sócio.

2 � O pagamento do preço de amortização será fraccionado em
seis prestações, a efectuar dentro de 24 meses após a fixação defini-
tiva de contrapartida.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004256648

ITWE � DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 395/20020527; identificação de pessoa colectiva
n.º 506028755; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 9 e 10/20031222.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Pietro Rocca, por ter renunciado

em 8 de Outubro de 2003.
Nomeação de gerente, até ao final do mandato em curso, por

deliberação de 30 de Outubro de 2003: Flavio Sestilli, Via Bianchi,
23, Settimo Milanese, Itália.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004271353

NAVEGATOR � SGFTC, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 606/20020820; identificação de pessoa colectiva
n.º 505849240; inscrição n.º 7 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1;
números e datas das apresentações: 18/20031203 e 54/20031218.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto aos artigos 4.º

e 5.º
Reforço: 3 500 000 euros, realizado em dinheiro quanto a

1 050 000 euros, pela emissão de 700 000 acções de valor nominal
de 5 euros cada, subscrito por um accionista.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 7 500 000 euros, subscrito e realizado em
5 050 000 euros, devendo as restantes entradas ser realizadas em pe-
ríodo não superior a cinco anos.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é representado por 1 500 000 acções nomi-
nativas, com o valor nominal de 5 euros cada.

Certifico ainda que foi registado o seguinte:
Recondução do conselho de administração para o ano de 2003,

por deliberação de 31 de Março de 2003.
Presidente: Homero José de Pinho Coutinho, Rua Castilho, 20,

Lisboa;
Joaquim de Sousa Costa Barata Correia, com o mesmo domicílio;
Jaime Castaner Brugat, com o domicílio anteriormente indicado.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005409731

IMOÁRTICO � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 658/20020919; identificação de pessoa colectiva
n.º 506251594; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 32 e 33/20030724.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente António João Barata da Silva

Barão, por ter renunciado em 18 de Julho de 2003.
Alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º
Teor dos artigos alterados:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nomi-
nais de 3000 euros e de 2000 euros, pertencentes ao sócio José Carlos
Teixeira Simões.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio, José Carlos
Teixeira Simões, que desde já é designado gerente, sendo necessária
e suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005978590

IBERFLORESTAL � COMÉRCIO E SERVIÇOS
FLORESTAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 721/20021024; identificação de pessoa colectiva
n.º 501918604; inscrição n.º 17/20030617.

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

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002104417

NOVAS LETRAS, OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 520/20030725; identificação de pessoa colectiva
n.º 506571483; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 7/
20031219.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente, por deliberação de 26 de Setembro de 2003:

Carlos Manuel Girão Macedo Magalhães.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004271043

J. L. FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 061/341107; identificação de pessoa colectiva n.º 500145377;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 13/20031230.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Alberto Lago da Silva, por ter

renunciado em 31 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005422126

GONÇALVES, IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 20 452/481229; identificação de pessoa colectiva n.º 500836345;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 37 e 38/20031223.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Adelino da Silva Vasconcelos, por

ter renunciado em 27 de Outubro de 2003.
Alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º e suprimido o

artigo 8.º
Teor dos artigos alterados:

3.º

O capital social da sociedade é de 99 800 euros, correspondente à
soma de duas partes sociais: uma do valor de 74 850 euros, perten-
cente ao sócio Manuel José Vasconcelos Lotes, e outra do valor de
24 950 euros, pertencente ao sócio Manuel de Almeida Bastos.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Manuel José Vas-
concelos Lopes, já designado.

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

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005416908

FERNANDA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28 528/600527; identificação de pessoa colectiva n.º 500448183;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 24/20031205.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to aos artigos 3.º e 4.º
Reforço: 5012,02 euros em dinheiro, subscrito pela sócia com a

quantia de 12,02 euros, e quanto a 5000 euros por Luís de Sá Mi-
randa, este admitido como novo sócio.

Capital: 10 000 euros.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 5000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Filomena Fátima Ferreira da Terra de Sá Miranda e Luís de Sá
Miranda.

ARTIGO 4.º

A sociedade terá um ou mais gerentes, eleitos em assembleia ge-
ral, sendo apenas necessário a intervenção de um deles para obrigar
a sociedade em todos os seus actos e contratos.

§ único. Os gerentes poderão nomear mandatários da sociedade,
nos termos da lei.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004256559

GASPAR & CHAVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 277/730303; identificação de pessoa colectiva n.º 500125635;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 11; números e data
das apresentações: 23, 25, 27 e 28/20031219.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções das gerentes Maria Madalena Martins Gon-

çalves Reis, Maria Laura Teixeira dos Santos Machado e Isabel Maria
Botelho de Oliveira Gomes, por terem renunciado em 7 de Outubro
de 2003.

Alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social, integramente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corres-
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ponde à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal de 1666 eu-
ros e 66 cêntimos, pertencente ao sócio Paulo Jorge Lopes Macha-
do, e duas iguais, dos valores nominais de 1666 euros e 67 cêntimos,
pertencentes uma a cada um dos sócios António José Curado Gomes
e Maria Fernanda Martins Gonçalves Reis.

ARTIGO 5.º

1 � São gerentes todos os sócios, Maria Fernanda Martins Gon-
çalves Reis, António José Curado Gomes e Paulo Jorge Lopes Ma-
chado.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção conjunta de três
gerentes.

3 � A gerência não será remunerada.
4 � É expressamente proibido obrigar a sociedade em actos e

contratos estranhos ao seu objecto, em fianças, abonações, letras de
favor e outros semelhantes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002468885

INDOPROTEJE � SOCIEDADE ESTUDOS
EQUIPAMENTOS DE PINTURA INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 303/730313; identificação de pessoa colectiva n.º 500362530;
inscrição: 9/20030620.

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

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002431515

GEOR, ROCHAS ORNAMENTAIS DE SETÚBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 112; identificação de pessoa colectiva n.º 502372087; inscri-
ção n.º 15/031001.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 2000809286

JOMAJE � CANDEEIROS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 64 904; identificação de pessoa colectiva n.º 501580689; inscri-
ção n.º 7/021205.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 2005428370

NIDAVE � RESTAURO E RECUPERAÇÃO
DE BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6724; identificação de pessoa colectiva n.º 505677466; inscrição
n.º 9/030918.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 2005940437

LUSIS � EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 68 979; identificação de pessoa colectiva n.º 502026618; inscri-
ção n.º 22/031029.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 2004295171

INVESTIA � GESTÃO E PLANEAMENTO
IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 67 786; identificação de pessoa colectiva n.º 501940820; inscri-
ção n.º 20/031020.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 2005042986

FERREIRA & BENTO � PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 233; identificação de pessoa colectiva n.º 504931407; inscri-
ção n.º 5/021219.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 2005428400

INFOTO, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO
E FOTOGRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9772; identificação de pessoa colectiva n.º 504630717; inscrição
n.º 6/021212.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 2005428396

FÁTIMA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 66 694; identificação de pessoa colectiva n.º 501876391; inscri-
ção n.º 6/021213.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 1000251964

ITALTAGO � RESTAURAÇÃO E PRODUTOS
ALIMENTARES E BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8495; identificação de pessoa colectiva n.º 504211064; inscrição
n.º 6/021217.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 1000251963

J. MONTEIRO � AUDITORES E CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9884; identificação de pessoa colectiva n.º 504853902; inscrição
n.º 3/021217.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 1000251962

HILÁRIO & JOÃO � CAFÉ, SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9819; identificação de pessoa colectiva n.º 504809849; inscrição
n.º 3/021216.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 1000251961

J. MONTEIRO & ASSOCIADOS � SOCIEDADE
DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 204; identificação de pessoa colectiva n.º 505013509; inscri-
ção n.º 6/021217.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 1000251960

FÁTIMA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 66 694; identificação de pessoa colectiva n.º 501876391; inscri-
ção n.º 6/021213.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 1000251959

LIMA-NETO & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 290; identificação de pessoa colectiva n.º 505386267; inscri-
ção n.º 2/021219.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 1000251958

GALFÉRIAS � ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 68 516/880517; identificação de pessoa colectiva n.º 501495886;
inscrição n.º 14 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; números e datas
das apresentações: 2/20031111 e 38/20031219.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 2.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de proprieda-
des e revenda dos adquiridos para esse fim. Administração e arrenda-
mento de imóveis, exploração de empreendimentos turísticos, dis-
cotecas, restaurantes, bares e piscinas, administração de condomínios,
projectos de engenharia civil e obras públicas, construção civil e
fiscalização de obras.

Certifico ainda que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Rui Alberto Gomes Guerreiro, por

ter renunciado em 20 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004271264

FÁTIMA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 66 694; identificação de pessoa colectiva n.º 501876391; inscri-
ção n.º 6/021213.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 1000251957

J. PIMENTA & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 672; identificação de pessoa colectiva n.º 502169907; inscrição
n.º 6/021217.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 1000251956

JORGE RUIVO � CENTRO DE DIAGNÓSTICO
E TERAPÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 419; identificação de pessoa colectiva n.º 502134127; inscrição
n.º 8/021106.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 1000251955

INSTITUTO DE BELEZA ARGENTINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 560; identificação de pessoa colectiva n.º 500968233; inscri-
ção n.º 7/021217.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 1000251954
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HIGH CARE MEDICAL, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
PARA A SAÚDE E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 162; identificação de pessoa colectiva n.º 505367360; inscri-
ção n.º 5/021213.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 2005428418

HIGH CARE MEDICAL, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
PARA A SAÚDE E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 162; identificação de pessoa colectiva n.º 505367360; inscri-
ção n.º 6/031203.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 2004300060

I. CARMO � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 609; identificação de pessoa colectiva n.º 505671778; inscri-
ção n.º 2/021213.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 2000795439

I. CARMO � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 609; identificação de pessoa colectiva n.º 505671778; inscri-
ção n.º 3/031212.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 2001180810

FONSECA & VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 710; identificação de pessoa colectiva n.º 505770016; inscri-
ção n.º 8/021219.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 2002494223

FONSECA & VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 710; identificação de pessoa colectiva n.º 505770016; inscri-
ção n.º 8/021219.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 2005428442

F. RIBEIRO � INSTRUMENTOS MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 651; identificação de pessoa colectiva n.º 505585596; inscri-
ção n.º 2/021205.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 2005428434

GABRIELA DUARTE CARLES � CONTABILIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 797; identificação de pessoa colectiva n.º 505620693; inscri-
ção n.º 3/030811.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 2005071374

NA CALHA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 821; identificação de pessoa colectiva n.º 505834855; inscri-
ção n.º 2/021219.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 2005428469

GABRIELA DUARTE CARLES � CONTABILIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 797; identificação de pessoa colectiva n.º 505620693; inscri-
ção n.º 2/021219.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 2005428450

GARAGEM RIO DE JANEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 618; identificação de pessoa colectiva n.º 500521662; inscri-
ção n.º 6/021216.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 2005428345

NEWCOSME � COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE COSMÉTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 210; identificação de pessoa colectiva n.º 505311852; inscri-
ção n.º 3/030626.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 2002473293

J. MONTEIRO & F. FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 393; identificação de pessoa colectiva n.º 505572877; inscri-
ção n.º 3/030828.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 2003221417

FMRL � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 129; identificação de pessoa colectiva n.º 505400146; inscri-
ção n.º 3/030627.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 2005428540

FERIATUR � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
INTERNACIONAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 954; identificação de pessoa colectiva n.º 500110972; inscri-
ção n.º 18/020826.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 1000251841

FMRL � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 129; identificação de pessoa colectiva n.º 505400146; inscri-
ção n.º 2/020704.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 2005428558

JARDIM DO GALITO, DOÇARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 065/20000405; identificação de pessoa colectiva
n.º 504932977; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 29 e 30/20031211.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes Benvinda Leitão de Sousa Este-

ves, Delmindo de Jesus Fernandes Almendra e Fernando Mário Mar-
tins Gonçalves, por terem renunciado em 29 de Abril de 2002.

Reforço de capital e alteração do contrato quanto aos artigos 3.º
e 4.º

Reforço: 10 000 euros em dinheiro, subscrito pelos sócios abaixo
mencionados de segundo a sétimo lugar, com as quantias, respecti-

vamente, de 1500 euros, 500 euros, 1000 euros, 1000 euros,
3000 euros e 3000 euros, sendo os dois últimos admitidos como novos
sócios.

Gerente designado: Carlos Alberto Quaresma Dias.
Teor dos artigos alterados:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores constantes da respectiva escrituração, é de
30 000 euros e acha-se dividido em sete quotas, uma do valor nomi-
nal de 7500 euros, do sócio Armando do Carmo Fernandes, uma do
valor nominal de 6000 euros, do sócio Luís António Gonçalves Pedro,
uma do valor nominal de 4500 euros, do sócio Carlos Alberto Qua-
resma Dias, quatro iguais, do valor nominal de 3000 euros, tituladas
uma em nome de cada um dos sócios António Fernando Lopes Nu-
nes, António Amorim da Cunha, Cesário Pereira Filipe e Jorge Si-
mões Duarte.

4.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência não será remunerada se tal for deliberado pelos
sócios.

3 � Ficam designados gerentes os sócios Carlos Alberto Quares-
ma Dias, Armando do Carmo Fernandes e Luís António Gonçalves
Pedro.

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

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2004257628

LISBOA � 3.A SECÇÃO

OCTO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 57 951; identificação de pessoa colectiva n.º 501390154; data da
apresentação: 990713.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1998.

14 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 1000251844

AGRO-PECUÁRIA GAORFE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 342/870319; identificação de pessoa colectiva n.º 500676089;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 29/040115.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 120 000 euros para 540 000 euros, tendo sido
alterado parcialmente o contrato quanto ao artigo 4.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 540 000 euros, inteiramente subscrito e reali-
zado e corresponde à soma de três quotas, uma de 270 000 euros, do
sócio Francisco da Fonseca Teixeira, uma de 180 000 euros, do só-
cio Abílio Martins Gaspar, e uma de 90 000 euros, da sócia Maria
Laura de Almeida Braz Alves Gaspar.

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

Certifico ainda que as fotocópias anexas são reprodução integral
do Relatório do Revisor Oficial de Contas, relativo às entradas em
espécie.

Relatório da sociedade de revisores oficiais de contas in-
dependente sobre as entradas em espécie, nos termos do
artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais.

I � Introdução:
O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao disposto

no n.º 1 do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, que prevê
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a obrigatoriedade da elaboração por um revisor oficial de contas, de
um relatório para verificação/avaliação das entradas em espécie, no
âmbito de um aumento de capital pretendido realizar.

Nestes termos, fomos designados pelos sócios da sociedade Agro-
-Pecuária Gaorfe, L.da, (GAORFE) para proceder à elaboração do
presente relatório, o qual tem por objecto a avaliação das entradas
em espécie a realizar pelos sócios Abílio Martins Gaspar, Maria Laura
Almeida Braz Alves Gaspar e Francisco Fonseca Teixeira, no âm-
bito de uma operação de aumento de capital.

Os referidos sócios Abílio Martins Gaspar, Maria Laura Almeida
Braz Alves Gaspar e Francisco Fonseca Teixeira, realizarão entra-
das em espécie mediante a incorporação de suprimentos por si deti-
dos, no montante de 140 000 euros, 70 000 euros e 210 000 euros,
respectivamente, na proporção e para reforço das respectivas quo-
tas na sociedade GAORFE, actualmente com os valores nominais de
40 000 euros, 20 000 euros e 60 000 euros.

É da nossa inteira responsabilidade, enquanto revisores oficiais de
contas designados para o efeito, a razoabilidade da avaliação dos
referidos suprimentos e a declaração de que o valor encontrado é
suficiente para atingir os valores nominais das participações a subs-
crever pelos acima identificados sócios, na sociedade GAORFE.

O valor global resultante da avaliação dos suprimentos em causa
corresponderá, efectivamente, ao montante do aumento do capital
social da sociedade GAORFE, a realizar mediante entradas em espé-
cie.

II � Das entradas em espécie:
As entradas em espécie a realizar pelos sócios, e ora objecto do

presente parecer, consistem em créditos dos sócios com carácter de
suprimentos contabilizados na conta 25 � Sócios e evidenciados no
balanço da GAORFE relativo a 31 de Outubro de 2003, que se ane-
xa, com o valor contabilístico de 140 000 euros, 70 000 euros e
210 000 euros, respectivamente, num total de 420 000 euros.

O saldo da conta sócios, antes de ser retirado o valor de 420 000 eu-
ros para incorporação no capital, ascende a 649 398,94 euros, pelo
que, após a operação referida, apresentará o saldo de 229 398,94 eu-
ros.

III � Do critério de avaliação dos bens:
Os suprimentos descritos no título II do presente relatório foram

por nós verificados e avaliados pelo respectivo valor contabilístico,
constante do balanço da sociedade GAORFE, referido a 31 de Outu-
bro de 2003.

O mencionado balanço foi preparado segundo os princípios con-
tabilísticos geralmente aceites, sendo o valor global da presente
avaliação de 420 000 euros.

Acresce referir que, correspectivamente, o valor do aumento de
capital a realizar na sociedade é equivalente ao valor contabilístico
dos suprimentos que serão convertidos em capital social, i. e.,
420 000 euros.

IV � Parecer:
A verificação e avaliação dos suprimentos constantes das entra-

das em espécie ora em análise, foi efectuada de acordo com as Nor-
mas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos
Revisores Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revi-
são/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 da quota atribuída ao sócio que efectuou a entrada.

O presente trabalho de avaliação incluiu a ponderação de diversos
aspectos, que a seguir se enunciam, facto que proporciona uma base
aceitável para a emissão da nossa declaração:

Verificação da existência dos bens;
Verificação da titularidade dos referidos bens e a existência de

eventuais ónus e ou encargos;
Adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos; e
Avaliação dos bens.
Considerando o trabalho efectuado e que nada foi detectado que

contrarie a lei, declaramos, para os devidos efeitos legais, que o valor
de avaliação dos suprimentos acima identificados, apurado com base
no valor contabilístico dos mesmos, atinge o valor nominal das quotas
atribuída aos sócios Abílio Martins Gaspar, Maria Laura Almeida
Braz Alves Gaspar e Francisco Fonseca Teixeira, no aumento do
capital social da sociedade GAORFE a efectuar pela realização das
entradas em espécie descritas.

3 de Dezembro de 2003. � UHY � A. Paredes e Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, representada por
António Tavares da Costa Oliveira, revisor oficial de contas n.º 656.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005418161

LISBOA � 4.A SECÇÃO

MEDIARTE � EMPRESA DE SERVIÇOS
DE COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 635/910523; identificação de pessoa colectiva n.º 502978844;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 33/030409.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 3.º, n.º 3, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

1 � (Mantém-se.)
2 � (Mantém-se.)
3 � A sociedade pode participar no capital social de outra socie-

dade, mesmo com objecto diferente do seu.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002361991

COMPRIMA E DESCOMPRIMA � COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO, DECORAÇÃO E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 926/030108; identificação de pessoa colectiva n.º 506423859;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030108.

Certifico que entre Catarina Pereira Caldas Vilarinho, número de
identificação fiscal 183828097, natural da freguesia de São Sebas-
tião da Pedreira, concelho de Lisboa, solteira, maior, residente na
Rua de Castilho, 185, 9.º, em Lisboa, portadora do bilhete de iden-
tidade n.º 11173891, de 26 de Abril de 1999, emitido pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa, por si e na qualidade de procurado-
ra de Mariana Correia da Costa Pereira Caldas Vilarinho, número de
identificação fiscal 143286854, natural de Angola, casada com
Manuel Lino Rodrigues Vilarinho sob o regime da comunhão de ad-
quiridos, residente na Rua de Castilho, 185, 9.º, em Lisboa, o que
verifiquei por uma procuração, que arquivo, e Mafalda Pereira Cal-
das de Penaguião Soares, número de identificação fiscal 193483343,
natural da freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lis-
boa, casada com Carlos José Gomes Soares sob o regime da separa-
ção de bens, residente na Avenida de Álvares Cabral, 62, 4.º, esquer-
do, em Lisboa, portadora do bilhete de identidade n.º 8549616, de
10 de Setembro de 2002, emitido pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Comprima e Descomprima �
Comércio de Vestuário, Decoração e Restauração, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Santana à Lapa, 35,
freguesia da Lapa, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação, fabrico e distribuição de artigos de vestuário; têxteis e peles,
acessórios de moda; objectos de decoração, arte e artesanato. Ex-
ploração de restaurante, cafetaria e bar. Importação, exportação e
comercialização de bens alimentares e bebidas alcoólicas e não al-
coólicas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: duas iguais
do valor nominal de 2450 euros cada uma e uma de cada sócia Ca-
tarina Pereira Caldas Vilarinho e Mafalda Pereira Caldas de Penaguião
Soares, e uma do valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia
Mariana Correia da Costa Pereira Caldas Vilarinho.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.
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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 delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias Catarina Pereira
Caldas Vilarinho e Mafalda Pereira Caldas de Penaguião Soares.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2004341343

P M � ESTUDOS E PROJECTOS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 125/881109; identificação de pessoa colectiva n.º 502059915;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 68/020322.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos
artigos, 1.º e 3.º da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma P M � Estudos e Projectos de Enge-
nharia, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua do Norte, 29, 2.º,
na freguesia da Encarnação.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor

nominal de 5203 euros e 33 cêntimos e outra de 1796 euros e 67 cên-
timos, ambas pertencentes à sócia Maria Paula Marques da Costa
Melo, sendo esta última seu bem próprio, e uma quota do valor no-
minal de 500 euros, pertencente à sócia Sofia Marques de Melo
Pereira das Neves.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000252028

M. FÁTIMA ROMÃO � OBSTETRÍCIA-GINECOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 816/910719; identificação de pessoa colectiva n.º 502596465;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 289/011221.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 500 000$ para 5000 euros tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de
duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Dr.ª Maria de Fátima de Sousa Romão Pereira e Guilherme
Alves Pereira.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004302399

MANUEL TITO MORAIS DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3791/940926; identificação de pessoa colectiva n.º 503275905;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 29/030421.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 3.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em numerá-
rio, é de 5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
no valor nominal de 4750 euros, pertencente ao sócio Manuel Tito
Morais de Oliveira, e outra no valor de 250 euros, pertencente à
sócia Maria Carolina Mealha Tito de Morais Pereira de Oliveira.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002367604

CLASSE, INCENTIVOS E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3792/970926; identificação de pessoa colectiva n.º 502214538;
inscrição n.º 26, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 26, e inscrição
n.º 27; números e data das apresentações: 39, 40 e 41/030801.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Apresentação n.º 39/030801.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 29 de Abril de

2002, para o triénio de 2002-2004.
Conselho de administração: Paulino Jesus Prieto de La Fuente,

presidente; Araceli Cascales Herreros, administrador-delegado; Mi-
guel Angel Montero Quevedo, Fernando Valdés Pascual de Riqueline
e Julio Ignacio Eraso Alvarez, casado, Apolario Morales, 6-8-10,
Madrid, Espanha.

Fiscal único: Fonseca, Barros & Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, Avenida da República, 50, 8.º, Lisboa; João
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Guilherme Melo de Oliveira, casado, Rua de Garcia de Noronha, 112,
São Domingos de Rana, revisor oficial de contas, suplente.

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 40/030801.
Cessação de funções de todos os administradores, por terem re-

nunciado, em 21 de Julho de 2003.
Apresentação n.º 41/030801.
Nomeação de membros dos órgãos sociais, por deliberação de 21 de

Julho de 2003 para o triénio em curso de 2002-2004.
Conselho de administração: Vicente Muñoz Perez, casado, Calle

Carretera, 18, 9.º, letra D, Madrid, Espanha, presidente; Pedro
Carmelo Hernandez Gomez, casado, Avenida da Europa, 17, 9.º,
Pozuelo de Alarcan, Espanha; Fernando Gonzalez Sanchez, casado,
Calle Matias Funiers, 11, Madrid, Espanha.

Secretárias da sociedade: Carla Rosário Martins Eleutério Branco
Valenti, casada, Rua do Dr. Eduardo Neves, 9, 7.º, Lisboa; Maria Del
Pilar Sancho Mateos, casada, residente na morada anterior, suplente.

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2005952117

LOURES

O SENHOR BIFE � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 143;
identificação de pessoa colectiva n.º 503714976; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 22/970630.

Certifico que, por escritura de 16 de Maio de 1997, exarada de
fl. 31 v.º a fl. 33 v.º do livro n.º 66-H do 23.º Cartório Notarial de
Lisboa, foram alterados os artigos 4.º e 6.º do contrato social, que
passam a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 400 000$, dividido
em duas quotas iguais de 200 000$, pertencentes uma a cada um dos
sócios, José de Jesus Lopes e Manuel António de Almeida Ramos.

6.º

1 � A gerência e representação da sociedade competem aos só-
cios José de Jesus Lopes e Manuel António de Almeida Ramos, já
designados gerentes, que poderão não ser remunerados, se assim for
deliberado em assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade são necessárias as assinaturas em
conjunto de dois gerentes.

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

Esta certidão, está conforme o original.

18 de Agosto de 1997. � A Ajudante, Maria Emília Eusébio
Sequeira Gonçalves. 3000127526

LOURINHÃ

JOHNSON FÉLIX FONSECA � COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES DE ARTIGOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 978/
220699; identificação de pessoa colectiva n.º 504514040; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/26022004.

Certifico que foi alterado parcialmente o pacto da sociedade em
epígrafe quanto aos artigos 2.º, 6.º e 8.º e aditado o artigo 11.º, fi-
cando assim o contrato com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sede da sociedade é na Rua da Várzea, 3, Casais de Fonte Lima,
freguesia de Santa Bárbara, concelho da Lourinhã.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede social
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como podem ser criadas ou extintas delegações, sucursais ou
outra forma de representação social, no território nacional.

ARTIGO 6.º

(Mantém o corpo.)
Adicionando o § único.
§ único. A sociedade poderá nomear ou destituir gerentes, de en-

tre os sócios ou não sócios, em assembleia geral, sempre que consi-
dere necessário.

ARTIGO 8.º

Os sócios poderão efectuar prestações suplementares de capital
até ao montante de 100 000 euros cada.

ARTIGO 11.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000323863

TORRES VEDRAS

NETO & GOMES � CARPINTARIA MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4051; identificação de pessoa colectiva n.º 506072312; número
e data da apresentação: 4/20040210.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede para o conce-
lho da Lourinhã.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires dos Santos. 2006237454

TÁXI DUARTE & FONTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3618; identificação de pessoa colectiva n.º 505233720; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 2/20040210.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato social quanto ao artigo 2.º, o qual ficou com a seguinte nova
redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos ligeiros de passageiros � táxi, comércio a retalho de
rações e produtos em estabelecimento de minimercado com predo-
minância de produtos alimentares, bebidas e tabaco.

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

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires dos Santos. 2006236199

AUTO ARANDIS, TÉCNICA E COMÉRCIO
AUTOMÓVEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3611; identificação de pessoa colectiva n.º 504328220; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/20040210.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e liquidação, com a aprovação das contas em
30 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires dos Santos. 2006248111
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JOSÉ PAULO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2270; identificação de pessoa colectiva n.º 503520144; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 2/20040209.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Rodrigo Filipe
Pereira Silvestre foi nomeado gerente, em 31 de Março de 2003.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires dos Santos. 2006248103

UNIVERSAL BODIES � MANUTENÇÃO FÍSICA
E ACTIVIDADES DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4420; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20040211.

Certifico que entre Luís Sebastião Pestana, solteiro, maior, e João
Marcelino Pestana, casado com Gina Ferreira dos Santos Pestana na
comunhão de adquiridos, constituíram a sociedade em epígrafe, nos
termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Universal Bodies � Manuten-
ção Física e Actividades Desportivas, L.da, e tem a sua sede no Edi-
fício Sol Jardim, bloco 9, piso 2, loja 902L6, no Bairro da Vila
Morena, em Torres Vedras, freguesia de São Pedro e Santiago, con-
celho de Torres Vedras.

ARTIGO 2.º

A gerência poderá transferir a sua sede para qualquer outro local
permitido por lei, bem como abrir, transferir ou encerrar agências,
delegações, sucursais, filiais, dependências, escritórios ou outras for-
mas de representação no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sua duração é por tempo indeterminado.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto manutenção física e actividades des-
portivas; comércio de vestuário e artigos desportivos; comércio de
produtos naturais e nutrientes desportivos; instituto de beleza e co-
mércio de produtos e artigos de beleza; actividade de fisioterapia;
venda e comércio de jornais e revistas; snack-bar.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma quota no
valor nominal de 50 000 euros, pertencente ao sócio Luís Sebastião
Pestana, e uma quota no valor nominal de 50 000 euros, pertencen-
te ao sócio João Marcelino Pestana.

ARTIGO 6.º

1 � Em assembleia geral, os sócios podem deliberar que lhes se-
jam exigidas prestações suplementares até ao montante global de
1000 vezes o valor do capital social, na proporção da participação
detida por cada um.

2 � Em assembleia geral poderão, ainda, os sócios deliberar que
lhes sejam exigidas prestações acessórias até ao montante global de
1000 vezes o capital social, a efectuar onerosa ou gratuitamente,
conforme deliberação da assembleia geral, na proporção da partici-
pação detida por cada um.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, dispensada de
caução e com ou sem remuneração, conforme vier a ser deliberado
em assembleia geral, pertencem aos sócios, os quais ficam desde já
nomeados gerentes.

2 � Em assembleia geral poderão ser designados outros gerentes.

ARTIGO 8.º

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

2 � A sociedade poderá constituir mandatários mediante as res-
pectivas procurações com poderes específicos para o acto, os quais
poderão também validamente obrigar a sociedade.

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

A sociedade fica autorizada à celebração de quaisquer contratos
entre os sócios e a sociedade, desde que se prendam com o objecto
social, e a ele respeitem.

ARTIGO 11.º

É vedado aos gerentes intervir em nome da sociedade em fianças,
avales, letras de favor, abonações e, em geral, em todos os actos
estranhos aos negócios da sociedade.

ARTIGO 12.º

1 � A cessão das quotas entre os sócios é permitida.
2 � Só é permitida a cessão de quotas a terceiros com a autori-

zação da sociedade, em deliberação tomada por unanimidade.
3 � Se porém algum dos sócios quiser ceder a sua quota a tercei-

ros, deverá comunicar o facto à sociedade através de carta registada
com aviso recepção, ou então em assembleia geral, mesmo que tal
não conste da respectiva ordem de trabalhos.

4 � No caso de a sociedade consentir a cessão, terá a mesma
preferência na aquisição da quota desse sócio em primeiro lugar, o
outro sócio, em segundo, ou, ainda, e só depois, um terceiro, a indi-
car por este último.

ARTIGO 13.º

1 � No caso de falecimento ou interdição de um sócio, a socie-
dade continuará com o outro sócio e um representante legal do só-
cio falecido ou interdito.

2 � Enquanto a quota não for adjudicada deverão os respectivos
herdeiros escolher o seu representante legal e indicá-lo no prazo de
30 dias.

ARTIGO 14.º

Poderá a sociedade proceder à amortização da quota no caso de
óbito dos sócios, ou em caso de penhora ou qualquer outra forma de
apreensão judicial.

ARTIGO 15.º

A contrapartida da amortização da quota, nos casos previstos no
artigo anterior, se a lei não dispuser de outro modo, será igual ao
valor da quota segundo o último balanço legalmente aprovado.

ARTIGO 16.º

A sociedade dissolve-se nos casos legais e, em qualquer caso de
dissolução, serão liquidatários os sócios que procederão à liquidação
e partilha, conforme acordarem e for de direito.

ARTIGO 17.º

As assembleias gerais, para que a lei não designe formalidades
especiais, serão convocadas por meio de carta registada com aviso
de recepção com a antecedência de 15 dias, podendo a convocação
ser suprimida pela declaração dos sócios expressa na acta respectiva
dela prescindindo.

ARTIGO 18.º

1 � Os lucros anualmente apurados e que resultaram do balanço
anual, depois de deduzidas as despesas e encargos de administração,
e de todas as quantias que a gerência entender suficientes para a
constituição e reforço de quaisquer provisões, deduzida a parte des-
tinada a reserva legal, terão o destino que a assembleia geral delibe-
rar.

2 � Podem ser distribuídos lucros inferiores aos que sejam legal-
mente distribuíveis.

3 � A assembleia geral poderá deliberar a distribuição de lucros
no decurso do exercício, observados os preceitos legais.
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ARTIGO 19.º

A sociedade entra em actividade nesta data ficando desde já a
gerência autorizada a efectuar o levantamento do capital social para
fazer face às despesas de constituição e arranque da sociedade.

Está conforme o original.

Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires dos Santos.

2006248138

MAJERCASA � SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3353; identificação de pessoa colectiva n.º 505065940; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 2/20040217.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato social quanto aos artigos 5.º e 7.º, os quais ficaram com a
seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios,
que continuam nomeados gerentes, e a Rita Joana Santos Silva, sol-
teira, maior, residente na Rua das Areias, 22, lugar de Sobreiro Cur-
vo, A dos Cunhados, Torres Vedras.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de um sócio gerente e da ge-
rente Rita Joana Santos Silva.

ARTIGO 7.º

1 � A divisão e cessão total ou parcial de quotas é livre entre os
sócios.

2 � A cessão de quotas a favor de estranhos dependerá sempre
do consentimento prévio da sociedade, sendo atribuído ao sócio não
cedente, em primeiro lugar, e à sociedade, em segundo lugar, o direi-
to de preferência, a exercer nos termos gerais.

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

Está conforme.

2 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires dos Santos. 2006248545

TERRAVEDRAS � MÁQUINAS
E TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4422; inscrições n.os 1 e 2; números e data das apresentações: 1 e
2/20040216.

Certifico que entre Cristina dos Santos Mendes Livramento, ca-
sada com João Eduardo Freitas Livramento Lourenço na comunhão
de adquiridos, e Margarida Sofia Mendes Livramento, menor, foi
constituída a sociedade em epígrafe, nos termos dos artigos seguin-
tes, e António Manuel da Costa Lopes, divorciado, foi nomeado
gerente, em 19 de Janeiro de 2004:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação TERRAVEDRAS � Máqui-
nas e Terraplanagens, L.da, tem a sua sede na Rua do Dr. Aurélio
Ricardo Bello, 8.º, frente, esquerdo, freguesia de São Pedro e Santi-
ago, cidade e concelho de Torres Vedras.

Por deliberação da gerência, a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no aluguer de máquinas industriais,
terraplanagens, demolições, asfalto e limpeza de estradas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, correspondente a uma quota de 24 000 euros, perten-
cente à sócia Maria Cristina dos Santos Mendes Livramento, e ou-
tra de 6000 euros, pertencente à sócia Margarida Sofia Mendes Li-
vramento.

ARTIGO 4.º

a) A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, e dispensada de caução, será
exercida por um gerente a nomear em assembleia geral.

b) A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
c) Fica expressamente vedado ao gerente obrigar a sociedade em

quaisquer actos ou contratos estranhos ao objecto social, designada-
mente fianças e letras de favor.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, que terá direito de preferência, em primeiro lugar, e os
sócios não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

a) A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante global de 100 000 euros.

b) Os sócios poderão também fazer à sociedade os suprimentos de
que ela carecer, os quais vencerão ou não juros, conforme for deli-
berado em assembleia geral.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires dos Santos. 2006015680

EUGSTER & FRISMAG � ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1286; identificação de pessoa colectiva n.º 502056746; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e
inscrição n.º 20; números e data das apresentações: 1, 2 e 3/20040212.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, José Dias Ro-
drigues e Hans Dieter Blachut renunciaram à gerência, em 18 de
Dezembro de 2003, e Matthias Gunter Hess, solteiro, maior, foi
nomeado gerente, em 18 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

27 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires dos Santos. 2006248146

GRÁFICA TORRIANA � LUZ & PROGRESSO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula

n.º 1759; identificação de pessoa colectiva n.º 500171653; inscrição
n.º 25; número e data da apresentação: 1/20040213.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram nomea-
dos os órgãos sociais para o triénio de 2003-2005, com a seguinte
composição:

Conselho de administração: presidente, Luís Manuel Mota dos
Santos; vogais: Francisco dos Santos Raposo e Maria José Pancadares
da Silva.

Fiscal único: efectivo, Maria José Nogueira de Albuquerque, revi-
sor oficial de contas; suplente, Francisco Adriano Baptista de Cas-
tro Torres, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 31 de Março de 2003.

Está conforme.

27 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires dos Santos. 2003365729

FIMOFER � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
PARA ÁUDIO E VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3629; identificação de pessoa colectiva n.º 505346486; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20040213.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para a Rua
do Letreiro, 1, Bonabal, Ventosa, Torres Vedras.

Está conforme.

27 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires dos Santos. 2006248499
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RECTODIL � COMÉRCIO DE PEÇAS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 682;
identificação de pessoa colectiva n.º 500730873; averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 5/20040213.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, José Luís Lobato
Pereira Santo renunciou à gerência, em 28 de Janeiro de 2004.

Está conforme.

10 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires dos Santos. 2000594271

JOSÉ LOPES � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4423; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20040216.

Certifico que entre José Carlos Fernandes Lopes, casado com Maria
Elizabete Ferraz dos Santos Lopes na comunhão de adquiridos, Júlio
Luís Fernandes Lopes, casado com Ana Paula Domingos Almeida
Lopes na comunhão de adquiridos, e Cidália Maria Fernandes Lopes
Alexandre, casada com Joaquim Fernando Alexandre na comunhão
de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, nos termos
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Lopes � Comércio e Indús-
tria de Carnes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do 1.º de Dezembro,
Mercado Municipal, 30, rés-do-chão, freguesia de São Pedro e São
Santiago, concelho de Torres Vedras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio e indústria de car-
nes.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 6000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quo-
tas iguais do valor nominal de 2000 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, sócios ou
não sócios, 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 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, 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 empre-
sas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar, em seu nome, quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica desde já autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas
de constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e
instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens mó-
veis, imóveis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e lo-
cação financeira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires dos Santos. 2003356029

PORTALEGRE
ALTER DO CHÃO

GESTALTER � GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula n.º 61;
identificação de pessoa colectiva n.º 503680915; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 3 e inscrição n.º 6; números e data das apresentações:
Of. 2/20040220 e 4/20040220.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram regista-
dos os seguintes actos:

Cessação das funções de gerência da sócia Anabela Antonieta
Coelho Magno Feijão Fialho Tojo, em 5 de Fevereiro de 2004, por
renúncia, e alteração parcial do contrato de sociedade quanto aos
seus artigos 3.º e n.º 2 do 9.º, os quais ficam com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor
nominal de 6000 euros, pertencente ao sócio Armando Jorge Men-
donça Varela, uma no valor nominal de 5250 euros, pertencente à
sócia Maria Helena Guerra Anica Varela, e uma no valor nominal de
3750 euros, pertencente à sócia GESTALBI � Gestão e Contabili-
dade, L.da

ARTIGO 9.º

1 � ............................................................................................
2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos

com a assinatura de um gerente.
3 � ............................................................................................

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, encontra-se
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Cristina Isabel
Batista Garraio Catela. 2001348860

AVIS

AGROPECUÁRIA MURALHAS DE AVIS, L.DA

Rua do Dr. Manuel de Arriaga, 22, 7480-139 Avis

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 180; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/20040301.

Certifico que entre Maria Helena dos Santos de Almeida Joglar de
Figueiredo Pais, viúva, residente na Avenida de Gomes Pereira, 54,
2.º, esquerdo, em Lisboa, Eurico Augusto Joglar de Figueiredo Pais,
casado com Maria Teresa da Silva Pereira Gervásio de Figueiredo
Pais na comunhão geral, residente na Avenida do Colégio Militar,
7, 5.º, esquerdo, em Lisboa, e Maria Margarida Joglar de Figueiredo
Pais, solteira, maior, residente na morada referida em primeiro lu-
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gar, foi constituída a sociedade civil, sob a forma de sociedade co-
mercial por quotas, com a denominação em epígrafe, que há-de re-
ger-se pelo constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Agropecuária Muralhas
de Avis, L.da, tem a sua sede em Avis, na Rua do Dr. Manuel de
Arriaga, 22, freguesia e concelho de Avis.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá ser mudada a sede
para qualquer concelho limítrofe, assim como poderão ser criadas
sucursais, agências, delegações ou outras formas de representação
social.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração agro-pecuária.

3.º

O capital social é de 15 000 euros e corresponde à soma das se-
guintes quotas: uma com o valor nominal de 7500 euros, pertencen-
te à sócia Maria Helena dos Santos de Almeida Joglar de Figueiredo
Pais, e duas com o valor nominal de 3750 euros cada, pertencentes
aos sócios Eurico Augusto Joglar de Figueiredo Pais e Maria Marga-
rida Joglar de Figueiredo Pais, respectivamente.

§ único. O capital social encontra-se subscrito e realizado em di-
nheiro, quanto à quantia de 10 000 euros, da seguinte forma: a sócia
Maria Helena dos Santos de Almeida Joglar de Figueiredo Pais, rea-
lizou a quantia de 5000 euros, e cada um dos sócios Eurico Augusto
Joglar de Figueiredo Pais e Maria Margarida Joglar de Figueiredo Pais,
realizou a quantia de 2500 euros, devendo a restante parte, ou seja,
5000 euros, ser realizada no prazo de dois anos a contar de 11 de
Fevereiro de 2004.

4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, competem a um ou mais gerentes, nomeados em assem-
bleia geral, com ou sem remuneração, conforme vier a ser delibera-
do em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes ou
de um procurador com poderes bastantes, se tal constar expressa-
mente da procuração.

§ único. Para assuntos de mero expediente basta a assinatura de
um gerente.

5.º

Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá vir a ad-
quirir participações em sociedades, ainda que com objecto diferente
do seu, nacionais ou estrangeiras, ou em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

6.º

A cessão de quotas a terceiros depende do consentimento da so-
ciedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os sócios, em segundo,
do direito de preferência.

7.º

1 � É permitida a amortização ou aquisição de quota pela socie-
dade, nos seguintes casos:

a) Quando, sem consentimento prévio da sociedade, uma quota
for transmitida a estranhos, mesmo em virtude de processo executivo
de qualquer natureza;

b) Quando uma quota tiver sido arrestada, penhorada ou objecto
de qualquer outro procedimento judicial;

c) Por falecimento do respectivo titular;
2 � A sociedade poderá deliberar a amortização ou aquisição no

prazo de 90 dias a contar da data do conhecimento do facto.
3 � O preço da amortização ou aquisição fixar-se-á por valor a

determinar em balanço especial, a efectuar no prazo de 90 dias após
a deliberação mencionada no número antecedente.

8.º

Os lucros apurados anualmente terão a aplicação que for delibera-
da em assembleia geral.

9.º

Salvo nos casos em que a lei prescreva outras formalidades, as
assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas,
com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 15 dias
de antecedência.

Mais certifico que foram nomeados gerentes da referida sociedade,
Maria Helena dos Santos de Almeida Joglar de Figueiredo Pais e
Eurico Augusto Joglar de Figueiredo Pais.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � O Ajudante, em substituição legal do
Conservador, Simão Rebocho Velez. 2001487410

CAMPO MAIOR

SINCRÓNICO E ASSINCRÓNICO, FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Campo Maior. Matrícula n.º 297/
20040304; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20040304.

Certifico que, por escritura de 7 de Janeiro de 2004, lavrada a
fl. 139 do livro n.º 47-D do Cartório Notarial de Campo Maior, entre
Ângelo Miguel Morão Machado, solteiro, maior, Rua de Amália
Rodrigues, 3, 1.º, esquerdo, Campo Maior, e Paula Cristina Bravo
Ferreira da Silva, solteira, maior, Rua de Olivença, 2, Campo Maior,
foi constituída a sociedade acima referida, que se rege pelo contrato
abaixo indicado:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quo-
tas, a sua firma é constituída pela designação Sincrónico e
Assincrónico, Formação Profissional, L.da, e a sua sede fica instala-
da em Campo Maior, na Rua de Amália Rodrigues, 3, 1.º, esquerdo,
freguesia de Nossa Senhora da Expectação.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade pode
ser deslocada para qualquer outro local dentro do referido concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas,
transferidas ou fechadas sucursais, filiais, agências, delegações ou
outras formas de representação social, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de formação pro-
fissional; consultadoria (ficando excluída a jurídica), diagnóstico,
realização e avaliação de acções de formação profissional.

ARTIGO 3.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 empre-
sas.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de
2500 euros, pertencente ao sócio Ângelo Miguel Morão Machado, e
outra de 2500 euros, pertencente à sócia Paula Cristina Bravo Fer-
reira da Silva.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, compete aos sócios, que desde já ficam
nomeados gerentes, sendo necessária a assinatura de dois gerentes
para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos e para a
representar em juízo, activa e passivamente.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida; mas, a
cessão a favor de terceiros, carece do consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Em caso de arresto, arrolamento, penhora ou outra medida judi-
cial que afecte a disponibilidade de uma ou mais quotas, pode a so-
ciedade proceder à sua amortização.

4 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Bráulio Muacho
Gaminha. 2001547480
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PORTALEGRE

PROMOLEGRE � PROMOTORA IMOBILIÁRIA
DE PORTALEGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 628;
identificação de pessoa colectiva n.º 502835010; data do depósito:
18022004.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

25 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Henri-
queta Damasceno Pereira Gomes Rota. 2000893104

PORTO
MAIA

MAIAR � MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
E PNEUMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5231/941219.

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

Pela apresentação n.º 10/20040225 � inscrição n.º 3.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 11 de Fevereiro de 2004.

Conferida, está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro
David Ferreira. 2004508132

J. TOMÉ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 891/
20040225; identificação de pessoa colectiva n.º 506876195; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 12/20040225.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte e registada pela apresentação e ins-
crição referidas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma J. Tomé, Unipessoal, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Ângela Adelaide Calheiros C. Menezes, 252, 6.º,
esquerdo, freguesia e concelho da Maia.

§ 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 o comércio e representações de têx-
teis em geral, têxteis lar, roupa interior, vestuário e acessórios de
moda e artigos para decoração.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for decidido pelo sócio, fica a cargo do sócio único, José Fer-
nando Tomé, que desde já fica nomeado gerente.

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
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Conferida, está conforme.

2 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2005015555

INSTITUTO DE BELEZA ODETE NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 892/
20040226; identificação de pessoa colectiva n.º 506885348; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/20040226.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte e registada pela apresentação e ins-
crição referidas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Instituto de Beleza Odete Neves, L.da,
com sede na Travessa do Dr. Carlos Felgueiras, 21, corpo 2, rés-do-
-chão, esquerdo, frente, freguesia e concelho da Maia.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como po-
derá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de instituto de beleza e
salão de cabeleireiro; comércio e representações de produtos cosmé-
ticos e perfumaria.

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

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 nomeada gerente a sócia Odete Maria Lameira
Conceição Neves.

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 par-
cialmente, 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 re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
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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 tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Sócios: Vicente José Pavia Perucho e Odete Maria Lameira Con-
ceição Neves.

Conferida, está conforme.

1 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2005015547

CONDAMSA � GESTÃO DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 890/
20040225; identificação de pessoa colectiva n.º 506556077; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 9/20040225.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte e registada pela apresentação e ins-
crição referidas:

1.º

A sociedade adopta à firma CONDAMSA � Gestão de Condomí-
nios, L.da, e tem a sua sede na Praça de Almada Negreiros, 23, loja 9,
da freguesia e concelho da Maia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade
poderá ser deslocada para qualquer local dentro do mesmo concelho
ou para concelhos limítrofes, bem como serem estabelecidas filiais,
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional e no estrangeiro.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto a gestão de condomínios e pres-
tação de serviços conexos, nomeadamente manutenções, reparações
técnicas e civis, jardinagem, limpezas e apoio a condomínios.

2 � A sociedade poderá adquirir participações sociais como sócia
de responsabilidade limitada em sociedades, ainda que com objecto
social diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros e está dividido em duas quotas, uma do valor nomi-
nal de 3500 euros, pertencente ao sócio Rui Manuel Martins Da-
masceno, e outra do valor nominal de 1500 euros, pertencente ao
sócio Marcelo Capela dos Santos.

4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a dois
ou mais gerentes, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Rui
Manuel Martins Damasceno e Marcelo Capela dos Santos.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
ou documentos de responsabilidade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Incluem-se nos poderes de gerência os de tomar e dar de
arrendamento, ceder a exploração, trespassar ou tomar de trespasse
quaisquer locais ou estabelecimentos.

5.º

A cessão, total ou parcial de quotas, bem como as consequentes
divisões, sendo livres entre os sócios, quando feitas a estranhos fi-

cam dependentes do consentimento da sociedade, a qual, em primei-
ro lugar, terá direito de preferência, deferindo-se esse direito, em
segundo lugar, aos sócios não cedentes.

6.º

Por deliberação unânime, poderão ser exigidas aos sócios presta-
ções suplementares de capital na proporção do valor nominal das
quotas de que os sócios são titulares, até ao montante global de
50 000 euros.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro
David Ferreira. 2004508124

DAMASCENO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9983/980604;
identificação de pessoa colectiva n.º 504178970.

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

Apresentação n.º 4/20040126 � Inscrição n.º 4.
Alteração do contrato, com reforço do capital.
Artigos alterados: o 2.º, por adição do § 1.º, o 3.º e o 5.º, com a

seguinte redacção:
ARTIGO 2.º

§ 1.º A sociedade poderá, por deliberação da assembleia geral,
adquirir livremente participações sociais noutras sociedades, mesmo
que estas tenham objecto diverso do seu, e integrar agrupamentos
complementares de empresas, constituir associações em participa-
ções, consórcios ou quaisquer outras formas de agrupamentos.

ARTIGO 3.º

O capital, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e está dividido em três quotas, uma do valor nominal
de 95 000 euros, pertencente ao sócio Rui Manuel Martins Damas-
ceno, outra do valor nominal de 4000 euros, pertencente ao sócio
Jorge Fernando Martins Damasceno, e outra do valor nominal de
1000 euros, pertencente à sócia Bárbara Joana Sousa Costa.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos já gerentes Rui Ma-
nuel Martins Damasceno e Jorge Fernando Martins Damasceno.

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

2 � O gerente Rui Manuel Martins Damasceno fica autorizado a
celebrar negócios com outras sociedades por ele participadas, bem
como a exercer actividades concorrentes nas sociedades, nas quais
participe ou venha a participar.

3 � Em ampliação dos poderes normais a gerência poderá adqui-
rir, alienar, permutar e onerar bens imóveis, móveis e automóveis,
bem como adquirir e alienar participações noutras sociedades.

Pacto social arquivado na respectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Ma-
ria Geraldes S. Monteiro. 2004489987

ELISABETE TIGRE � COMÉRCIO DE FERRAGENS,
LOUÇAS E ARTIGOS ELÉCTRICOS, E. I. R. L.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 19/20021002.

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

Pela apresentação n.º 6/20040225 � Inscrição n.º 2.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Fevereiro de 2004.

Conferida, está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro
David Ferreira. 2004508116
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MARILIM � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 46 096/
900115; identificação de pessoa colectiva n.º 502269510.

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

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 13/20040225 � Inscri-
ção n.º 3.

Cessação de funções da gerente Ana Maria Serra da Cruz em 2 de
Junho de 2003, por renúncia.

Conferida, está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Ma-
ria Geraldes S. Monteiro. 2004490004

GONÇALVES, CARNEIRO & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 100/
20021118; identificação de pessoa colectiva n.º 506345890.

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

Pela apresentação n.º 4/20040225 � inscrição n.º 2.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Fevereiro de 2004.

Conferida, está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro
David Ferreira. 2004508108

CENTRO DE RADIOLOGIA DA MAIA,
SERVIÇOS MÉDICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8650/970801;
identificação de pessoa colectiva n.º 503936650.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 1/20040225 � Inscrição
n.º 13.

Cessação de funções da vogal Isaura do Sameiro da Silva Feio, em
16 de Fevereiro de 2004, por renúncia.

Apresentação n.º 2/20040225 � Inscrição n.º 14.
Designação do vogal do conselho de administração, José Luís Fer-

reira da Silva Mateus, residente na Rua de 25 de Abril, 191, Gondo-
mar.

Data da deliberação: 16 de Fevereiro de 2004.

Conferida, está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Ma-
ria Geraldes S. Monteiro. 2004489979

PRONEFRO � PRODUTOS NEFROLÓGICOS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 38 619/

840409; identificação de pessoa colectiva n.º 501429209.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Ma-
ria Geraldes S. Monteiro. 2005015512

GARANTIR � TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 065/
20021031; identificação de pessoa colectiva n.º 505648571.

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

Apresentação n.º 4/20040226 � inscrição n.º 4.
Alteração do contrato com reforço.

Artigo alterado: 3.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 60 000 euros e
corresponde à soma de quatro quotas, uma do valor nominal de
30 000 euros, pertencente ao sócio Juan Tejada Baena, duas iguais
do valor nominal de 12 000 euros cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios Enrique Tejada Baena e Sérgio César da Fonseca Frei-
tas, e outra do valor nominal de 6000 euros, pertencente ao sócio
Luís Javier Alvares Heres.

O pacto social actualizado foi arquivado na respectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Ma-
ria Geraldes S. Monteiro. 2005015504

MARIZCASAS � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 993/
20020918; identificação de pessoa colectiva n.º 506185478.

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

Apresentação n.º 3/20040226 � inscrição n.º 2.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Ma-
ria Geraldes S. Monteiro. 2005015490

SCFL � CONSTRUÇÃO COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 982/
991011; identificação de pessoa colectiva n.º 505696886.

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

Apresentação n.º 2/20040226 � inscrição n.º 3.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Fevereiro de 2004.

Conferida, está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Ma-
ria Geraldes S. Monteiro. 2005015482

FERNANDES & LAGO � CONSULTADORIA,
PROJECTOS E INSTALAÇÕES ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7340/960730;
identificação de pessoa colectiva n.º 503693510.

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

Apresentação n.º 1/20040226 � inscrição n.º 6.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Fevereiro de 2004.

Conferida, está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Ma-
ria Geraldes S. Monteiro. 2004489995

FINEX CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 17 776/
681011; identificação de pessoa colectiva n.º 500070598.

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

Pela apresentação n.º 3/20040120 � inscrição n.º 17.
Cisão.
Data da deliberação que aprovou o projecto: 14 de Janeiro de 2003.
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Pessoa colectiva criada: Finex Tech Confecções, L.da, que fica a
reger-se pelas cláusulas constantes do contrato seguinte, e foi matri-
culada sob o n.º 57 841/20040120, pessoa colectiva n.º 506563731:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado, referente à escritura lavrada a fl. 64 do li-
vro de escrituras diversas n.º 610-B do Cartório Notarial de Ovar.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Finex Tech Confecções, L.da, e
tem a sua sede social no lugar da Pena, Nogueira, concelho da Maia,
e durará por tempo indeterminado.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá criar
ou extinguir, em qualquer parte do território nacional ou estrangei-
ro, delegações, agências, estabelecimentos, sucursais ou qualquer ou-
tra forma de representação que julgue conveniente.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a confecção de artigos de con-
fecção com aplicação de produtos de novas tecnologias, compra e
venda de produtos destinados à indústria de confecções, compra para
revenda de imóveis e gestão de imóveis próprios.

2 � A sociedade pode adquirir e alienar participações em socie-
dades de direito nacional ou estrangeiro, com objecto igual ou dife-
rente do referido no número anterior, em sociedades reguladas por
leis especiais, em sociedades de responsabilidade limitada, bem como
associar-se com outras pessoas jurídicas para, nomeadamente, for-
mar novas sociedades, agrupamentos complementares de empresas,
agrupamentos europeus de interesse económico, consórcios e asso-
ciações em participação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 1 000 000 de euros e corresponde à soma de duas quotas, uma
no valor nominal de 940 000 euros, pertencente ao sócio L Fashion
Group OY, e outra de 60 000 euros, pertencente ao sócio L-Retail
OY.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, é nomeada
em assembleia geral, sendo necessárias duas assinaturas para obrigar
a sociedade em todos os seus actos e contratos.

2 � Nos simples actos de mero expediente, a sociedade ficará
obrigada pela assinatura de um só gerente.

3 � A assembleia geral poderá delegar todos os poderes de gerên-
cia ou parte em procuradores.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a transmissão, no todo ou em parte, de quotas entre
os sócios.

2 � Na alienação a estranhos, da quota de um sócio, aquela só
poderá ter lugar depois de ser dada preferência, primeiro, ao sócio
não cedente, e, depois, à sociedade, o que fará por carta registada
com aviso de recepção.

3 � O sócio cedente comunicará, por escrito, aos preferentes,
todas as condições da cessão. Se, no prazo de 15 dias, o sócio não
cedente não preferir, será convocada uma assembleia geral, nos três
dias imediatos, que deliberará preferir ou não.

4 � O preferente, salvo acordo expresso entre as partes, liquida-
rá o preço no prazo de 12 meses, a contar do exercício da preferên-
cia.

5 � Havendo mais do que um interessado na preferência e na
falta de acordo quanto à forma de divisão da quota a ceder, será a
mesma rateada na proporção das quotas dos cessionários.

ARTIGO 6.º

A eficácia da transmissão de quota depende da sua notificação,
por escrito, à sociedade, a qual deverá ser acompanhada de documento
comprovativo de transmissão.

ARTIGO 7.º

Em caso de falecimento de um dos sócios, a respectiva quota não
se transmitirá aos sucessores do falecido, podendo a sociedade
amortizá-la, adquiri-la ou fazê-la adquirir por um sócio ou por ter-
ceiro no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento.

ARTIGO 8.º

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

a) Insolvência ou falência do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judicial;
d) Divisão da quota em caso de divórcio, separação de bens ou

separação judicial de pessoas e bens, de qualquer dos sócios;
e) Alienação da quota com violação do disposto na cláusula 5.ª des-

te pacto social;
f) Falecimento do sócio titular.
2 � A amortização da quota será realizada pelo valor da quota

determinado pelo último balanço aprovado, a qual será paga em três
prestações, trimestrais e iguais.

3 � Considera-se realizada a amortização com o depósito na Caixa
Geral de Depósitos, à ordem de quem de direito, da primeira presta-
ção correspondente ao valor da quota apurado nos termos do dis-
posto no número anterior.

4 � Se a amortização recair sobre as quotas arroladas, arrestadas,
penhoradas ou incluídas na massa falida ou insolvente, a determina-
ção e o pagamento da contrapartida da amortização será efectuada
de acordo com o Código das Sociedades Comerciais, nomeadamente
no seu n.º 2 do artigo 235.º

ARTIGO 9.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante de 10 000 000 de euros, na proporção das respectivas
quotas, nas condições estabelecidas pela assembleia geral, mas tendo
de haver unanimidade de todos os sócios.

1 � O sócio, cuja quota estiver integralmente paga, poderá exo-
nerar-se da respectiva prestação, pondo, dentro do mês seguinte ao
aviso para a realizar, e por carta registada, a sua quota à disposição
da sociedade.

2 � Se, no prazo fixado para o pagamento da prestação suple-
mentar, o sócio a não pagar nem fizer uso da faculdade auferida no
parágrafo anterior, pode a sociedade comunicar-lhe que considera a
respectiva quota como deixada à sua disposição, nos termos e para
os efeitos da lei geral.

ARTIGO 10.º

A assembleia deve ser convocada para a sede social ou qualquer
outro local, sendo presidida pelo sócio que for gerente ou, na sua
falta, pelo sócio que detiver mais capital, preferindo-se em igualda-
de de circunstâncias o mais velho.

§ único. Podem tomar parte na assembleia, sem direito a voto, os
gerentes não sócios e ainda os peritos ou técnicos que acompanham
o sócio.

ARTIGO 11.º

A sociedade dissolve-se nos casos e segundo os termos da lei.
Dissolvida a sociedade, proceder-se-á à sua liquidação de acordo com
o que os sócios deliberarem e for de direito.

ARTIGO 12.º

Ficam desde já nomeados gerentes Raimo Aulis Ojalpeto, casado,
residente no lugar da Pena, Nogueira, Maia, e Vesa Pekka Luntanen,
casado, residente em Lahti, Finlândia.

Conferida, está conforme o original.

26 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2005015083

PAREDES

L. & J. MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 3149/
040218; identificação de pessoa colectiva n.º 506718450; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 2/040218.

Certifico que entre Leonel da Silva Moreira, casado com Maria
de Fátima Dias Ribeiro Moreira na comunhão de adquiridos, e Joa-
quim da Silva Moreira, casado com Maria José de Sousa Moreira na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo teor do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma L. & J. Moreira, L.da
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ARTIGO 2.º

A sua sede é na Rua de José Manuel Ribeiro da Silva, 90, freguesia
de Lordelo, concelho da Paredes.

§ único. A sede da sociedade pode ser transferida para outro local
do mesmo concelho ou concelhos limítrofes, por simples delibera-
ção da gerência, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou
qualquer outra forma de representação social, no País ou no estran-
geiro.

ARTIGO 3.º

O seu objecto social é café, snack-bar e salão de jogos.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 5000 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, Joaquim da Silva Moreira e
Leonel da Silva Moreira.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital, proporcionais às respectivas quotas, até ao limite de
10 000 euros.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas é livremente permitida entre sócios, a favor
de estranhos, depende do consentimento da sociedade, a qual, em
primeiro lugar, tem preferência, e a seguir a ela, os sócios não ce-
dentes.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência social será nomeada em assembleia geral.
§ 1.º Independentemente de tal deliberação, ficam desde já nome-

ados gerentes, com dispensa de caução e remunerado ou não, con-
forme o que vier a ser fixado em assembleia geral, ambos os sócios.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada é
necessário assinatura de um gerente.

3 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda
os gerentes:

a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou trespasse quaisquer
móveis e imóveis de e para a sociedade; e

b) Comprar, vender e alugar viaturas automóveis, podendo assi-
nar os competentes contratos de leasing e ALD.

ARTIGO 8.º

Os gerentes poderão delegar os seus poderes de gerência nos ou-
tros gerentes para a prática de determinados actos ou espécie de
negócios, assim como a gerência poderá constituir mandatários ou
procuradores de sociedade para a prática de determinados actos ou
categorias de actos.

ARTIGO 9.º

Fica expressamente vedado aos gerentes, seus procuradores ou
mandatários da sociedade, obrigar a mesma em quaisquer actos ou
contratos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente letras de
favor, fianças, abonações, sob pena de responderem pessoalmente
pelos prejuízos que tais actos ocasionarem à sociedade.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá amortizar a quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b ) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita;
c) Por falência do sócio;
d) Quando, por qualquer outro motivo, a quota seja retirada da

livre disponibilidade do seu titular, divórcio ou separação de pessoas
e bens, se, por partilha do respectivo património, a quota não for
adjudicada, no todo ou em parte, ao respectivo titular; e

e) Por interdição ou inabilitação permanente ou morte do respec-
tivo sócio.

ARTIGO 11.º

Falecendo um sócio, compete à sociedade deliberar no prazo de
30 dias a amortização da respectiva quota, sob pena de, findo aquele
prazo, esta se transmitir aos herdeiros do falecido.

§ único. A amortização prevista no número anterior terá como
contrapartida o valor da quota apurado em balanço, para o efeito
realizado e será liquidada em quatro prestações trimestrais e iguais.

ARTIGO 12.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de supri-
mentos, sempre que a sociedade deles careça, de acordo com o esti-
pulado em assembleia geral.

ARTIGO 13.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, nacionais ou estrangeiras, quer o objecto seja igual ou diferente
do seu, em sociedade reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 14.º

Os lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas as
percentagens legalmente fixadas para reservas, terão o destino que
vier a ser fixado em assembleia geral.

ARTIGO 15.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalidades
e prazos, serão convocadas por carta registada, dirigida aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias, devendo indicar sempre o
assunto a tratar.

Está conforme.

23 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 2003003649

MOBICOUTO � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 3151/
040219; identificação de pessoa colectiva n.º 506798623; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 5/040219.

Certifico que entre Joaquim Fernando Ribeiro do Couto, casado
com Maria Joaquina Freire da Silva na comunhão de adquiridos,
Fernando Joaquim da Silva Couto, solteiro, menor, e Francisco Fer-
nando da Silva Couto, solteiro, maior, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma MOBICOUTO � Indústria de Mobi-
liário, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua do Tojal, freguesia de Beire, conce-
lho de Paredes.

2 � A gerência da sociedade poderá, livremente, deslocar a sua
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3.º

 O seu objecto consiste na indústria de mobiliário e comércio por
grosso e a retalho do mesmo.

4.º

1 � O capital social é de 10 000 euros e está dividido em três
quotas, sendo uma de 5000 euros, pertencente ao sócio Joaquim
Fernando Ribeiro do Couto, e duas iguais de 2500 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Francisco Fernando da Silva Couto e
Fernando Joaquim da Silva Couto.

2 � Cada um dos sócios já realizou 50 % do valor da sua quota
em dinheiro, devendo os restantes 50 %, também em dinheiro, ser
realizados no prazo de um ano, a contar desta data.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remuneradas
ou não, ficam afectas a um ou mais gerentes a designar em assem-
bleia geral.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Joaquim Fernando
Ribeiro Couto.

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

Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar ou dar de arrendamento quaisquer locais, bem como

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais de

e para a sociedade;
d) Celebrar contratos de locação.
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6.º

A celebração de contratos de suprimentos depende de prévia de-
liberação dos sócios.

7.º

Os sócios poderão deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares até ao valor global de 500 000 euros.

8.º

1 � A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, é livremente
permitida entre os sócios, carecendo, nos demais casos, do consen-
timento da sociedade.

2 � No caso de cessão de quotas, total ou parcial, a favor de
estranhos, os sócios, em primeiro lugar, e a sociedade, em segundo
lugar, têm direito de preferência.

9.º

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

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 2003003673

OPTILORDELO � ÓPTICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2157/
000221; identificação de pessoa colectiva n.º 504901605; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 7/040219.

Certifico que o artigo 4.º do pacto da sociedade em epígrafe foi
alterado, tendo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

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

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

3 � À gerência é expressamente proibido obrigar a sociedade em
quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, tais como
abonações, fianças, letras de favor e outros semelhantes, mesmo que
seja invocado o interesse da sociedade.

4 � A gerência fica também desde já autorizada, nos termos e
condições que entender, a adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do que é exercido pela sociedade.

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

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 2003003738

SOUTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2637/
011204; identificação de pessoa colectiva n.º 505844699; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 4/040219.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi aumentado
em mais 45 000 euros e subscrito em dinheiro pela nova sócia J.
Rocha & Souto, � Imobiliária, S. A., tendo, em consequência, sido
alterados os artigos 4.º e 5.º do respectivo pacto, que ficaram com a
seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
55 000 euros e está dividido em cinco quotas, sendo quatro iguais de
500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios João da Rocha
Souto, Irene Antónia da Cunha Nunes Souto, Cátia Filipa Nunes
Rocha Souto e Ricardo Jorge Nunes da Rocha Souto, e uma de
53 000 euros, pertencente à sociedade J. Rocha & Souto � Imobi-
liária, S. A.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de ca-
pital, até ao montante global de 500 000 euros.

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

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 2003003665

ÓPTICA MÉDICA DE GANDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1766/
980107; identificação de pessoa colectiva n.º 504037455; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 9/040219.

Certifico que o artigo 5.º do pacto da sociedade em epígrafe foi
alterado, tendo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

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

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

3 � À gerência é expressamente proibido obrigar a sociedade, em
quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, tais como
abonações, fianças, letras de favor e outros semelhantes, mesmo que
seja invocado o interesse da sociedade.

4 � A gerência fica também desde já autorizada, nos termos e
condições que entender, a adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do que é exercido pela sociedade.

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

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 2003003746

DIVINE CAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2287/
001012; identificação de pessoa colectiva n.º 504931660; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: Of. 10 e 11/040219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente, em 16 de Fevereiro de 2004, Edgar Luís Araújo Nunes
Morgado, por renúncia.

Mais certifico que o artigo 4.º do pacto da mesma sociedade foi
alterado, tendo ficado com a seguinte redacção:

4.º

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

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

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 2003003681

IRMÃOS MOREIRA DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1338/
940520; identificação de pessoa colectiva n.º 503197084; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20040219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções de gerentes, por parte de Armando Manuel
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Moreira da Costa, em 3 de Fevereiro de 2004, e por parte de Fer-
nando Moreira da Costa, em 11 de Fevereiro de 2004, por renún-
cia.

Está conforme.

27 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 2003013903

MADEIRA VIVA � MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2224/
000623; identificação de pessoa colectiva n.º 504983172; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20040219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
deslocação de sede para a Rua de Codeçal, Vilela, Paredes.

Está conforme.

27 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 2003003690

PENAFIEL

M. DOS SANTOS & C.A, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 147/
740322; identificação de pessoa colectiva n.º 500173532.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitantes ao ano de 2002 referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 1000251953

M. DOS SANTOS & C.A, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 147/

740322; identificação de pessoa colectiva n.º 500173532; inscrição
n.º 14; número e data da apresentação: 1/20040113.

Certifico que, pela inscrição acima referida, foi efectuada a no-
meação do conselho de administração e conselho fiscal para o bié-
nio de 2004-2005.

Conselho de administração: presidente, Helena Soares Moreira de
Carvalho; vogais:

1) António José Soares Moreira dos Santos;
2) Agostinha Maria Soares Moreira dos Santos;
3) Alcina da Conceição Soares;
4) Francisco Xavier Guedes da Cruz Almeida.
Conselho fiscal: presidente, Alberto Clemente de Sousa; vogais:
1) Santos Vaz & Trigo de Morais, Sociedade de Revisores Oficiais

de Contas n.º 155, representada por João Manuel Trigo de Morais;
2) António Joaquim Soares Guedes;
Vogal suplente, Santos Vaz & Trigo de Morais, revisor oficial de

contas n.º 881 representada por Maria Piedade Gonçalves dos San-
tos Vaz.

Data da deliberação: 22 Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2004004584

A. M. M. � SOCIEDADE DE REPARAÇÕES AUTO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2504/
20040204; identificação de pessoa colectiva n.º P 506857387; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20040204.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de A. M. M. � Sociedade de Repara-
ções Auto, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede em Lamosa, fregue-
sia de São Martinho de Recezinhos, concelho de Penafiel.

§ único. A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência,
transferir a sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limí-
trofes, bem como abrir ou encerrar sucursais ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social é a manutenção e reparação de veículos automó-
veis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e está representado por uma quota
no valor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio único Agos-
tinho Moreira Mendes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pelo sócio único, será exercida por um ou mais gerentes,
ficando desde já afecta ao sócio único, Agostinho Moreira Mendes.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
3 � É expressamente proibido aos gerentes obrigarem a socie-

dade em fianças, abonações ou letras de favor.

ARTIGO 5.º

A sociedade autoriza a celebração de negócios entre o sócio único
e a sociedade; no entanto, tais negócios devem servir a prossecução
da sociedade.

ARTIGO 6.º

No caso de morte do sócio único, os seus herdeiros nomearão de
entre eles um que os represente a todos na sociedade, enquanto a
quota permanecer indivisa.

ARTIGO 7.º

Por decisão do sócio único, a sociedade pode ser convertida numa
sociedade por quotas plural, através da divisão e cessão da quota ou
aumento de capital social por entrada de um novo sócio.

ARTIGO 8.º

Podem ser exigidas prestações suplementares até ao montante de
global de 50 000 euros.

ARTIGO 9.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e ainda me-
diante decisão do seu sócio único.

Conferida, está conforme.

6 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2003816801

PAVIDOURO, TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1034/
950714; identificação de pessoa colectiva n.º 503451967; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 9/20040202.

Certifico que pelo averbamento n.º 1, Of. apresentação n.º 3/
20040123 à inscrição n.º 1, foi efectuada a cessação de funções da
gerente, Ana Maria Oliveira Ferreira Gomes, em 19 de Novembro
de 2003, por renúncia, e pela inscrição acima referida a sociedade
em epígrafe, alterou o contrato quanto ao artigo 4.º, que ficou com
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida por um
gerente, sócio ou não.

Conferida, está conforme.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2004004533

SOCIEDADE AGRÍCOLA SOLAR
DA CARVALHOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1167/
961002; identificação de pessoa colectiva n.º 503731676.
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Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitantes 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. 2001611331

ANTÓNIO F. DOS SANTOS & FILHOS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 123/69/

0822; identificação de pessoa colectiva n.º 500522502.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

Conferida está conforme.

22 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2003841075

CONFECÇÕES SANTO ADRIÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1965/
20010910; identificação de pessoa colectiva n.º 505707950.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

Conferida está conforme.

22 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2001565003

PAPELARIA SÃO VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2510/
20040216; identificação de pessoa colectiva n.º P 506812928; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20040216.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Papelaria São Vicente, L.da, tem a
sua sede no lugar do Tapado Novo, da freguesia da Paredes, deste
concelho de Penafiel.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de artigos de
papelaria, jornais, revistas e bijutarias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios José Ma-
nuel Nogueira Ferreira e Stela Cristina Nogueira Ferreira.

ARTIGO 4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao quíntuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência social e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, fica afecta a sócios ou a não sócios com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Sem prejuízo no disposto no número anterior, ficam desde já
nomeados gerentes os sócios José Manuel Nogueira Ferreira e Stela
Cristina Nogueira Ferreira.

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

4 � Nos poderes normais da competência da gerência incluem-se
os de:

a) Comprar, trocar e vender veículos automóveis, outros móveis
para e da sociedade;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem
como alterar ou rescindir os respectivos contratos;

c) Adquirir por trespasse qualquer estabelecimento comercial ou
industrial;

d) Celebrar contratos de locação financeira; e
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

É livre a cessão de quotas entre sócios; porém, a favor de estra-
nhos, carece do consentimento da sociedade, a qual, em primeiro
lugar, e os sócios não cedentes, em segundo lugar, têm direito de
preferência.

ARTIGO 7.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para o
fundo de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral delibe-
rar.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedên-
cia mínima de 15 dias, salvo os casos para que a lei prescreva for-
malidades especiais de convocação.

Conferida, está conforme.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2004004630

FIELNERTES � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1925/
20010821; identificação de pessoa colectiva n.º 505699265; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 6/20040212.

Certifico que pela apresentação n.º 6/20040212, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2 , foi efectuada a cessação de funções da geren-
te, Anabela Moreira Alves, em 31 de Janeiro de 2004, por renúncia.
E pela inscrição acima referida foi efectuada a nomeação do geren-
te: Alberto José Pinto Ferreira, casado, da Rua de São Romão, 546,
3.º, centro, esquerdo, Maia.

Data da deliberação: 31 de Janeiro de 2004.

Conferida, está conforme.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2003816798

PINTO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2374/
20030213; identificação de pessoa colectiva n.º 506467813.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas
respeitantes ao ano de 2003 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2004004770

PAULA MESQUITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2103/
20011211; identificação de pessoa colectiva n.º 505744279.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2003807977

PAULA MESQUITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2103/
20011211; identificação de pessoa colectiva n.º 505744279.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2003807985
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O. S. S. � CONSTRUÇÕES, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2511/
20040217; identificação de pessoa colectiva n.º P 506847292; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20040217.

Certifico que Orlando de Sousa da Silva constituiu a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma O. S. S. � Construções, Sociedade
Unipessoal, L.da, tem a sua sede em Pedrantil, Croca, Penafiel.

2.º

O objecto social consiste em construção de edifícios, revestimen-
to de pavimentos e de paredes.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está representado por uma só quota pertencente ao
sócio único.

4.º

A sociedade poderá adquirir quotas noutras sociedades com objecto
diferente do seu ou reguladas por lei especial ou em agrupamentos
complementares europeus de interesse económico, ficando-lhe, to-
davia, vedada a participação noutras sociedades unipessoais por quo-
tas.

5.º

1 � A gerência social será exercida por quem vier a ser designa-
do gerente, sendo desde já nomeado o sócio e será remunerada ou
não conforme decisão deste.

2 � Para obrigar a sociedade em juízo e fora dele, incluindo a sua
vinculação em documentos, actos e contratos que envolvam respon-
sabilidade, é suficiente a intervenção de um gerente.

6.º

Ficam desde já autorizados os negócios entre a sociedade e o seu
único sócio, os quais deverão obedecer ao disposto no artigo 270.º-F,
do Código das Sociedades Comerciais.

Conferida, está conforme.

20 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2004004681

ESCOLA DE CABELEIREIROS � MARGARIDA
SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2507/
20040210; identificação de pessoa colectiva n.º P 506686450; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20040210.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Escola de Cabeleireiros � Marga-
rida Silva, L.da, tem a sua sede na Rua de Abílio Miranda, loja H, da
freguesia e concelho de Penafiel.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser transferida dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como criar ou encerrar filiais, agências ou outras formas
locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a formação de cabeleireiros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, está dividido em duas quotas, sendo uma do valor nomi-
nal de 4500 euros, pertencente à sócia Ana Paula da Silva Leal Pin-
to e outra do valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia Mar-
garida Rosa Barbosa da Silva.

ARTIGO 4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital, na proporção das respectivas quotas, até ao montante de
50 000 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência social e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, fica afecta a sócios ou a não sócios, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Sem prejuízo no disposto no número anterior, fica desde já
nomeada gerente a sócia Margarida Rosa Barbosa da Silva.

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

4 � Em ampliação dos poderes incluem-se os de:
a) Comprar, trocar e vender veículos automóveis, outros móveis

e imóveis para e da sociedade;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem

como alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Adquirir por trespasse qualquer estabelecimento comercial ou

industrial;
d) Celebrar contratos de locação financeira; e
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

É livre a cessão de quotas entre sócios; porém, a favor de estra-
nhos, carece do consentimento da sociedade, a qual, em primeiro
lugar, e os sócios não cedentes, em segundo lugar, têm direito de
preferência.

ARTIGO 7.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para o
fundo de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral delibe-
rar.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedên-
cia mínima de 15 dias, salvo os casos para que a lei prescreva for-
malidades especiais de convocação.

Conferida, está conforme.

13 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2004004592

EUROCAPEL, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2105/
20011212; identificação de pessoa colectiva n.º 505833387; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/20040205.

Certifico que pela inscrição referida foi efectuado o registo de
dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 30 de Janeiro de 2004.

Conferida, está conforme.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2004004576

ELECTRO E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1035/
950714; identificação de pessoa colectiva n.º 503451940; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 2/20040205.

Certifico que, pela inscrição acima referida, a sociedade em epí-
grafe aumentou o capital para 100 000 euros, com reforço de
90 024,24 euros, tendo alterado o artigo 3.º do respectivo contrato
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 100 000 euros e
corresponde à soma de quatro quotas, uma do valor nominal de
40 000 euros, pertencente ao sócio Zeferino Ferreira da Costa e três
do valor nominal de 20 000 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Manuel Ferreira da Costa, Lúcia Paula Moreira de Oliveira
Costa e José Ferreira da Costa.

Conferida, está conforme.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2003816780
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PORTO � 2.A SECÇÃO

MY PORTFOLIO � SOCIEDADE GESTORA
DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4470-A; identificação de pessoa colectiva n.º 502580836; número
e data da apresentação: 24304530/031226; pasta n.º 16 539.

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

Mais certifico que são do seguinte teor os documentos supra-refe-
ridos:

Relatório de gestão relativo ao exercício de 2002

Em conformidade com o disposto no artigo 66.º do Código das
Sociedades Comerciais vem a administração da sociedade My
Portfolio � Sociedade Gestora de Patrimónios, S. A., apresentar o
relatório de gestão e contas referentes ao exercício findo em 31 de
Dezembro de 2002.

Os mercados de acções continuaram em 2002 a tendência negati-
va dos dois anos anteriores. Este comportamento foi influenciado
por diversos factores, entre os quais:

1) A não consumação da recuperação económica anteriormente
antecipada;

2) As consequentes revisões em baixa das estimativas de resulta-
dos das empresas;

3) A retracção nos indicadores de confiança, particularmente li-
gada a casos de fraude financeira;

4) A desvalorização das carteiras de investimento, especialmente
sentidas por companhias de seguros e fundos de pensões, pondo em
causa as respectivas solvabilidades;

5) A subida de preços das matérias-primas, nomeadamente do pe-
tróleo, devido à instabilidade geopolítica internacional.

Este enquadramento afectou significativamente as actividades da
sociedade.

A sociedade acumula actualmente na sua actividade corrente pre-
juízos resultantes da redução de proveitos face a anos anteriores.
Este facto deve-se essencialmente a três factores:

1) Erosão dos activos sob gestão, consequência da má performance
dos mercados accionistas mundiais, com os quais estão muito corre-
lacionados;

2) A perda de um grupo de clientes, entre si relacionados, que
representava mais de 50 % da comissões cobradas pela sociedade em
2002;

3) A não angariação de novos fundos, resultado da instabilidade
dos mercados de acções, e que levou os investidores a optarem por
aplicações mais conservadoras.

Assim sendo, a administração da sociedade iniciou em 2002 um
plano de redução de custos de forma a mitigar os prejuízos corren-
tes, que se traduziu na diminuição dos custos totais para aproxima-
damente 202 000 euros versus 290 000 euros no exercício anterior.

Tal redução deveu-se à diminuição da rubrica custos com o pes-
soal, nomeadamente nos salários da administração; da rubrica outros
gastos administrativos, nomeadamente à cessação de serviços exter-
nos, à renegociação de comissões bancárias e a um esforço de con-
tenção de custos mais generalizado; e da rubrica amortizações, por
efeito da contenção de novos investimentos.

O efeito deste plano estender-se-á ao exercício em curso, ano em
que prevemos uma melhoria nas operações correntes.

Os resultados líquidos apresentaram-se negativos no valor de
140 475 euros, um agravamento de 29 % face ao exercício anterior.

A My Portfolio apresenta em 31 de Dezembro de 2002 uma si-
tuação líquida positiva de 306 144 euros (94 % do total do activo).

A empresa não tem quaisquer dívidas em situação de mora, para
com o Estado e a segurança social.

A sociedade não detém quaisquer acções próprias.
Não foram efectuados entre a sociedade e os seus administradores

quaisquer negócios a que se refere o artigo 397.º do Código das So-
ciedades Comerciais.

Propomos que o resultado líquido negativo apurado, no valor de
140 475,33 euros seja levado a resultados transitados.

Porto, 28 de Fevereiro de 2003. � O Conselho de Adminis-
tração: Miguel António Soares Leite de Almeida, presidente �
Fausto Leite de Almeida, vogal � Luís Manuel Soares Leite de Al-
meida, vogal.

Anexo ao relatório do conselho de administração da so-
ciedade My Portfolio � Sociedade Gestora de Patrimó-
nios, S. A.

ANEXO I

De harmonia com o estipulado no artigo 447.º, n.º 5, do Código
das Sociedades Comerciais, declaramos que à data de 31 de Dezem-
bro de 2002 os membros dos órgãos de administração eram detento-
res das seguintes acções desta sociedade:

Titulares
Acções detidas

Aquisição Oneração
Valor Acções detidas

em 31-12-2001 de transacção em 31-12-2002

Miguel António Soares Leite de Almeida .......................... 49 600 49 600
Fausto Leite de Almeida .................................................... 200 200
Luís Manuel Soares Leite de Almeida ................................ 200 200

Não nos foram comunicadas pelos detentores acima identificados
quaisquer outras operações sobre as acções da sociedade entre 31 de
Dezembro de 2001 e 31 de Dezembro de 2002.

Não há quaisquer obrigações emitidas pela sociedade.
Mais informamos que esta sociedade não está em relação de do-

mínio ou de grupo com qualquer outra.

ANEXO II
De harmonia com o estipulado no artigo 448.º, n.º 4, do Código

das Sociedades Comerciais, declaramos que à data de 31 de Dezem-
bro de 2002 e segundo os registos desta sociedade, bem como segun-
do as informações prestadas, os accionistas detentores das fracções
de capital naquele previstas eram os seguintes:

Titulares
Acções detidas Acções detidas Data da aquisição Percentagem de acções
em 31-12-2001 em 31-12-2002 de novas acções detidas em 31-12-2002

Miguel António Soares Leite de Almeida ................ 49 600 49 600 99,2 %

Balanços em 31 de Dezembro de 2002 e 2001
(montantes expressos em euros)

2002 2001

Activo Notas
Activo bruto Amortizações Activo líquido Activo líquido

e provisões

Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ...... 64 399,50 � 64 399,50 126 672,43
Imobilizações financeiras .................................................. 29 896,08 � 29 896,08 45 804,90
Imobilizações incorpóreas ................................................. 3 29 528,84 (29 528,84) 0,00 365,80
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2002 2001

Activo Notas
Activo bruto Amortizações Activo líquido Activo líquido

e provisões

Imobilizações corpóreas .................................................... 3 285 783,63 (92 149,45) 193 634,18 203 146,20
Outros activos .................................................................... 4 37 133,17 � 37 133,17 97 976,82
Contas de regularização ..................................................... 5 879,28 � 879,28 39 617,63

Total do activo ................................ 447 620,50 (121 678,29) 325 942,21 513 583,78

Rubricas extrapatrimoniais
Responsabilidades por prestação de serviços
Valores administrados pela instituição .............................. 12 611 077,94 13 690 684,00

Passivo e situação líquida Notas 2002 2001

Outros passivos ............................................................................................................ 19 797,68 66 963,92
Contas de regularização ............................................................................................... � �
                             Total do passivo .................................................................. 19 797,68 66 963,92

Capital subscrito .......................................................................................................... 6 250 000,00 249 398,95
Reservas ....................................................................................................................... 7 56 645,39 56 645,39
Resultados transitados .................................................................................................. 7 139 974,47 249 060,91
Resultado líquido do exercício ..................................................................................... (140 475,33) (108 485,39)

                             Total da situação liquida ................................................... 306 144,53 446 619,86

                             Total do passivo e da situação líquida ............................. 325 942,21 513 583,78

O anexo faz parte integrante do balanço em 31 de Dezembro de 2002.

Demonstrações de resultados para os exercícios findos
em 31 de Dezembro de 2002 e 2001

(montantes expressos em euros)

Notas 2002 2001

Custos

Gastos gerais administrativos:

Custos com pessoal ............ 10 60 021,31 105 556,45
Outros gastos administra- 11 123 375,25 150 347,85

tivos

Impostos ................................ 1 427,48 588,30
Outros custos ......................... 6 687,67 5 877,49
Amortizações do exercício .... 3 9 974,44 25 304,81
Provisões do exercício .......... � 93,60
Perdas extraordinárias ........... 235,68 1 198,46
Impostos sobre lucros ............ 219,83 850,78
Resultado líquido do exercício (140 475,33) (108 485,39)
              Total ................... 61 466,33 181 332,35

           Proveitos

Juros e proveitos equiparados 4 318,92 4 064,46
Comissões .............................. 13 52 341,01 175 744,42
Outros proveitos .................... � 27,08
Ganhos extraordinários .......... 4 806,40 1 496,39

              Total ................... 61 466,33 181 332,35

O anexo faz parte integrante da demonstração para o exercício
findo em 31 de Dezembro de 2002.

O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis) � o Téc-
nico de Contas, (Assinatura ilegível.)

Anexo às demonstrações financeiras
em 31 de Dezembro de 2002
(montantes expressos em euros)

1 � Nota introdutória:
A My Portfolio � Sociedade Gestora de Patrimónios, S. A. (so-

ciedade) é uma sociedade anónima constituída em finais de 1990 ten-
do alterado em 28 de Maio de 1996 a denominação social de

Fonsecas & Burnay � Sociedade Gestora de Patrimónios, S. A. para
a actual denominação. Tem como actividade principal a adminis-
tração de valores mobiliários e imobiliários pertencentes a tercei-
ros, podendo ainda prestar serviços de consultoria em matéria de
investimentos.

2 � Bases de apresentação e principais políticas contabilísticas:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos li-

vros e registos contabilísticos da sociedade mantidos de acordo com
o plano de contas para o sistema bancário, estabelecido pelo Banco
de Portugal na sequência da competência que lhe foi atribuída pelo
Decreto-Lei n.º 91/90, de 17 de Março, e regulamentação comple-
mentar emitida por esta entidade.

As demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2002 estão
pendentes de aprovação pelos correspondentes órgãos sociais. No
entanto, o conselho de administração da sociedade entende que as
demonstrações financeiras irão ser aprovadas sem alterações signifi-
cativas pela assembleia geral de accionistas.

As políticas contabilísticas mais significativas, utilizadas na pre-
paração das demonstrações financeiras anexas, foram as seguintes:

2.1 � Especialização de exercícios:
A sociedade regista as comissões, receitas e despesas de acordo

com o princípio contabilístico da especialização de exercícios, pelo
qual as receitas e despesas são reconhecidas à medida em que são
geradas independentemente do momento do seu recebimento ou
pagamento. As diferenças entre os montantes recebidos ou pagos e
as correspondentes receitas e despesas geradas são registadas nas
rubricas contas de regularização (nota 5).

2.2 � Imobilizações incorpóreas:
As despesas relativas a software informático adquirido no exercí-

cio de 1996, foram amortizadas pelo método das quotas constantes
durante um período de três anos.

2.3 � Imobilizações corpóreas:
As imobilizações corpóreas são registadas ao custo de aquisição.

As amortizações do imobilizado são calculadas pelo método das quo-
tas constantes, de acordo com as taxas máximas fiscalmente aceites
como custo que, para as imobilizações corpóreas detidas pela socie-
dade, é de 4 anos.

2.4 � Impostos diferidos:
A empresa não registou nas suas demonstrações financeiras im-

postos diferidos, por não existirem diferenças temporais material-
mente relevantes entre o reconhecimento de despesas e receitas para
fins contabilísticos e de tributação, excepto para os activos por
impostos diferidos relativos a prejuízos fiscais que, numa base de
prudência, não são registados. Em 31 de Dezembro de 2002, os pre-
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juízos fiscais reportáveis ascendiam a aproximadamente 240 000 eu-
ros, dos quais aproximadamente 99 000 euros foram gerados em
2001 e o remanescente respeita à estimativa de prejuízo fiscal do
exercício de 2002.

3 � Movimentos e saldos do activo imobilizado:
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2002, o movi-

mento ocorrido no valor das imobilizações incorpóreas e corpóreas,
bem como nas respectivas amortizações acumuladas, foi o seguinte:

Valores em 31-12-2001 Valor bruto Amortizações Valores em 31-12-2002

Valor bruto
Amortizações

Aquisições Alienações
Amortizações

Alienações Valor bruto
Amortizações

acumuladas do exercício acumuladas

Imobilizações incorpóreas:

Software ....................... 29 528,84 29 163,04 � � 365,78 � 29 528,84 29 528,84

Imobilizações corpóreas:

Imóveis ........................ 188 196,45 5 817,00 � 2 908,49 � 188 196,45 8 725,49
Equipamento ................ 97 490,54 76 723,79 96,64 � 6 700,17 � 97 587,18 83 423,96

            Total ................ 285 686,99 82 540,79 96,64 � 9 608,66 � 285 783,63 92 149,45

4 � Outros activos:
Em 31 de Dezembro de 2002 esta rubrica tem a seguinte compo-

sição:

Proveitos a receber ................................................... 2 521,49
Despesas com custo diferido ..................................... 25 663,61
Imposto sobre o valor acrescentado, a recuperar .... 6 838,50
Outros ......................................................................... 2 109,57
                          Total ....................................... 37 133,17

A rubrica de despesas com custos diferido inclui o montante de
20 498,04 euros, relativo a despesas incorridas em 2000 com obras
efectuadas nas instalações da sociedade, em diferimento por um
período de três anos.

5 � Contas de regularização:
Em 31 de Dezembro de 2002, esta rubrica tinha a seguinte com-

posição:

Activo
Pagamentos por conta ............................................... 879,28

6 � Capital subscrito:
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2002 realizou-

-se um aumento de capital no montante de 601,05 euros no âmbito
da redenominação do capital social da empresa para euros. Conse-
quentemente, em 31 de Dezembro de 2002, o capital social da so-
ciedade estava representado por 50 000 acções com o valor nomi-
nal de 5 euros cada uma, integralmente subscritas e realizadas, tendo
por accionistas:

Montante Percentagem

Miguel António Soares Leite de Almeida .... 248 000 99,20
Fausto Leite de Almeida .............................. 1 000 0,40
Luís Manuel Soares Leite de Almeida .......... 1 000 0,40

                    Total .............................. 250 000 100,00

7 � Movimento ocorrido nas outras rubricas do capital próprio:
O movimento ocorrido nas outras rubricas de capital próprio du-

rante o exercício de 2002, deveu-se à transferência do resultado lí-
quido negativo do exercício de 2001 para resultados transitados no
valor de 108 485,39 euros e à transferência de 601,05 euros para
incorporação em capital no âmbito da operação de redenominação
do capital social para euros (nota 6).

A reserva legal não está disponível para distribuição, podendo
apenas ser utilizada para aumentar o capital social ou compensar
prejuízos após a utilização das demais reservas. De acordo com a
legislação em vigor, um mínimo de 10 % do resultado líquido apura-
do em cada exercício deverá ser utilizado para reforçar a reserva
legal, até à concorrência do capital.

8 � Impostos:
De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão

sujeitas a revisão e correcção por parte das autoridades fiscais durante
um período de quatro anos (10 anos para a segurança social até 2000,
inclusive, e cinco anos a partir de 2001), excepto quando tenham
havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou
estejam em curso inspecções, reclamações ou impugnações, casos es-
tes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alongados
ou suspensos. Deste modo, as declarações fiscais da empresa dos anos
de 1999 a 2002 poderão vir ainda ser sujeitas a revisão.

A administração da empresa entende que as eventuais correcções
resultantes de revisões/inspecções por parte das autoridades fiscais
àquelas declarações de impostos não terão um efeito significativo
nas demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2002.

9 � Número médio de pessoal:
Durante o exercício de 2002, a empresa possuía três empregados

com vínculo contratual estabelecido.
10 � Custos com pessoal:
Durante o exercício de 2002 esta rubrica apresentou os seguintes

valores:

Remunerações dos órgãos sociais ............................. 24 072,07
Remunerações dos empregados ................................. 24 770,99
Encargos sociais obrigatórios ................................... 11 110,75
Outros custos com o pessoal .................................... 67,50
                          Total ...................................... 60 021,31

11 � Outros gastos administrativos:
A rubrica da demonstração de resultados outros gastos adminis-

trativos, inclui aproximadamente 39 716 euros referentes a custos
incorridos com rendas e alugueres, e aproximadamente 33 372 eu-
ros com obras relativas ao imóvel adquirido durante o ano de 2000.

12 � Contas extrapatrimoniais:
Em 31 de Dezembro de 2002 esta rubrica representa os patrimó-

nios administrados pela sociedade, em conformidade com os contra-
tos de mandato celebrados, os quais se encontram valorizados à
cotação de mercado.

13 � Comissões:
Esta rubrica diz respeito às comissões cobradas pela administra-

ção de valores mobiliários pertencentes a terceiros.

O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis) � o Téc-
nico de Contas, (Assinatura ilegível.)

Certificação legal das contas

Introdução:
1 � Examinámos as demonstrações financeiras anexas da My

Portfolio � Sociedade Gestora de Patrimónios, S. A., as quais com-
preendem o balanço em 31 de Dezembro de 2002 que evidencia um
total de 325 942,21 euros e capitais próprios de 306 144,53 euros,
incluindo um resultado líquido negativo de (140 475,33) euros, as
demonstrações dos resultados por naturezas e de origem e aplicação
de fundos do exercício findo naquela data e o correspondente anexo.

Responsabilidades:
2 � É da responsabilidade do conselho de administração da em-

presa a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de
forma verdadeira e apropriada a posição financeira da empresa, o
resultado das suas operações e a origem e aplicação dos seus fundos,
bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequa-
dos e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.
A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profis-
sional e independente, baseada no nosso exame daquelas demonstra-
ções financeiras.

Âmbito:
3 � O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as

Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem
dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que este seja pla-
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neado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança
aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de
distorções materialmente relevantes. Este exame incluiu a verifica-
ção, numa base de amostragem, do suporte das quantias e informa-
ções divulgadas nas demonstrações financeiras e a avaliação das es-
timativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo conselho de
administração, utilizadas na sua preparação. Este exame incluiu, igual-
mente, a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas
adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias, a
verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade das opera-
ções e a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apre-
sentação das demonstrações financeiras. Entendemos que o exame
efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa
opinião.

Opinião:
4 � Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no

parágrafo 1 acima, apresentam de forma verdadeira e apropriada, em
todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira da
My Portfolio � Sociedade Gestora de Patrimónios, S. A., em 31 de
Dezembro de 2002, bem como o resultado das suas operações e a
origem e aplicação dos seus fundos para o exercício findo naquela
data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmen-
te aceites em Portugal para o sector bancário.

Ênfase:
5 � Conforme evidenciado pelas demonstrações financeiras ane-

xas, a empresa tem vindo a observar uma redução significativa do
nível de actividade e a geração de resultados negativos. Deste modo,
a continuidade das suas operações e a realização dos seus activos
depende do sucesso das operações futuras.

Porto, 28 de Fevereiro de 2003. � Magalhães, Neves e Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Jorge
Manuel Araújo de Beja Neves.

Relatório e parecer do fiscal único

Aos accionistas da My Portfolio � Sociedade Gestora de Patri-
mónios, S. A.

Em conformidade com a legislação em vigor e com o mandato
que nos foi conferido, vimos submeter à vossa apreciação o nosso
relatório e parecer que abrange a actividade por nós desenvolvida e
os documentos de prestação de contas da My Portfolio � Socie-
dade Gestora de Patrimónios, S. A., relativos ao exercício findo em
31 de Dezembro de 2002, os quais são da responsabilidade do conse-
lho de administração.

Acompanhámos a evolução da actividade e os negócios da em-
presa, a regularidade dos seus registos contabilísticos e o cumprimento
do normativo legal e estatutário em vigor, tendo recebido do conse-
lho de administração e dos diversos serviços da empresa todas as
informações e esclarecimentos solicitados.

No âmbito das nossas funções, examinámos o balanço em 31 de
Dezembro de 2002 e as demonstrações de resultados por naturezas e
de origem e aplicação de fundos para o exercício findo naquela data
e o correspondente anexo, tendo emitido a respectiva certificação
legal das contas. Adicionalmente, examinámos o relatório de ges-
tão, elaborado pelo conselho de administração, para o exercício fin-
do naquela data.

Face ao exposto, somos de opinião que, apesar do exposto no
parágrafo 5 da certificação legal das contas, as demonstrações fi-
nanceiras supra-referidas e o relatório de gestão, bem como a pro-
posta nele expressa, estão de acordo com as disposições
contabilísticas, legais e estatutárias aplicáveis, pelo que poderão ser
aprovados em assembleia geral de accionistas.

Desejamos ainda manifestar ao conselho de administração e aos
serviços da empresa o nosso apreço pela colaboração que nos pres-
taram.

Porto, 28 de Fevereiro de 2003. � Magalhães, Neves e Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Jorge
Manuel Araújo de Beja Neves.

Extracto da acta n.º 29 da assembleia geral anual

Aos 31 dias do mês de Março de 2003, pelas 10 horas, na sede
social, sita ao Bom Sucesso Trade Center, Praça do Bom Sucesso,
61, sala 901, no Porto, reuniu a assembleia geral anual desta socie-
dade anónima que gira sob a firma My Portfolio � Sociedade Ges-
tora de Patrimónios, S. A. [...]

Não obstante a assembleia geral não ter sido convocada com ob-
servância das formalidades prévias previstas pela lei, e visto encon-
trarem-se presentes todos os accionistas, o presidente da mesa deu

início aos trabalhos, tendo todos os presentes deliberado fixar, nos
termos do artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais, os se-
guintes assuntos para discussão:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e sobre as contas do exer-
cício de 2002;

2) Deliberar sobre uma proposta de aplicação dos resultados do
exercício de 2002;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da
sociedade;

Com respeito ao ponto 1) da ordem de trabalhos, o presidente do
conselho de administração e accionista desta sociedade, Dr. Miguel
António Soares Leite de Almeida, fez uma exposição sobre a forma
como decorreu o exercício de 2002, em complemento da informa-
ção constante do relatório apresentado pelo órgão a que preside.

Postos à discussão o relatório de gestão e os documentos de pres-
tação de contas, nenhum dos accionistas pretendeu usar da palavra,
pelo que o presidente da mesa os submeteu a votação, tendo os
mesmos sido aprovados por unanimidade.

Entrando no ponto 2 da ordem de trabalhos, a assembleia geral
deliberou, igualmente por unanimidade, que o resultado líquido do
exercício, que é negativo e no montante de 140 475 euros e 33 cên-
timos, tivesse a seguinte aplicação:

Resultados transitados:

140 475,33 euros

140 475,33 euros

Quanto ao ponto 3 da ordem de trabalhos, o presidente da mesa
deu a palavra ao accionista Dr. Fausto Leite de Almeida, que propôs
à assembleia a aprovação de um voto de louvor à actividade desen-
volvida durante o ano de 2002, quer pelo conselho de administra-
ção, quer pelo fiscal único. Submetida a votação, foi a proposta
aprovada por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas 12 ho-
ras, dela se lavrando a presente acta, que vai ser assinada pelo pre-
sidente e pela secretária da mesa da assembleia geral.

8 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2004423609

PÓVOA DE VARZIM

SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE GRUPO
IRMÃOS PETEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1963/960717; identificação de pessoa colectiva n.º 503086126;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 11 Of. e 17/31072001.

Certifico que, por escritura de 20 de Julho de 2001, do 1.º Cartó-
rio Notarial da Póvoa de Varzim, o ex-sócio João António da Costa
Petejo cessou funções de gerência na sociedade em epígrafe, em 20 de
Julho de 2001.

Mais certifico que o capital social foi aumentado de 900 000$
para 1 002 410$, mediante o reforço de 102 410$, subscrito em
dinheiro e partes iguais por ambos os sócios.

Pela mesma escritura, foram alterados os artigos 6.º e n.º 1 do 12.º
do contrato social, cuja redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 6.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, pertencendo
uma a cada um dos sócios José Manuel da Costa Petejo e Henrique
Miguel da Costa Petejo.

ARTIGO 12.º

1 � A sociedade é administrada e representada pelos sócios José
Manuel da Costa Petejo e Henrique Miguel da Costa Petejo.

Está conforme.

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

13 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000131137
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VILA DO CONDE

SATCAB � SATÉLITE E CABO TV, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 2063/
970318; identificação de pessoa colectiva n.º 503842788; número e
data da apresentação: PC 898/30062003.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

16 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003815384

BRITO & SILVA � GESTÃO E EXPLORAÇÃO
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 1702/
950103; identificação de pessoa colectiva n.º 503320242; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 12/14012004.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Dissolução e encerramento de liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

28 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2004578645

VINHAS & MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 3502/
021111; identificação de pessoa colectiva n.º 506349438; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 10/14012004.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Dissolução e encerramento de liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

28 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2004578637

PLJ � PROJECTOS DE COMUNICAÇÃO
MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3678/030805; identificação de pessoa colectiva n.º 504215752;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 3/12012004

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Alteração do contrato.
Alterados os artigos: n.º 1 do 1.º e 2.º

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade, adopta a  firma LPL � Projectos de Comuni-
cação Multimédia, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial da
Varziela, Rua 4, Pavilhão 2, da freguesia de Mindelo, do concelho
de Vila do Conde.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é o desenvolvimento de projectos de co-
municação multimédia nas empresas, bem como a concepção de
publicidade para a internet, criação de sites, produção de CD-ROMs
e acetatos assistência técnica em equipamentos de áudio, vídeo e
multimédia.

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

Está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2004578530

QUINTA DE SÃO BENTO � GESTÃO TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 2930/
010517; identificação de pessoa colectiva n.º 505347466; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 10/09012004.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

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

Está conforme.

26 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2004578513

URBIQUIRES � URBANIZAÇÃO DE QUIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 1616/
940513; identificação de pessoa colectiva n.º 503194700; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 1/29012004.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

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

Está conforme.

16 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2004567961

J M AZEVEDO � ACTIVIDADES INFORMÁTICAS
E CONEXAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 2679/
20000511; identificação de pessoa colectiva n.º 504889176; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/13012004.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Dissolução e encerramento de liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Junho de 2003.

Está conforme.

26 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2004578548

S. F. T. � SOCIEDADE DE FIOS E TELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 1884/
960306; identificação de pessoa colectiva n.º 503604828; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 4/09012004.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Aumento de capital e alteração do contrato.
Capital: 50 000 euros, após o reforço de 45 000 euros, realizado

em dinheiro e subscrito por RUMAPE � Sociedade Gestora de Par-
ticipações Sociais, S. A.

Alterado o artigo 3.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e está dividido em duas quotas, sendo uma de valor
nominal de 49 900 euros, pertencente à sócia RUMAPE � Socie-
dade Gestora de Participações Sociais, S. A., e outra de valor nomi-
nal de 100 euros, pertencente ao sócio António Carlos Corte-Real
de Sousa.

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

Está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2004578505



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 83 � 7 de Abril de 2004 7704-(121)

HITACHI KOKI IMAGING SOLUTIONS, INC.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 2/
910521; identificação de pessoa colectiva n.º 980030315; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 6/16012004.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Alteração do contrato.
Alterado o artigo 1.º, o qual fica com a redacção seguinte:

1.º

O nome da sociedade é Hitachi Printing Solutions America, Inc.

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

Está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2004566280

FERREIRA & VILELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3767/040109; identificação de pessoa colectiva n.º P 506789608;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/09012004.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

Contrato de sociedade

No dia 9 de Dezembro de 2003, no Cartório Notarial da Trofa,
perante mim, Idalina Maria Vieira da Silva Sousa Pereira, notária do
Cartório, compareceram como outorgantes:

1.º Carlos Manuel de Castro Ferreira, contribuinte fiscal
n.º 210112239, casado no regime de comunhão de adquiridos com
Sandra Cristina Pereira Vilela, natural da freguesia de Guidões, con-
celho de Santo Tirso, actualmente concelho da Trofa, e residente
na Rua da Fonte do Olival, 263, Bloco A, 1.º, esquerdo, traseiras, da
freguesia de Fornelo, concelho de Vila do Conde, portador do bilhe-
te de identidade n.º 11145031, de 5 de Junho de 2000, Porto.

2.º António Serafim Vilela contribuinte fiscal n.º 125180209,
casado no regime de comunhão geral com Maria Goretti da Silva
Pereira, natural da freguesia de Lamares, concelho de Vila Real e
residente na Rua da Central dos Casais, 405, da freguesia de
Alvarelhos, concelho da Trofa, portador do bilhete de identidade
n.º 3336124, de 21 de Julho de 2000, Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade.

Pelos outorgantes foi dito que constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Ferreira & Vilela L.da, e tem a sua
sede na Rua de Dom Ildefonso, 721/723, da freguesia de Macieira,
concelho de Vila do Conde.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede da sociedade
poderá ser deslocada para qualquer lugar dentro do mesmo concelho
ou para concelhos limítrofes, bem como serem estabelecidas filiais,
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional e no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a pastelaria, pão quente, salão de
chá e pizaria.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros e está dividido em duas quotas iguais, de 2500 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos Manuel de Cas-
tro Ferreira e António Serafim Vilela.

4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a dois
ou mais gerentes, ficando desde já nomeados gerentes ambos os só-
cios Carlos Manuel de Castro Ferreira e António Serafim Vilela.

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

5.º

A cessão total ou parcial de quotas, bem como as consequentes
divisões, sendo livres entre os sócios, quando feitas a estranhos fi-
cam dependentes do consentimento da sociedade, a qual em primei-
ro lugar terá direito de preferência, deferindo-se esse direito, em
segundo lugar, aos sócios não cedentes.

6.º

Por deliberação unânime, poderão ser exigidas aos sócios presta-
ções suplementares de capital na proporção do valor nominal das
quotas de que os sócios são titulares, até ao montante global de
50 000 euros.

7.º

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

Está conforme.

26 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2004578491

SICNAVE � INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO
E REPARAÇÃO NAVAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 696/
850515; identificação de pessoa colectiva n.º 501598758; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 2/17122003.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Aumento de capital, redenominação deste e alteração do contrato.
Capital: 25 000 euros, após o reforço de 1 512 050$, realizado

em dinheiro e subscrito por Mário Pereira Rodrigues e Henrique Ser-
ra Barreto, 756 025$ cada um.

Artigos alterados: 1.º e 3.º

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SICNAVE � Indústria de Construção
e Reparação Naval, L.da, e tem a sua sede na Zona Portuária, fre-
guesia de Azurara, concelho de Vila do Conde.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 12 500 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios Mário Pereira Rodrigues e
Henrique Serra Barreto.

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

Está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2004566191

VILA NOVA DE GAIA

FLUIDOTRONICA � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 430; identificação de pessoa colectiva n.º P 506810470; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 40/20040122.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FLUIDOTRONICA � Equipa-
mentos Industriais, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Santa Maria de Sandim, 827, fre-
guesia de Sandim, concelho de Vila Nova de Gaia.
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3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de equipamentos para
a indústria e fabrico dos mesmos.

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.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou
não sócios, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

São sócios: Hélder Ricardo Almeida da Silva e Mário Alberto
Ramos de Sousa.

Está conforme.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2004060603

CONSTRUÇÕES MARTINS & MARÇAL DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 431; identificação de pessoa colectiva n.º P 506830195; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 41/20040122.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Martins & Marçal
Duarte, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Delfim de Lima, 114, freguesia de
Canelas, concelho de Vila Nova de Gaia.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção e remodelação de
edifícios.

ARTIGO 3.º

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

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

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

São sócios: Laura Alice Pereira Martins Duarte e Joaquim Marçal
Fontes Duarte.

Está conforme.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2004060611

RENASCENÇA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 427; identificação de pessoa colectiva n.º 506821625; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 10/20040121.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Renascença � Mediação Imobiliária,
L.da, com sede na Rua de Santarém, 21, freguesia de Santa Marinha,
concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como po-
derá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em mediação imobiliária.

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 ge-
rentes.

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 83 � 7 de Abril de 2004 7704-(123)

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 re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

São sócios: Henrique Carvalho Dias e Avelino Moreira Lopes.

Está conforme.

29 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2004060565

METROPOLITARS � GALERIAS DE ARTE URBANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 261; identificação de pessoa colectiva n.º 505517701; inscri-
ções n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 17 e 18/20040212.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes registos:

Dissolução.
Prazo para a liquidação: 3 anos a contar de 30 de Maio de 2003.
Encerramento da liquidação.
Data: 30 de Outubro de 2003.

16 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004140887

OITO ZERO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8878; identificação de pessoa colectiva n.º 504797964; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 16/20040212.

Certifico que  na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Artigos alterados: corpo do 1.º, 2.º e 4.º, com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VINGAIA � Construções, L.da, com
sede na Rua de Álvares Cabral, 54, S/L 10, freguesia de Mafamude,
concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção de prédios para venda, urba-
nizações e loteamentos, compra, venda, arrendamento de proprie-
dades, revenda dos adquiridos e construção de todo o tipo de edifica-
ções.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos três gerentes já
nomeados.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura conjunta
do gerente António Cerqueira e a assinatura de um dos outros geren-
tes.

O pacto actualizado foi depositado na pasta respectiva.

18 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004067993

FARMÁCIA RODRIGUES ROCHA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 429; identificação de pessoa colectiva n.º P 505587890; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 22/20040122.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Farmácia Rodrigues Rocha, So-
ciedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Tenente
Valadim, 913 e 921, freguesia de Canidelo, concelho de Vila Nova
de Gaia.

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.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no exercício de actividade de farmácia
de oficina e todas as actividades comerciais com ela conexas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 100 000 euros, for-
mado por uma quota de igual montante, pertencente à sócia única
Maria Manuela Serra Rodrigues Monteiro Rocha.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica a cargo da sócia única, desde já no-
meada gerente, com ou sem remuneração, conforme ela decidir.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sócia pode efectuar prestações suplementares de capital até ao
montante de 300 000 euros, e a sócia poderá fazer à sociedade os
suprimentos de que ela carecer, nos termos e condições a fixar em
assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital de outras sociedades, nos termos permiti-
dos 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.

ARTIGO 8.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto

§ único. Os negócios jurídicos entre a sócia única e a sociedade
obedecem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

Mais certifico que foi depositado na respectiva pasta o relatório
do revisor oficial de contas, nos termos do artigo 28.º do Código das
Sociedades Comerciais.

Está conforme.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2004060620

HEMO-ATLÂNTICO � CENTRO 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; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/20040213.
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Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 55 000 euros, em dinheiro, subscrito por todos os só-

cios.
Capital: 110 000 euros.
Sócios e quotas:
1) Ana Maria Gomes Ventura;
2) Susana Maria Moreira Sampaio Norton;
3) Maria Alves Osório;
4) António Luís Lobo de Morais Sarmento;
5) João Miguel Machado Dória Frazão;
6) Joaquim Elói de Ascensão Martins Pereira;
7) João Pedro Osório Sarmento Pimentel;
8) Manuel Joaquim Pinto Barbosa Leão;
9) Domingos José Marques Antunes de Azevedo;
10) Manuel de Jesus Falcão Pestana de Vasconcelos;
11) Fernando Jorge Xavier de Araújo Sousa,

cada um com uma quota de 10 000 euros.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

18 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004141557

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; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 23 e 24/20040213.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes registos:

Cessação de funções de gerente, Alberto Pereira da Costa, por
renúncia.

Data: 30 de Novembro de 2003.
Aumento e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 20 000 euros, em dinheiro, subscrito totalmente pelo

sócio Alberto Pereira da Costa.
Capital: 25 000 euros.
Sócios e quotas:
1) Pedro Alberto Rocha da Costa, 2500 euros;
2) Alberto Pereira da Costa, 22 500 euros.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

18 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004141603

JORGE FIGUEIREDO � PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 483; identificação de pessoa colectiva n.º P 506730999; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20040212.

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

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jorge Figueiredo � Produções
Audiovisuais, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de São Tiago,
536, 2.º, direito, frente, corpo frente, Oliveira do Douro, Vila Nova
de Gaia.

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.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na produção de vídeos, aluguer de equi-
pamentos audiovisual, realização de directos, formação de audiovi-
suais, realização de reportagens.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros formado por uma de igual montante, pertencente ao sócio
único Jorge Manuel Mendes de Matos Figueiredo.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica a cargo do sócio único, desde já
nomeado gerente, com ou sem remuneração, conforme ele decidir.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Os negócios celebrados entre o sócio e a sociedade devem obser-
var a forma escrita.

ARTIGO 7.º

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

18 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004141620

VITELCARNES � COMÉRCIO DE CARNES
E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 521; identificação de pessoa colectiva n.º 506398684; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 6 e 7/20040213.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes registos:

Cessação de funções de gerente, Joaquim de Almeida Moreira, por
renúncia.

Data: 23 de Janeiro de 2004.
Artigos alterados: n.º 1 do 3.º e n.º 2 do 4.º, com a seguinte redac-

ção:
ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e está dividido em duas quotas iguais de 5000 euros,
ambas pertencentes ao sócio Ricardo Filipe Rodrigues Pimenta de
Morais.

ARTIGO 4.º

2 � Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus ac-
tos e contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

18 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004141565

ZEZA DOS CORTINADOS � TÊXTEIS LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 482; identificação de pessoa colectiva n.º P 506739562; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20040212.

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

1.º

A sociedade adopta a firma Zeza dos Cortinados � Têxteis Lar,
L.da, com sede na Rua de Delfim de Lima, 1819 e 1829, freguesia de
Canelas, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Os sócios podem deslocar a sua sede dentro do mesmo
concelho ou concelhos limítrofes por simples deliberação em assem-
bleia geral.

2.º

O seu objecto consiste em comércio a retalho de têxteis,
cortinados e artigos conexos.
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3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 20 000 euros, divi-
dido em quatro quotas iguais de 5000 euros cada, pertencendo cada
uma delas a cada um dos sócios, Delfina Ferreira dos Santos, José
Ferreira dos Santos, Maria Circundina Ferreira dos Santos e Maria
José Ferreira dos Santos.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, por deliberação tomada em assembleia geral, por maioria de
capital, até ao montante de 50 000 euros.

5.º

A cessão e a divisão, total ou parcial de quotas, são livremente
permitidas entre sócios; a cessão a estranhos só poderá ter lugar
quando consentida pela sociedade.

§ 1.º Se consentida a cessão, a sociedade em primeiro lugar, e cada
um dos sócios em segundo lugar, gozam do direito de preferência na
aquisição da quota, nos termos do direito legal de preferência, con-
ferindo-se desde já eficácia real a este direito.

6.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme for deliberado
em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios. Para obrigar a
sociedade em todos os actos e contratos basta a assinatura de qual-
quer um dos gerentes.

§ único. Em ampliação dos poderes de gerência, esta poderá com-
prar veículos automóveis e celebrar contratos de leasing ou aluguer
de longa duração de, bem como prometer tomar e tomar de arren-
damento, bens móveis, móveis sujeitos a registo e imóveis, promo-
ver os respectivos registos e averbamentos nas conservatórias res-
pectivas e assinar os documentos necessários aos indicados fins.

7.º

A sociedade poderá constituir mandatários nos termos previstos
na lei.

8.º

Em todos os casos de compropriedade ou comunhão hereditária
de quotas, os seus titulares escolherão de entre eles um que a todos
represente na sociedade.

9.º

Os sócios podem fazer à sociedade os suprimentos, em dinheiro,
de que esta carecer, nas condições de juro e reembolso permitidos
por lei e que forem deliberados, por maioria simples, em assembleia
geral.

10.º

Fica expressamente proibido aos gerentes ou procuradores obrigar
a sociedade em actos e contratos estranhos ao seu objecto e fins,
nomeadamente em letras de favor, fianças, abonações ou actos se-
melhantes.

§ 1.º Caso ocorra suspensão ou destituição com justa causa de
qualquer gerente, judicialmente decretada e transitada, a sociedade
obriga-se, após o trânsito, em todos os seus actos e contratos com
as assinaturas dos gerentes em funções, ou dos que vierem a ser no-
meados em assembleia geral de sócios.

11.º

A sociedade poderá deliberar, por simples maioria, proceder à
amortização da respectiva quota nos seguintes casos:

a) A quota do sócio contraventor do estipulado no corpo do ar-
tigo 4.º, parágrafo 1.º do artigo 5.º e parágrafo 3.º do artigo 6.º;

b) Pela falência judicialmente decretada e transitada em julgado
do respectivo titular;

c) Pelo arresto e penhora que incida sobre quota, caso não ocorra
oposição legal do titular da quota a essas providências e ainda quan-
do, não obstante ter ocorrido oposição, esta for julgada improce-
dente, por decisão transitada em julgado;

d) Por qualquer facto que importe a atribuição, embora parcial,
da quota ou apenas do direito de a administrar ou de a ter em depó-
sito a pessoa diferente do seu titular, exceptuada a representação de
menores;

e) Sempre que haja de proceder à venda da quota por via judicial
ou administrativa.

§ 1.º A amortização da quota será feita pelo respectivo valor
nominal, salvo quando a lei estabeleça imperativamente outro va-
lor.

§ 2.º A contraprestação devida pela amortização será paga em
três prestações mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira
no último dia do mês seguinte àquele em que for deliberada, não
havendo lugar a juros.

§ 3.º A amortização considera-se efectuada com a comunicação
da respectiva deliberação, e a contraprestação paga contra recibo de
quitação ou depositada na Caixa Geral de Depósitos a favor de quem
de direito.

12.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva formalida-
des especiais, serão convocadas por meio de carta registada, com a
antecedência mínima de 15 dias.

13.º

A sociedade dissolve-se nos casos legais, e ainda no caso de dis-
cordância grave entre os sócios retractada em processos judiciais que
gerem situações insanáveis que ponham em crise a subsistência e o
regular andamento da actividade da sociedade.

18 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004141590

REBAU � RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 559; identificação de pessoa colectiva n.º 506401170; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/20040213.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes registos:

Aumento e alteração do contrato.
Artigo alterado: 2.º
Reforço: 55 000 euros, sendo 49 500 euros em dinheiro, subscri-

to na proporão, e quanto a 5500 euros por prestações suplementa-
res.

Capital: 60 000 euros.
Sócios e quotas:
1) Ana Maria Machete Cardoso, 57 000 euros;
2) Guilherme Fernando Cardoso Gomes, 3000 euros.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

18 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004140976

EDIS � DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 905; identificação de pessoa colectiva n.º 502097930; inscri-
ção n.º 20; número e data da apresentação: 11/20040213.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Artigos alterados: n.os 2 e 8 do 4.º, 8.º, 10.º e 11.º, com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

2 � Os títulos podem representar 1, 10, 50, 100, 1000 ou
10 000 acções.

8 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar, pelo seu valor
nominal, se outro mais baixo não resultar do último balanço apro-
vado, as acções que forem objecto de arresto, penhora ou por qual-
quer forma envolvidas em litígio judicial.

ARTIGO 8.º

De acordo com o que vier a ser deliberado pela assembleia geral.
1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e um

suplente ou a um conselho fiscal composto por três membros efec-
tivos e dois suplentes, eleitos por três anos, sendo reelegíveis.
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2 � Os fiscal único e o suplente ou um membro efectivo e um
suplente, no caso de adopção de conselho fiscal, deverão ser esco-
lhidos de entre os revisores oficiais de contas ou sociedade de revi-
sores oficiais de contas.

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral pode deliberar que os accionistas titulares
de acções nominativas efectuem prestações acessórias à sociedade,
no caso de tal se tornar necessário, face a quaisquer contratos ou
investimentos que venham a ser efectuados para incremento dos ne-
gócios.

2 � O montante exigido não poderá exceder 25 % daquele que se
mostrar indispensável à satisfação das necessidades manifestadas.

3 � As prestações acessórias serão gratuitas e apenas serão reem-
bolsadas após se tornarem dispensáveis face aos contratos ou inves-
timentos que as originaram.

ARTIGO 11.º

Para todas as questões emergentes do contrato social é exclusiva-
mente competente o foro da comarca da localidade da sede da so-
ciedade.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

18 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004140984
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Telefs. 21 324 04 07/8    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Avenida de Roma, 1 — 1000-260 Lisboa
Telef. 21 840 10 24   Fax 21 840 09 61

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

 € 6,30


