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3. Diversos

ASSOCIAÇÕES

PARTE A

PORTUSASAS � ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
E APOIO SOCIAL

Certifico que por escritura outorgada no dia 5 de Novembro de 2003,
no Cartório Notarial da Maia, exarada a fls. 58, do livro de notas para
escrituras diversas n.º 413-F, foi constituída uma Associação denomi-
nada, PORTUASAS � Associação de Solidariedade e Apoio Social,
designada abreviadamente por ASAS, com sede na Travessa da Areosa,
75, freguesia de Paranhos, concelho do Porto a qual tem por fim aju-
dar o próximo, qualquer que seja a sua raça, cor ou credo ou ideologia.

Não tem qualquer fim lucrativo, resultando daí que toda e qualquer
verba adquirida através da cotização dos sócios e outras formas de
apoio, ao qual se fará apelo, será gasta ou aplicada na ajuda, desinte-
ressada, de todo aquele que recorra à ASAS e se prove a sua necessi-
dade patente, através de inquérito económico, realizado por uma téc-
nica do serviço social que se disponibilizou para colaborar,
gratuitamente, com a ASAS. Tendo em conta que não apenas o Es-
tado, através do Governo deve providenciar para uma melhoria das
condições de vida dos concidadãos mais carenciados, tentar por este
meio solidário minimizar o sofrimento de todos os que se dirijam a
ela, solicitando ajuda ou apoio. Também contamos com um enfer-
meiro aposentado e um funcionário bancário, também aposentado, para
além doutros profissionais interessados em ajudar quem necessita.

Está conforme.

6 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000251371

CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PONTE VELHA

Certifico que narrativamente por escritura de hoje, exarada a fls. 145 v.º
e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 68-C, do Cartório
Notarial de Vila Nova de Poiares, a cargo da licenciada Maria Marga-
rida Mendes Macedo de Loureiro Cardoso, notária do concelho,
reformularam os estatutos associação denominada, Centro Social e
Cultural da Ponte Velha, pessoa colectiva n.º 504572849, com sede no
lugar da Ponte Velha, freguesia de Foz de Arouce, concelho da Lousã.

Está conforme.

17 de Março de 2004. � A Notária, Maria Margarida Mendes
Macedo de Loureiro Cardoso. 1000253019

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARRABALDE
DE ÓBIDOS

Certifico que por escritura de hoje, lavrada a fls. 85, do livro de
notas para escrituras diversas n.º 329-A, do 1.º Cartório Notarial de
Caldas da Rainha, a cargo da notária licenciada Maria Margarida Alves

da Costa Rego, foi constituída uma Associação denominada Associa-
ção de Moradores do Arrabalde de Óbidos, com sede no Arrabalde,
café os Filipes, freguesia de Óbidos (Santa Maria), concelho de Óbidos,
que tem por objecto promover a defesa dos interesses comuns e direi-
tos dos associados enquanto proprietários e/ou residentes, na Zona do
Arrabalde de Óbidos, nomeadamente fase a todas as pessoas singula-
res ou colectivas.

São órgãos da Associação: a assembleia geral; a direcção e o conse-
lho fiscal, eleito trienalmente.

Está conforme o original e, na parte omissa, nada há em contrário
ao certificado.

11 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena
da Nazaré  de Castro Martins Correia. 3000081056

ANAFIS � ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TERAPEUTAS
DE RECUPERAÇÃO, MASSOTERAPEUTAS E AUXILIARES

DE FISIOTERAPIA

Certifico que por escritura de 26 de Setembro de 2003, lavrada no
15.º Cartório Notarial de Lisboa, a fls. 19, do livro de notas para
escrituras diversas n.º 326-I, foi criada a associação com a denomina-
ção ANAFIS � Associação Nacional de Terapeutas de Recuperação,
Massoterapeutas e Auxiliares de Fisioterapia, com sede na Avenida
do Duque de Loulé, 79, 1.º direito, freguesia de Coração de Jesus,
concelho de Lisboa, pessoa colectiva n.º P505699419.

A Associação tem como objecto:
a) Reunir os profissionais das diversas terapias de recuperação físi-

ca, anímica e mental, os massoterapeutas ou terapeutas de massagem
médica, desportiva e de recuperação, os técnicos auxiliares de fisiote-
rapia e similares e representá-los oficialmente;

b) Promover o estudo, o desenvolvimento e a divulgação das téc-
nicas, nomeadamente prestando formação e reciclagem aos profis-
sionais que representa;

c) Participar, promover e realizar cursos, seminários, congressos
de estudo teórico e prático;

d) Promover a investigação científica e a divulgação de produtos e
aparelhos de apoio aos profissionais que representa.

Podem ser associados da ANAFIS pessoas singulares ou colectivas
que estejam nas condições previstas no artigo 2.º dos presentes esta-
tutos. A admissão de sócios far-se-á a pedido dos interessados me-
diante proposta.

No que respeita à perda de qualidade de associados passa a ser motivo
de cessação de qualidade de associados: por atraso superior a três meses
e que, depois de avisados, não cumpram com o respectivo pagamen-
to; as pessoas colectivas associadas em que, havendo substituição dos
proprietários, gerentes ou administradores, estes não estejam asso-
ciados na ANAFIS; os sócios indivíduos que, por motivos do seu com-
portamento profissional irregular, por incumprimento ou violação da
lei e/ou código deontológico da ANAFIS, sofram pena ou condenação
por parte das autoridades públicas e que, pela gravidade da infracção,
venha a ser considerada pela direcção da ANAFIS, motivo suficiente
para a sua suspensão. Para a suspensão dos associados, é suficiente, a
deliberação da direcção em exercício, desde que a decisão seja tomada
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por maioria qualificada dos seus membros. Entende-se por maioria
qualificada, a votação a favor da suspensão por dois terços dos mem-
bros da direcção.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000130428

ACORDARTE � ASSOCIAÇÃO PROMOTORA
DA EDUCAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA

Certifico que por escritura de 28 de Novembro de 2003, no 22.º
Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária, Maria Isabel Rito
Buco, lavrada a fls. 19 e seguintes do livro de notas para escrituras
diversas n.º 84-M, deste cartório notarial, foi constituída uma asso-
ciação cultural, sem fins lucrativos, de natureza privada e por tempo
indeterminado, adiante designada simplesmente por ACORDARTE,
com sede na Travessa de João de Deus, 8, 4.º direito, freguesia de
Sacramento, concelho de Lisboa, a qual tem por objecto fins predo-
minante pedagógicos e culturais, visando promover e contribuir para
uma maior integração da formação musical e artística na educação e
cidadania de todas as pessoas.

1 � Os associados podem ser:
1.1 � Fundadores: são os que promoveram a criação da Associa-

ção e outorgaram a escritura de constituição e que subscreverem, no
mínimo, dois títulos de participação (TP).

1.2 � Efectivos: os associados fundadores e ainda aqueles que subs-
creveram um título de participação.

1.3 � Honorários: as personalidades que tenham prestado relevantes
serviços à Associação. Estes associados não têm direito a participar
nas assembleias gerais.

2.1 � Compete exclusivamente à direcção a admissão dos novos
associados, observando o disposto no n.º 1, devendo a candidatura ser
proposta por dois associados fundadores.

2.2 � Os associados honorários são aprovados pela assembleia geral,
sob proposta da direcção.

3 � Os associados efectivos e honorários podem ser excluídos da
Associação a seu pedido ou por decisão da assembleia geral, sob pro-
posta da direcção, quando se verifique uma das seguintes situações:

a) Dívida de quotas correspondentes a um período igual ou supe-
rior a dois anos;

b) Condenação criminal;
c) Difamação das actividades da Associação, ou manifesto desinte-

resses pelo projecto da mesma.

Está conforme.

28 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Gabriela Rainho
Pinheiro. 3000130573

BELLAVISTA DESPORTIVO CLUBE

Certifico narrativamente que por escritura de 6 de Janeiro de 2004,
lavrada de fls. 19 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas
n.º 156-E, do Cartório Notarial de Albufeira, foi constituída a asso-
ciação com a denominação Bellavista Desportivo Clube, com sede na
Quinta da Belavista, Edifício Horizonte, apartamento 11, Corrieira,
freguesia e concelho de Albufeira, por tempo indeterminado.

Mais certifico que a Associação tem por objectivo principal a reali-
zação de actividades que promovam o bem estar físico e mental dos
seus associados, nomeadamente através de actividades desportivas (de
onde se destaca o futebol, futsal, futebol de praia, golfe, volei de praia,
ténis, beach ténis, basket, entre outras), educacionais (como cursos
de formação, actividades de tempos livres e visitas de estudo), e ainda
actividades sociais, recreativas e culturais.

Os seus corpos directivos são: a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

Vai conforme o original.

6 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Telma Maria Coe-
lho Neto Ellis. 3000130978

UIPSSCP � UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DO CONCELHO DE PALMELA

Certifico que por escritura de hoje, lavrada a fls. 50 e seguintes, do
livro e notas para escrituras diversas n.º 558-A, do 2.º Cartório

Notarial de Setúbal, a cargo da notária licenciada Maria Teresa Mo-
rais Carvalho Oliveira, foi constituída uma associação denominada,
UIPSSCP � União das Instituições Privadas de Solidariedade Social
do Concelho de Palmela, com sede social no Centro de Ocupação
Infantil do Pinhal Novo, na Avenida de Zeca Afonso, freguesia de
Pinhal Novo, concelho de Palmela, abreviadamente designada pela
sigla UCIPSS � Palmela ou ainda por União Concelhia.

São objectivos da associação: a expressão organizada da coopera-
ção entre instituições particulares de solidariedade social (IPSS),
sediadas no concelho de Palmela, visando proteger o quadro de valo-
res éticos e filosóficos que lhes é comum. Nesse sentido, propõe-se:

a) Preservar a identidade das IPSS, particularmente no que concerne
à sua preferencial acção junto das pessoas, famílias e grupos social-
mente mais carenciados, fomentando o exercício dos seus direitos de
cidadania;

b) Acautelar a respectiva autonomia, designadamente ao nível da
livre escolha da organização interna e áreas de acção, bem assim como
a sua liberdade de actuação;

c) Desenvolver e alargar a base de apoio da solidariedade, sobretu-
do no que respeita à sensibilização para o voluntariado e à mobilização
das comunidades para a causa da acção social;

d) Representar as instituições associadas do concelho de Palmela,
na defesa dos respectivos interesses;

e) Contribuir para o reforço do papel de intervenção das institui-
ções junto das comunidades, bem como de quaisquer entidades públi-
cas ou privadas.

A Associação prossegue fins não lucrativos e durará por tempo
indeterminado.

As associadas têm direito a participar na vida da UCIPSS � Palmela,
nos termos dos presentes estatutos e dos seus regulamentos, nomea-
damente:

a) Eleger e ser eleitas para os órgãos sociais;
b) Participar nas assembleias gerais e requerer a respectiva convo-

cação;
c) Consultar a escrituração, livros e documentos contabilísticos,

desde que haja um interesse directo e legítimo no exame por parte da
requerente.

Está conforme.

6 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Raquel
Silveira Trambulhão da Cunha Neiva. 3000131000

GRUPO CORAL DE SEQUEIRA

Certifico que por escritura outorgada ontem, exarada a fls. 130 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 468-H, do 1.º Cartório
Notarial de Braga, a cargo do notário licenciado Rodrigo António
Prieto da Rocha Peixoto, foi constituída a associação, sob a denomi-
nação em epígrafe, com sede na freguesia de Sequeira, concelho de
Braga, tendo por objecto promover o gosto pelo canto e pela músi-
ca, tanto sacra como profana, entre os seus membros e a comunida-
de, e actividades culturais e recreativas.

Está conforme o original na parte transcrita.

17 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, José da Costa
Fernandes. 3000131241

CLUBE DE CAÇADORES VALE LARGO

Certifico, narrativamente, que por escritura lavrada hoje, de
fls. 106 a fls. 108 v.º do livro de notas para escrituras diversas
n.º 96-C, do Cartório Notarial de Almodôvar, a cargo do notário,
licenciado Rui Manuel Ferreira da Cruz, foi constituída uma associa-
ção, sem fins lucrativos, com a denominação em epígrafe e sede no
lugar de Santa Justa, freguesia de Martim Longo, concelho de Alcoutim,
a qual tem como objecto principal a caça, repovoamento e activida-
des relacionadas: e como objecto secundário engloba outras activida-
des desportivas.

Para prossecução do seu objecto a associação propõe-se criar zo-
nas de caça associativas e municipais, campos de treino de caça, pro-
moção de caçadas e pesca, concursos de tiro com chumbo, concursos
e exposições caninas, bem como criação de espécies energéticas em
cativeiro.

São órgãos da associação: a assembleia geral; a direcção; e o conse-
lho fiscal.

O mandato dos órgãos sociais é de três anos.
À direcção cabe representar a associação, ficando a mesma

validamente obrigada, em todos os actos e contratos, com a assinatu-
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ra conjunta de dois membros da direcção, sendo uma delas, obrigato-
riamente, a do presidente ou do tesoureiro.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Rosa Paula Guerreiro Pa-
leta. 3000131251

ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE ESTÓNIA EM LISBOA

Certifico narrativamente que por escritura de 13 de Janeiro de 2004,
lavrada a fls. 87 e seguintes livro de notas para escrituras diversas
n.º 359-M, do 21.º Cartório Notarial de Lisboa a cargo da notária
Luísa Maria de Carvalho Vieira, foi constituída uma associação com
a denominação em epígrafe, com sede na Rua de Filipe Folque, 10 J,
2.º, esquerdo, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lis-
boa, a qual tem por objecto a promoção de amizade e intercâmbio
entre Portugal e a Estónia, designadamente com a realização de ex-
posições, espectáculos musicais e outros de índole cultural.

A admissão de novos sócios na Associação é livre e nos termos
dos artigos seguintes:

São direitos dos sócios:
a) Beneficiar das actividades da Associação;
b) Manifestar a sua opinião, fazer propostas e colocar problemas

à direcção;
c) Votar e ser eleito para quaisquer cargos dentro da Associação;
d) Receber publicações ou quaisquer outros materiais informativos

publicados pela Associação;
e) Fazer doações para a Associação e ser recordado por esse facto

nas crónicas da Associação;
f) Tomar parte nas actividades da Associação e participar activa-

mente nas suas actividades e desenvolvimento;
g) Solicitar da direcção uma carta de recomendação para efeitos de

procura de emprego ou estágio.
São deveres dos sócios:
a) Cumprir os estatutos;
b) Contribuir para o desenvolvimento da Associação e realização

dos seus fins;
c) Pagar uma quota actual;
d) Respeitar, defender e conservar a reputação, o bom nome e o

património da Associação.
Perdem os direitos de sócios:
a) Os que unilateralmente se desvincularem, mediante comunica-

ção escrita dirigida à direcção;
b) Os que deixarem de pagar a respectiva quotização durante um

ano e, notificados por carta registada com aviso de recepção para o
fazer, não efectuarem o pagamento em dívida no prazo de 10 dias;

c) Os que faltem ao cumprimento das obrigações estatutárias, me-
diante proposta da direcção e decisão da assembleia geral de sócios.

Está conforme.

13 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, Luís Eduardo Correia Garcia
Domingues. 3000131312

ITSMF PORTUGAL � ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE GESTORES DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS

DE INFORMAÇÃO

Certifico narrativamente que por escritura de 15 de Janeiro de 2004,
lavrada a fls. 106 e seguintes do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 359-M, do 21.º Cartório Notarial de Lisboa a cargo da notária
Luísa Maria de Carvalho Vieira, foi constituída uma associação com
a denominação em epígrafe, com sede em Oeiras, no Taguspark, Parque
de Ciência e Tecnologia, núcleo central, 30, freguesia de Porto Sal-
vo, a qual tem por objecto Associação sem fins lucrativos e de natu-
reza privada, denominada ITSMF Portugal � Associação Portuguesa
de Gestores de Serviços de Tecnologias de Informação.

1 � Constituem objectivos da ITSMF Portugal desenvolver e pro-
mover a actividade da gestão de infra-estruturas de tecnologias de
informação em Portugal, em todas as suas vertentes, contribuir para
a definição da política internacional da ITSMF, harmonizar os prin-
cípios e standards destes serviços em Portugal, desenvolver as boas
práticas na gestão das infra-estruturas de tecnologias da informação,
apoiar a certificação dos profissionais de ITSMF em Portugal e pug-
nar pela melhoria desta actividade, quer em Portugal, quer nas suas
ligações internacionais.

2 � Constituem atribuições da ITSMF Portugal promover estu-
dos, promover acções de formação, apoiar a certificação de profis-

sionais, práticas de trabalho, editar e divulgar publicações, organizar e
participar em congressos, seminários e outras manifestações de ca-
rácter nacional e internacional e promover a investigação e a parti-
lha de experiências entre os seus associados.

Podem ser associados da ITSMF Portugal além dos seus fundado-
res, todas as pessoas singulares ou colectivas interessadas nos seus
objectivos, que sejam aceites pela direcção.

1 � São considerados associados fundadores as empresas:
COMPUQUALI � Serviços e Consultadoria Informática, S. A.;
Computers Associates International, INC, Sucursal em Portugal;
Fujitsu Siemens Computers, S. A.;
Fujitsu Services � Tecnologias de Informação, L.da;
HEWLETT � Packard Portugal, L.da;
MAINROAD � Serviços em Tecnologias de Informação, S. A.;
MSFT � Software para Microcomputadores, L.da (subsidiária da

Microsoft Corporation);
NOVABASE Serviços, Serviços de Gestão e Consultoria, S. A.;
SAP Portugal � Sistemas, Aplicações e Produtos Informáticos,

Sociedade Unipessoal, L.da;
Tempo Real Gestão e Organização de Empresas, L.da;
Unisys (Portugal), Sistemas de Informação, S. A.;
2 � São associados honorários quem a ITSMF Portugal convide

para esse efeito e qualifique como tal.
3 � Todos os restantes são associados efectivos:
1) São direitos dos associados efectivos:
a) Propor a admissão de novos associados;
b) Participar em todas as iniciativas da ITSMF Portugal;
c) Participar nos trabalhos da assembleia geral;
d) Votar nas assembleias gerais;
e) Requerer a convocação de assembleias gerais extraordinárias;
f) Examinar as contas, documentos e outros elementos relativos às

actividades da ITSMF Portugal, nos oito dias precedentes a qualquer
assembleia geral;

g) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais, com excepção das
pessoas colectivas que pretendendo candidatar-se, deverão antes de
serem eleitas, designar a pessoa individual que as representará nos
órgãos sociais para que forem eleitas;

h) Ter preferência, relativamente a elementos estranhos à ITSMF
Portugal, na utilização dos serviços que a Associação prestar.

Constituem deveres dos associados efectivos:
a) Cumprir as obrigações estatutárias e regulamentares bem como

as deliberações dos órgãos sociais;
b) Exercer os cargos sociais para que sejam eleitos ou designados;
c) Pagar pontualmente as quotas;
d) Contribuir para a realização dos objectivos estatutários, de har-

monia com os estatutos e as directivas emanadas dos órgãos sociais.
1 � São direitos dos associados honorários:
a) Participar em todas as iniciativas da ITSMF Portugal;
b) Receber as publicações editadas pela ITSMF Portugal.
2 � São deveres dos associados honorários contribuir de forma

adequada para a prossecução dos objectivos da ITSMF Portugal.
3 � Os associados honorários não estão obrigados ao pagamento

de jóia ou quota, não têm direito de voto na assembleia geral, nem
podem ser designados para os órgãos sociais.

Os associados fundadores têm os mesmos direitos e deveres dos
sócios efectivos.

Perdem a qualidade de associados aqueles que:
a) Solicitem a sua desvinculação, mediante comunicação por escri-

to à direcção;
b) Deixem atrasar mais de um ano o pagamento das quotas;
c) Deixem de cumprir as obrigações estatutárias e regulamentares

ou atentem contra os interesses da ITSMF Portugal.

Está conforme.

15 de Janeiro de 2004. � O Ajudante, Luís Eduardo Correia Garcia
Domingues. 3000131618

CLUBE DE CAÇADORES STA. CRUZ DE RIBATÂMEGA

Certifico que por escritura de 26 do corrente mês de Janeiro, exarada
a fls. 92 e fls. 93, do livro de notas para escrituras diversas n.º 357-F,
do Cartório Notarial de Amarante, foi constituída uma associação que
se regerá pelas cláusulas seguintes:

Denominação � Clube de Caçadores St.a Cruz de Ribatâmega.
Sede � lugar do Carvalhal, freguesia de Vila Caiz, do concelho de

Amarante.
Objecto � consiste em gerir zonas de caça de interesse associativo

ou participar na gestão de zonas de caça de interesse nacional ou
municipal para efeitos da presente lei deverão prosseguir, designa-
damente, os seguintes fins:

Ter finalidade recreativa e formativa dos caçadores, contribuindo
para o fomento dos recursos cinegéticos e para a prática ordenada e
melhoria do exercício do caça;
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Fomentar e zelar pelo cumprimento das normas legais sobre a caça;
Promover ou apoiar cursos ou outras acções de formação tenden-

tes à apresentação de candidatos associados aos exames para obten-
ção da carta de caçador.

Promover ou apoiar cursos ou outras acções de formação ou
reciclagem sobre a gestão de zonas de caça e conservação da fauna e
dos seus habitat;

Procurar harmonizar os interesses dos caçadores com os dos pro-
prietários, agricultores, produtores florestais ou outros cidadãos inte-
ressados na conservação da fauna, preconizando as acções que para o
efeito tenham por convenientes.

Está conforme.

26 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Costa Miranda. 3000131850

CENTRO SOCIAL DAS FREGUESIAS DE SÃO MIGUEL,
SÃO JOÃO, SÃO PEDRO, SÃO SEBASTIÃO

E ESPÍRITO SANTO

Certifico, narrativamente, que por escritura lavrada hoje no Cartó-
rio Notarial de Almodôvar, de fls. 69 a 78.º do livro de notas para es-
crituras diversas n.º 97-C, foi constituída uma associação, sem fins lu-
crativos, com a denominação em epígrafe e sede na aldeia e freguesia
de São Miguel do Pinheiro, concelho de Mértola, cujo objecto consiste
em lar para idosos, com as valências para deficientes, acamados centro
de dia e apoio domiciliário; transporte de associados nos cuidados de
saúde e outros; implementação de actividades lúdicas e recreativas.

Para a realização do seu objecto, a associação propõe-se propor-
cionar aos seus associados um lar para idosos, o apoio domiciliário,
transporte de doentes e a prática de actividades culturais e valores
tradicionais da região, sendo o seu âmbito de acção as freguesias de
São Miguel do Pinheiro, São João dos Caldeireiros, São Pedro de Sólis,
São Sebastião dos Carros e Espírito Santo, todas do concelho de
Mértola.

São órgãos da associação: a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal.

A duração do mandato dos órgãos sociais é de três anos, devendo
proceder-se à sua eleição no mês de Dezembro do último ano de cada
triénio.

Para obrigar a associação são necessárias as assinaturas conjuntas
de quaisquer três membros da direcção ou as assinaturas conjuntas do
presidente e do tesoureiro.

Nas operações financeiras são obrigatórias as assinaturas conjuntas
do presidente e do tesoureiro.

Nos actos de mero expediente bastará a assinatura de qualquer
membro da direcção.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Rosa Paula Guerreiro Pa-
leta. 3000132282

ASSOCIAÇÃO VAMOS RENOVAR LISBOA

Certifico que por escritura de 19 de Janeiro de 2004, lavrada a
fls. 9 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 363-J,
do 26.º Cartório Notarial de Lisboa, foi constituída uma associação
com a denominação Associação Vamos Renovar Lisboa, tem a sua
sede provisória em Lisboa, na Rua do Tenente Raul Cascais, 11, rés-
-do-chão, sem fins lucrativos e duração indeterminada, e tem por
objectivos: a análise, discussão e promoção de soluções para o pro-
blema da reabilitação urbana de Lisboa.

Os associados classificam-se pelas categorias de associado aderen-
te, associado fundador, associado efectivo e associado honorário.

A forma de admissão dos associados é feita da seguinte forma:
São associados aderentes as pessoas singulares ou colectivas que se

mostrem interessadas em aderir aos princípios e finalidades da asso-
ciação e que sejam admitidas pela direcção.

São associados fundadores todos os membros da comissão de insta-
lação da Associação. Os associados fundadores são, para todos os efeitos
associados efectivos.

São associados efectivos as pessoas singulares ou colectivas que sejam
admitidas em assembleia geral, sob proposta da direcção, por iniciati-
va próprio ou a requerimento a qualquer associado efectivo.

São associados honorários pessoas singulares ou colectivas que de-
senvolvam ou tenham desenvolvido actividades de relevância sob o
ponto de vista do objecto da Associação, e que sejam admitidas em

assembleia geral, sob proposta da direcção, por iniciativa própria ou
a requerimento de qualquer associado efectivo, e que declarem aceitar
cumprirem com os preceitos e objectivos dos estatutos.

1 � São deveres dos associados:
a) Contribuírem para a concretização dos objectivos da Associação;
b) Exercerem com lealdade, zelo, diligência e responsabilidade os

cargos para que forem eleitos ou nomeados;
c) Contribuírem financeiramente para a Associação, mediante o

pagamento das jóias fixadas em assembleia geral;
d) Cumprirem com as disposições legais, estatutárias e regulamenta-

res, e com as deliberações e compromissos assumidos pela Associação
através dos seus órgãos sociais e dentro das atribuições da Associação.

2 � Perdem a qualidade de associados:
a) Se demitam, mediante comunicação escrita, por carta registada

com aviso de recepção, dirigida ao presidente da mesa da assembleia
geral;

b) Deixem de pagar as suas quotas durante um ano e as não liqui-
dem no prazo de dois meses a contar da data em que sejam, para o
efeito, notificados pela Associação;

c) Sejam excluídos da Associação por decisão da assembleia geral,
tomada com dois terços de votos favoráveis dos associados presen-
tes, com fundamento no incumprimento dos seus deveres estatutários
e regulamentares.

Vai conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Ana Maria Rosa Gamito.
3000132479

ASSOCIAÇÃO COLUMBÓFILA DE BARCOUÇO

Certifico que por escritura lavrada no dia 5 de Fevereiro de 2004, a
fls. 1 v.º e seguinte, do livro de notas para escrituras diversas n.º 121-D,
do Cartório Notarial de Mealhada, a cargo do notário Narciso Garcia
Simões Arromba, a associação denominada Associação Columbófila
de Barcouço, com sede no lugar e freguesia de Barcouço, concelho de
Mealhada, alterou a denominação para Grupo Columbófilo de Barcouço
e a sede para a Rua do Carril, no lugar de Marmeleira, da freguesia de
Souselas, do concelho de Coimbra.

Está conforme.

5 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália de
Jesus Peixoto Oliveira. 3000133076

CENTRO DE APOIO TÉCNICO À INDÚSTRIA DO MEL

Certifico que por escritura de 21 de Janeiro de 2004, lavrada com
início a fls. 23, do livro de notas para escrituras diversas n.º 500-F,
do 2.º Cartório Notarial de Sintra, a cargo do notário, António José
Tomás Catalão, foi constituída uma Associação denominada Centro
de Apoio Técnico à Indústria do Mel, com sede na Praça de Bernardo
Santareno, 5, 1.º, direito, retaguarda, freguesia de Alto Pina, conce-
lho de Lisboa, tendo por objecto incentivar o desenvolvimento da
apicultura do sector do mel difundindo novas técnicas e processos de
trabalho; contribuir para a melhoria da qualidade do mel consumido
através da divulgação de informações entre os consumidores; contri-
buir através da divulgação de informações entre os consumidores;
contribuir para a formação e valorização dos profissionais ligados à
área da apicultura através de acções de intercâmbio e troca de infor-
mações; desenvolver acções e apoio aos jovens apicultores através da
formação e apoio técnico especializado; promover o desenvolvimen-
to de associações e organizações no sector do mel em geral.

Podem ser associados todas as pessoas individuais e colectivas, fi-
cando obrigados ao pagamento de uma jóia e de uma quota mensal.

Serão exonerados de sócios os que o pedirem, os que deixarem de
pagar as quotas durante seis meses, os que forem demitidos e os que
por actos dolosos tenham prejudicado a associação.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � O Notário, António José Tomás Catalão.
3000133372

ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA DO FERRO

Certifico narrativamente que, no dia 28 de Janeiro de 2004, a
fls. 105 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 116,
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do Cartório Notarial da Covilhã, a cargo do notário licenciado Joa-
quim Mendes Sequeira, foi lavrada uma escritura de constituição da
associação, com a denominação Associação de Caça e Pesca do Fer-
ro, com sede na Estrada Municipal 89, freguesia do Ferro, do conce-
lho da Covilhã, cujo teor parcial é o constante a seguir, e tem por
objecto gerir zonas de caça e pesca de interesse associativo ou parti-
cipar na gestão de zonas de caça e pesca de interesse nacional ou
municipal. Promover e zelar pelo cumprimento das normas legais sobre
a caça e pesca. Formação dos caçadores e pescadores e reger-se-á pelos
artigos a seguir constantes:

CAPÍTULO I
ARTIGO 1.º

A Associação adopta a denominação Associação de Caça e Pesca
do Ferro com sede na Estrada Municipal 89, freguesia de Ferro, con-
celho da Covilhã.

ARTIGO 2.º

A Associação tem personalidade jurídica e a sua duração é por tempo
indeterminado.

ARTIGO 3.º

A Associação tem como objecto social:
Gerir zonas de caça e pesca de interesse associativo ou participar

na gestão de zonas de caça de interesse nacional ou municipal;
Promover e zelar pelo cumprimento das normas legais sobre a caça

e pesca;
Formação de caçadores e pescadores.

ARTIGO 4.º

Compete à Associação de Caça e Pesca do Ferro:
1 � Criar zonas de caça, assim como garantir a sua gestão através

da promoção de actividades cinegéticas, agrícolas e de lazer nomea-
damente caça, pesca e tiro desportivo.

2 � Gerir zonas de caça de interesse associativo ou participar na
gestão de zonas de caça de interesse nacional ou municipal.

3 � Promover actividades recreativas e formativas dos caçadores,
contribuindo para o fomento dos recursos cinegéticos e para a práti-
ca ordenada e melhoria do exercício da caça.

4 � Fomentar e zelar pelo cumprimento das normas legais sobre
a caça.

5 � Promover ou apoiar cursos ou outras acções de formação
tendentes à apresentação dos candidatos associados aos exames para
a obtenção de carta de caçador.

6 � Promover ou apoiar cursos ou outras acções de formação ou
reciclagem sobre a gestão de zonas de caça e conservação da fauna e
dos seus habitates.

7 � Procurar harmonizar os interesses dos caçadores com os pro-
prietários, agricultores, produtores florestais ou outros cidadãos inte-
ressados na conservação da fauna, preconizando as acções que para o
efeito tenham por conveniência.

8 � Administrar as receitas e os bens próprios ou entregues à sua
administração.

CAPÍTULO II

Funcionamento da Associação de Caça e Pesca do Ferro

ARTIGO 5.º

São órgãos da Associação: a assembleia geral, cuja mesa é compos-
ta por três elementos; a direcção, composta por três membros; e o
conselho fiscal, também composto por três membros; podendo ser
criadas secções para coadjuvar a direcção.

ARTIGO 6.º

Internamente a assembleia geral é soberana e perante ela responde
a direcção, cuja actividade está sujeita permanentemente á inspecção
do conselho fiscal.

ARTIGO 7.º

A Associação é representada por toda a direcção, cujo presidente
tem função coordenadora e a ele compete a iniciativa e a
superdependência em todas as suas actividades, assim como a repre-
sentação em todos os actos e contratos, e na falta dele, a um outro
membro da direcção.

ARTIGO 8.º

Constituem património da associação e receita das jóias, das quo-
tas e das taxas cobradas pelos serviços prestados e mediante delibera-
ção da assembleia geral quaisquer bens adquiridos pela associação.

ARTIGO 9.º

Poderá ser admitido como sócio da associação qualquer cidadão com
comportamento moral e cívico positivo, admissão que será submeti-
da à apreciação da assembleia geral e por esta aprovada.

A eliminação por falta de pagamento de quotas será da competên-
cia da assembleia geral e verificar-se-á após processo disciplinar devi-
damente organizado.

ARTIGO 10.º

Nos casos omissos nestes estatutos, rege o regulamento interno,
cuja aprovação compete à assembleia geral.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria Licínia Mendes
Rodrigues Duarte Costa. 3000133375

GRUPO DESPORTIVO, RECREATIVO E CULTURAL
DE SANTO CRISTO DE SALGUEIRO

Certifico que por escritura lavrada no dia 6 de Fevereiro de 2004,
com início a fls. 2 do livro de notas para escrituras diversas n.º 184-C,
do Cartório Notarial de Macedo de Cavaleiros, a cargo da notária li-
cenciada, Ana Maria Gomes dos Santos Reis, foi constituída uma as-
sociação com denominação em epígrafe, com sede em Salgueiros,
freguesia de Palheiros, concelho de Murça, tendo por objecto o se-
guinte:

a) Promover a prática de todas as actividades desportivas, recrea-
tivas e culturais;

Os associados poderão ser efectivos, honorários ou de mérito.
A associação, em tudo o que for omisso nestes estatutos, reger-se-

á pelas normas de direito aplicáveis e pelo regulamento interno, cuja
aprovação e alteração são da competência da assembleia geral.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante, Joaquina Margarida Pin-
to de Almeida. 3000133388

GRASAL � ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E DESPORTIVA
DE SÃO LOURENÇO

Certifico, narrativamente que por escritura de 9 de Fevereiro de
2004, lavrada a fls. 54, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 359-A, do 1.º Cartório Notarial de Loulé, a cargo da notária li-
cenciada, Manuela Maria Palma Nobre Semedo Tenazinha, foi reali-
zada uma escritura de constituição da associação com a denominação
em epígrafe.

Com sede no sítio do Troto, freguesia de Almancil, concelho de
Loulé.

A associação tem por objecto a promoção, divulgação e preserva-
ção das tradições culturais da freguesia de Almancil, bem como o in-
cremento da prática desportiva e a realização de actividades de âmbi-
to recreativo.

Os associados poderão ser fundadores, honorários, mérito, efecti-
vos, colectivos e provisórios: serão fundadores os sócios que constem
no documento constitutivo da associação; serão honorários as pes-
soas singulares que tendo prestado serviços relevantes a GRASAL ha-
jam merecido essa designação que será aprovada em assembleia geral,
por maioria, por proposta da direcção; serão por mérito, os sócios
fundadores; efectivos; ou colectivos, que tenham prestado serviços
relevantes a GRASAL e que hajam merecido essa designação que será
aprovada em assembleia geral, por maioria, por proposta da direcção;
serão efectivos, os indivíduos maiores de 18 anos admitidos nos ter-
mos estatutários e regulamentares; serão colectivos, as pessoas colec-
tivas admitidas nos termos regulamentares cada uma das quais será
representada nas assembleias gerais por um delegado, o qual disporá
de apenas um voto. Também poderão ser associados pessoas singula-
res menores de 18 anos que se sejam propostas a sócios, as quais tor-
nar-se-ão sócios efectivos quanto quando, cumulativamente, perfa-
çam 18 anos e sejam sócios nesta categoria há mais de dois anos e
sejam aprovados em reunião de direcção, nos termos previstos nos
estatutos e regulamentos. Os sócios efectivos e colectivos, são sócios
provisórios durante o período de um ano a contar da data da admis-
são, os quais passarão a efectivos mediante aprovação da direcção
após esse período, nos termos previstos nos estatutos e regulamento.

São órgãos da associação: a assembleia geral; a direcção; o conse-
lho fiscal.
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Constituem receitas da associação: a jóia que vier a ser fixada, o
produto das quotizações e outras prestações determinadas pela
assembleia geral nos termos dos estatutos; contribuições e dádivas dos
associados; doações ou legados; subsídios e receitas de qualquer natu-
reza.

A associação dissolve-se nos casos previstos na lei e quando a
assembleia geral assim o deliberar por maioria de três quotas do total
dos seus associados.

Está conforme.

9 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 3000133667

ESCOLA DE RÁDIOMODELISMO DO NORTE

Certifico que por escritura lavrada neste Cartório Notarial de
Valongo, a cargo da notária licenciada, Maria de Fátima Esteves
Gonçalves Cacho, em 11 de Fevereiro do 2004, exarada a fls. 90 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 263-B, foi feita a escritura
de constituição de Associação com a denominação Escola de
Rádiomodelismo do Norte com sede na Praceta de Diogo de Macedo,
211, loja 89, Candal, Vila Nova de Gaia.

Está conforme o original na parte transcrita.

9 de Fevereiro de 2004. � O Ajudante, José Manuel de Campos.
3000133669

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PADEL

Certifico que por escritura lavrada no dia 5 de Dezembro de 2003,
exarada de fls. 42 a fls. 44 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 88-C, do Cartório Notarial de Castro Marim, a cargo da licencia-
da, Maria Teresa Ribeiro Cardoso, foi constituída uma associação com
a denominação em epígrafe, tem a sua sede no Clube de Ténis de Vila
Real de Santo António, no complexo desportivo, freguesia e conce-
lho de Vila Real de Santo António.

A Associação tem por objecto: fomento do Padel.
São órgãos sociais da APP a assembleia geral, direcção, conselho

fiscal, conselho de arbitragem, conselho disciplinar e conselho
jurisdicional.

A direcção é composta por presidente, secretário-geral e tesoureiro.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Lopes de Campos. 3000133675

OS PLEBEUS AVINTENSES

Certifico que por escritura realizada em 7 de Dezembro de 2001, a
fls. 84 do livro de notas para escrituras diversas n.º 206-B, do 2.º
Cartório Notarial de Vila Nova de Gaia, a cargo do licenciado Alberto
da Costa Santos, foi feita a escritura de rectificação de estatutos da
associação denominada Os Plebeus Avintenses, com sede na Rua de
5 de Outubro, 2095, freguesia de Avintes, deste concelho, no sentido
de que o artigo 43.º dos estatutos passou a ter a seguinte redacção:

43.º

A associação extingue-se nos termos da lei.

Está conforme.

9 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante, Maria Amélia de Mesqui-
ta Magalhães. 3000133708

ASSOCIAÇÃO CASA DO CONCELHO DE IDANHA-A-NOVA

Certifico que, por escritura de 11 de Fevereiro deste ano, lavrada a
fls. 79, do livro de notas para escrituras diversas n.º 347-J, do 27.º
Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária licenciada Wanda Maria
Coutinho Morais Silva.

Foram alterados totalmente os estatutos da Associação Casa do
Concelho de Idanha-a-Nova, sem fins lucrativos, que tem a sua sede
na Avenida da Liberdade, 157, rés-do-chão esquerdo, freguesia do

Coração de Jesus, concelho de Lisboa. É constituída por tempo
indeterminado.

A Associação tem como principais objectivos:
1 � Promover, defender, difundir e valorizar o património social

cultural do concelho de Idanha-a-Nova.
2 � Promover e incrementar o aprofundamento da solidariedade

entre os naturais e ou descendentes de todas as freguesias do concelho
de Idanha-a-Nova e especialmente entre os associados, fomentando e
motivando espaços de convívio e actividades recreativas, desportivas
ou culturais.

3 � Realizar exposições, sessões ou conferências sobre temas de
interesse regional ou nacional, privilegiando a divulgação dos valores
etnográficos, folclóricos e gastronómicos e o desenvolvimento eco-
nómico e sócio cultural do concelho da Idanha-a-Nova, procurando a
sensibilização e cooperação dos seus órgãos autárquicos, bem como
do concelho de Lisboa onde a Casa do Concelho, baseia as suas acti-
vidades.

12 de Fevereiro de 2004. � A Notária, Wanda Maria Coutinho
Morais Silva. 3000133710

CASA DO BENFICA EM VALADO DE FRADES

Certifico que por escritura de 28 de Fevereiro de 2000, de fls. 63 a
fls. 64 do livro de notas para escrituras diversas n.º 201-B, do Cartó-
rio Notarial de Batalha, a cargo da notária, Maria José Carrinho Correia,
foi constituída por tempo indeterminado uma associação sob a desig-
nação de Casa do Benfica em Valado de Frades, com sede na Rua de
Santa Isabel, 3, no lugar e freguesia de Valado de Frades, concelho de
Nazaré.

Esta associação tem como objecto a cultura, desporto e explora-
ção de bar, tendo sócios efectivos, jovens e infantis, consoante sejam
maiores, tenham entre 14 ano e 18 anos ou menos de 14 anos, só os
efectivos poderão intervir, votar, eleger e ser eleitos em assembleia
geral.

São órgãos da associação, a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2000. � A Ajudante, Helena Maria Lopes Oli-
veira Santo Silva. 3000134200

ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE MENTAL DO ALGARVE
(ASMAL)

Certifico que por escritura de hoje, lavrada a fls. 63, do livro de
notas para escrituras diversas n.º 234-C, do 2.º Cartório Notarial de
Faro, a cargo da notária licenciada, Cristina Maria da Cunha Silva
Gomes, foram alterados parcialmente os estatutos a Associação, de-
nominada Associação de Saúde Mental do Algarve (ASMAL), com
sede na Rua do General Humberto Delgado, 5, freguesia da Sé, conce-
lho de Faro, quanto ao seu objecto, alterando a redacção do artigo 1.º e
das alíneas k) e l) do n.º 3 do artigo 2.º e aditaram as alíneas m), n), o) e
p) ao n.º 3 do artigo 2.º que passam a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

A associação adopta a designação Associação de Saúde Mental do
Algarve (ASMAL), tem sede na Rua do General Humberto Delgado,
5, freguesia da Sé, concelho de Faro, durará por tempo indeterminado,
não tem fins lucrativos e o seu âmbito territorial é o território na-
cional.

ARTIGO 2.º

1 � (Mantém-se.)
2 � (Mantém-se.)
3 � Da alínea a) à alínea j) (Mantém-se).
k) Realizar outras actividades, anteriormente não mencionadas e

que sirvam o propósito de desenvolver acções de apoio ao doente
mental, ao deficiente, a população desfavorecidas ou em risco;

l) Desenvolver acções e actividades destinadas à infância e à ado-
lescência de modo a permitir um desenvolvimento psicossocial har-
monioso;

m) Desenvolver acções destinadas a adultos e idosos tendo em vis-
ta promover o seu bem estar físico e psicológico;

n) Realizar acções de prevenção da doença destinadas à comunida-
de em geral;
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o) Desenvolver acções que visem melhorar as competências técni-
cas e/ou académicas dos recursos humanos, internos ou externos à
instituição, por forma a elevar o seu nível de qualificação;

p) Desenvolver outras acções no campo da solidariedade social.

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante, Josabete Zacarias de
Sousa Graça Silvestre. 3000134342

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DO CASTELO
DE MONFORTE

Certifico que por escritura outorgada hoje, no Cartório Notarial de
Chaves, no livro de notas para escrituras diversas n.º 489-C, a fls. 86 e
seguintes, foi alterado o artigo 2.º dos estatutos da associação deno-
minada Associação de Caçadores do Castelo de Monforte, com sede
no lugar e freguesia de Águas Frias, concelho de Chaves, que tem por
objecto, contribuir para a protecção, fomento e exploração racional
da caça, sem fins lucrativos, contribuir para a melhoria técnica e cí-
vica dos caçadores, procurar harmonizar os interesses dos caçadores
com os agricultores e contribuir, com os meios ao seu alcance para o
bem local, no âmbito social, cultural e ecológico, e gestão de zonas
de caça, gestão e exploração cinegética de zonas de caça ou similares.

São órgãos da associação: a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal.

É certidão de teor parcial, nada havendo que amplie, restrinja,
modifique ou condicione a parte certificada.

13 de Fevereiro de 2004. � O Ajudante Principal, Ilídio Cruz
Esteves. 3000134351

CLUBE MARINHENSE DE CAÇADORES

Certifico que por escritura lavrada no dia 10 de Fevereiro de 2004, a
fls. 4 v.º e seguinte, do livro de notas para escrituras diversas n.º 191-F,
do 2.º Cartório Notarial de Figueira da Foz, a cargo da notária licenciada
Maria da Graça Toucedo Dias Ferrão, foram alterados na totalidade
os estatutos da associação denominada Clube Marinhense de Caçado-
res com sede no lugar de Sampaio, freguesia de Marinha das Ondas,
concelho de Figueira da Foz, número de identificação de pessoa co-
lectiva 502039159, a qual tem por objecto a criação, a gestão e a
participação na gestão de zonas de caça; a prática desportiva, recre-
ativa e formativa dos caçadores, contribuindo para o fomento dos
recursos cinegéticos e para a prática ordenada e melhoria do exercí-
cio da caça; fomentar e zelar pelo cumprimento das normas legais e
regulamentares sobre a caça; promover ou apoiar cursos ou outras
acções de formação tendentes à apresentação dos candidatos ao exa-
me para obtenção da carta de caçador; promover ou apoiar cursos ou
outras acções de formação ou reciclagem sobre a gestão de zonas de
caça e conservação da fauna e dos seus habitats; procurar harmonizar
os interesses dos caçadores com os dos proprietários, agricultores,
produtores florestais ou outros cidadãos ou instituições interessadas
na defesa e conservação da fauna, preconizando as acções que para o
efeito tenham por conveniente; criar um campo de tiro e promover
a prática desportiva com armas de caça e o associativismo entre os
caçadores; promover o controlo e correcção de densidade das espé-
cies nocivas à riqueza cinegética da região; contribuir para o aperfei-
çoamento das raças caninas nacionais e difundir outras julgadas como
convenientes; favorecer e estimular a prática de desportos que sejam
afins com o desporto da caça; promover concursos de tiro, de modo
a manter em forma os seus associados; dar a conhecer aos seus asso-
ciados e aos caçadores, por meio de palestras ou quaisquer outras
manifestações de carácter informativo, tudo o que possa contribuir
para o desenvolvimento e defesa da caça; criar campos de treino de
caça; promover repovoamentos e o desenvolvimento de todas as espé-
cies cinegéticas, ficando os associados sujeitos ao pagamento de uma
jóia de inscrição e de uma quota a pagar semestralmente, cujos valores
serão determinados em assembleia geral sob proposta da direcção.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Noémia Ferreira
Pedrosa Vieira. 3000134353

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE VALFLOR

Certifico que por escritura outorgada em 17 do mês em curso, no
Cartório Notarial de Celorico da Beira, exarada a fls. 5, do livro de

notas para escrituras diversas n.º 108-D, a associação com a denomi-
nação Associação Cultural de Valflor, pessoa colectiva n.º 503050164,
com sede na freguesia de Vale Flor, concelho de Meda, altera, a partir
desta data, os respectivos estatutos, aprovados em assembleia geral,
no que respeita à denominação e objecto, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

ASCV � Associação Social e Cultural de Valflor é uma instituição
particular de solidariedade social com sede na localidade e freguesia de
Valflor, concelho de Meda.

ARTIGO 2.º

A Associação Social e Cultural de Valflor tem por objecto a pros-
secução, sem fins lucrativos, de actividades de apoio social e humani-
tário aos idosos, carenciados, jovens e crianças, a criação de um cen-
tro de dia para idosos, crianças e apoio domiciliário, bem como a
prossecução de actividades culturais, lúdicas, musicais, religiosas e
desportivas e de intercâmbio cultural com outras associações de cariz
social, cultural e desportivo, sem fins lucrativos, bem como e ainda a
prossecução a título de fins principais os da segurança social.

É certidão narrativa que fiz extrair do original, o qual em nada
altera a parte emitida.

18 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 3000135550

LEZÍRIA GRANDE � ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES
E PESCADORES

Certifico que por escritura 16 de Fevereiro de 2004, exarada a fls. 76 a
fls. 77 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 173-F, do 2.º
Cartório Notarial de Santarém, a cargo da notária, Isabel Maria
Raimundo de Oliveira Filipe Batista Marques, foi constituída a asso-
ciação Lezíria Grande � Associação de Caçadores e Pescadores, é uma
associação sem fins lucrativos e durará por tempo indeterminado, tem
a sua sede na Estrada Nacional 10 (ao Camarão), freguesia e conce-
lho de Vila Franca de Xira.

O objecto é o de actividades cinegéticas de caça tiro desportivo
pesca, campos de treino de caça e tiro e afins.

Podem associar-se todos os indivíduos que se inscrevam e aceitem
os estatutos, o regulamento geral interno, e que obtenham o parecer
favorável da direcção da associação.

Está conforme ao original e certifico que na parte omitida nada há
em contrário ou além do que neste se narra ou transcreve.

16 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Joaquim
Mariano Fonseca Pernão. 3000135668

CASA DO CONCELHO DE GÓIS

Sede: Rua de Santa Marta, 47, rés-do-chão direito,
freguesia de Coração de Jesus, concelho de Lisboa

Certifico que por escritura de 25 de Julho de 1991, lavrada de
fls. 69 a fls. 70 do livro de notas para escrituras diversas n.º 206-D,
do 12.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário licenciado
Manuel D�Assunção Casalta, foram substituídos integralmente os es-
tatutos da Associação, em epígrafe, cujo objecto passou a ser:

1 � Implementar o desenvolvimento do concelho de Góis e das
suas potencialidades, contribuindo para o fomento do bem estar so-
cial e económico da respectiva população, mediante reforçada coo-
peração com outras entidades, públicas e privadas, nomeadamente com
as autarquias locais.

2 � Em ordem à prossecução dos fins enunciados no número an-
tecedente, incrementará, como objectivo prioritário, a conjugação e
esforços entre a população residente no concelho de Góis e a comu-
nidade de naturais dispersa pelo país e no estrangeiro, procurando a
cooperação entre todos os cidadãos originários do concelho.

3 � A casa promoverá a sensibilização das instituições e entidades
portuguesas, públicas e privadas, de molde a estabelecer laços efecti-
vos de solidariedade que possibilitem o maior estreitamento dos natu-
rais do concelho, com vista ao desenvolvimento de Góis.

4 � A casa contribuirá ainda para o aprofundamento e desenvol-
vimento dos laços de amizade que ligam o concelho de Góis às popu-
lações dos concelhos limítrofes, concedendo particular ênfase aos
compreendidos pelas comarcas de Arganil e Pampilhosa da Serra,
designadamente no que concerne à defesa dos interesses comuns.
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5 � Para a cabal consecução dos seus fins, a casa organizará os
programas e as actividades diversificadas que se revelarem adequadas
e que os órgãos sociais considerarem de maior relevância.

A associação tem quatro categorias de sócios, a saber:
a) Efectivos � pessoas singulares de reconhecida idoneidade mo-

ral, maiores ou emancipados, naturais do concelho de Góis ou a ele
ligados por laços familiares ou quaisquer interesses de ordem econó-
mica ou cultural, e ainda os menores desde que devidamente autoriza-
dos por quem exercer o poder paternal;

b) Agregados � colectividades regionalistas pertencentes ao con-
celho de Góis, possuidoras de personalidade jurídica, com sede social
em qualquer ponto do país ou estrangeiro;

c) Extraordinários � pessoas singulares ou colectivas que não po-
dem ser admitidas nas categorias previstas nos números antecedentes;

d) Honorários � cidadãos ou entidades que, por qualquer motivo, te-
nham contribuído, decidida e reconhecidamente, para o progresso e de-
senvolvimento para o concelho de Góis, ou que tenham prestado à casa
qualquer contributo que seja reportado como merecedor dessa distinção.

A aquisição e perda da qualidade de sócio, a indicação dos corres-
pondentes direitos e deveres, admissão e exclusão, bem como a for-
ma de designação dos sócios honorários, constam do regulamento
interno da associação.

Está conforme.

8 de Março de 2004. � A Ajudante, Cândida Palmira Mendes.
3000135785

ASSOCIAÇÃO DOS FAMILIARES DAS VÍTIMAS
DA TRAGÉDIA DE ENTRE-OS-RIOS

Alteração dos estatutos

Certifico que por escritura outorgada no Cartório Notarial de São
João da Madeira, a cargo da notária Maria Adelaide Esteves Gonçal-
ves, em 19 de Fevereiro do ano de 2004, lavrada a partir de fls. 89,
do livro de notas para escrituras diversas n.º 573-D, foram alterados
os estatutos da Associação com a denominação em epígrafe, institui-
ção particular de solidariedade social, com sede no lugar de Oliveira
do Arda, freguesia de Raiva, concelho de Castelo de Paiva, passando
o artigo 2.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A Associação dos Familiares das Vítimas da Tragédia de Entre-os-
Rios, sem fins lucrativos, tem por objectivo contribuir para a promo-
ção da população através do propósito de dar expressão à solidarieda-
de e justiça social entre os indivíduos e a finalidade de facilitar os
serviços de prestações de Segurança Social, da protecção de crianças
e jovens em perigo e o apoio às vítimas de violência e maus-tratos,
e o seu âmbito de acção abrange os municípios do Vale do Sousa, com
prioridade para o concelho de Castelo de Paiva.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 3000135787

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO
VALE FUNDÃO-MARVILA

Certifico que por escritura de 8 de Março de 2004, exarada a
fls. 100, do livro de notas para escrituras diversas n.º 376-B, do 24.º
Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário Victor Sampaio Beja,
foi constituída uma associação, com a denominação em epígrafe, com
sede em Lisboa, na Rua de João Graça Barreto, 43, D, 1.º, direito,
freguesia de Marvila, tem por objecto a promoção de acções que propor-
cionem mais e melhores condições de habitação num bairro social, bem
como a promoção de acções de informação e esclarecimento em relação
às entidades responsáveis pela gestão e conservação do bairro.

Está conforme.

8 de Março de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000135849

GEPS � GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS
SUBAQUÁTICAS

Certifico que por escritura de 17 de Março de 2004, exarada a
fls. 20 do livro de notas para escrituras diversas n.º 985-B, do 1.º

Cartório Notarial de Sintra, a cargo do notário Celso dos Santos, foi
constituída uma associação, sem fins lucrativos com a denominação
em epígrafe, com sede na Rua do Marechal Gomes Freire de Andrade,
90, 1.º, em Peniche.

A associação tem por fins o estudo e a salvaguarda do património
náutico, arqueológico e subaquático.

Está conforme.

22 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Fazendas Roseiro. 3000136071

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA BÁSICA DO 1.º CICLO COM JARDIM DE INFÂNCIA

DE ESTRADA

Estatutos

CAPÍTULO I

Da constituição, sede, natureza e afins

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica
do 1.º Ciclo com Jardim-de-Infância de Estrada, também adiante de-
signada abreviadamente por APEEE, congrega e representa Pais e
Encarregados de Educação da Escola Básica do 1.º Ciclo com Jardim-
-de-Infância de Estrada, sendo constituída por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede

A Associação tem a sua sede social na Escola Básica do 1.º Ciclo com
Jardim-de-Infância de Estrada, sita no lugar da Estrada 4775-012 Cambeses
BCL, concelho de Barcelos, podendo esta localização ser alterada por
deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 3.º

Natureza

A Associação, que se regerá pelos presentes estatutos e regulamen-
tos aprovados em assembleia geral, é uma Associação de direito pri-
vado e interesse público, sem fins lucrativos e independentes de qual-
quer ideologia política ou religiosa e de quaisquer organizações oficiais
ou privadas, em obediência à lei geral e à Declaração Universal dos
Direitos do Homem.

ARTIGO 4.º

Objectivos

A Associação tem como finalidades:
1 � Prestar a mais estreita colaboração com os órgãos de gestão

da escola, com vista a um melhor aproveitamento do labor educativo
e formativo, no âmbito de um ensino democrático;

2 � Analisar e defender as directivas fundamentais da educação,
contribuindo para o desenvolvimento da personalidade do aluno e
proporcionando aos pais e encarregados de educação uma maior for-
mação no âmbito educacional, dentro dos princípios preconizados na
Constituição da República Portuguesa;

3 � Assegurar a efectivação de direitos e deveres, que assistem a
todos os pais e encarregados de educação no processo formativo e
educacional dos seus filhos e educandos.

ARTIGO 5.º

Competência

Compete á Associação no estreito cumprimento do seu objecto
social:

1 � Fazer-se representar no conselho pedagógico e/ou demais ór-
gãos escolares, pelo seu presidente ou pessoa que legalmente o repre-
sente;

2 � Tomar iniciativa e/ou colaborar nas iniciativas da direcção da
escola, com vista á realização de actividades de complemento curricular
de natureza desportiva, cultural e social, promovendo assim o apro-
veitamento dos tempos livres;

3 � Fomentar um melhor conhecimento das questões e métodos
educacionais com interesse para os associados;

4 � Promover reuniões de pais e encarregados de educação e pro-
fessores, com vista ao esclarecimento dos problemas dos alunos e,
em conjunto, procurar a melhor solução para cada um;
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5 � Promover a satisfação das necessidades escolares, recorrendo,
sempre que necessário às entidades oficiais ou privadas, para reforço
da sua acção;

6 � Promover reuniões da Associação com a direcção pedagógica,
sempre que as necessidades e as circunstâncias o requeiram;

7 � Cooperar com associações congéneres em ordem á prosse-
cução dos fins comuns;

8 � Praticar todos os demais actos tidos por necessários para a
realização dos seus objectivos.

CAPÍTULO II
Dos associados

ARTIGO 6.º

Qualidade

Podem ser associados todos os pais e encarregados de educação dos
alunos que frequentem esta escola e que se inscrevam para o efeito
junto dos órgãos directivos da Associação.

ARTIGO 7.º

Direitos dos associados

São direitos dos associados:
1 � Participar nas assembleias gerais, com direito a votar as deli-

berações aí propostas, bem como eleger e ser eleito para os corpos
directivos da Associação;

2 � Utilizar a Associação para resolução dos problemas relaciona-
dos com seus filhos ou educandos, no âmbito destes estatutos;

3 � Ser mantido ao corrente das actividades da Associação;
4 � Propor á direcção da Associação iniciativas que entendam ser

úteis aos fins desta e participar em grupos de trabalho, quando neces-
sário;

5 � Analisar e denunciar situações injustas ou lesivas dos educandos,
propondo soluções;

6 � Promover palestras, colóquios ou exposições, visando o es-
clarecimento dos pais e encarregados de educação, sobre problemas
de educação, saúde, orientação profissional e outras.

ARTIGO 8.º

Deveres dos associados

São deveres dos associados:
1 � Pagar a quota que vier a ser fixada em assembleia geral, sob

proposta da direcção da Associação e parecer favorável do conselho
fiscal;

2 � Exercer com zelo e diligência os cargos para que forem elei-
tos e que voluntariamente aceitem;

3 � Cooperar nas actividades da Associação e contribuir na medi-
da das suas possibilidades para a realização dos seus objectivos;

4 � Acatar as decisões da direcção da Associação e da assembleia
geral em cumprimento com os presentes estatutos.

ARTIGO 9.º

Perda da qualidade de associados

Perde a qualidade de associado todo aquele que:
1 � Solicitar por escrito a sua demissão em qualquer altura do ano;
2 � Não renovar a inscrição no inicio de cada ano lectivo;
3 � Cujos filhos e/ou educandos deixem de estar matriculados;
4 � Infringir os estatutos, devendo para o efeito essa mesma in-

fracção ser apreciada em assembleia geral e aí deliberada a sua exclusão;
5 � Que não paguem as quotas devidas.

CAPÍTULO III
Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Especificação

ARTIGO 10.º

Especificação

São órgãos sociais da Associação:
1 � A assembleia geral;
2 � A direcção;
3 � O conselho fiscal.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

Constituição

1 � A assembleia geral é constituída por todos os associados em
pleno gozo dos seus direitos sociais e constitui o órgão soberano da
Associação.

2 � Os seus trabalhos são dirigidos pela mesa da assembleia, com-
posta pelo presidente, vice-presidente e secretário, eleitos por um ano
lectivo nos termos do artigo 11.º, n.º 1, alínea b).

3 � Na ausência, impossibilidade ou impedimento do presidente,
os trabalhos serão dirigidos pelo vice-presidente e no impedimento
deste pelo secretário.

ARTIGO 12.º

Competência da mesa da assembleia geral

É da competência da mesa da assembleia geral a convocação das
assembleias gerais, a sua direcção e a elaboração das respectivas actas.

ARTIGO 13.º

Competência da assembleia geral

Compete á assembleia geral:
1 � Eleger e exonerar os membros da respectiva mesa, da direc-

ção e do conselho fiscal;
2 � Apreciar, discutir e votar os estatutos da Associação e as pro-

postas de alteração dos mesmos;
3 � Fixar as quotas apagar pelos associados, bem como a respec-

tiva periodicidade de pagamento;
4 � Discutir e aprovar o relatório e contas anuais e o respectivo

parecer do conselho fiscal;
5 � Aprovar o orçamento e plano de actividades;
6 � Discutir e rectificar quaisquer resoluções que, fora do âmbito

daquele plano, a direcção tenha tomado e seja necessário reapreciar;
7 � Autorizar a filiação da Associação em federações e/ou confe-

derações de associações similares sem perda da sua independência de
princípios e objectivos.

8 � Aprovar a exclusão de qualquer associado sob proposta da
direcção;

9 � Dissolver a Associação.

ARTIGO 14.º

Funcionamento ordinário da assembleia geral

A assembleia geral reúne ordinariamente, uma vez por ano, até 31 de
Outubro, para efeitos dos n.os 1, 3 e 4 do artigo anterior.

ARTIGO 15.º

Funcionamento extraordinário da assembleia geral

1 � A assembleia geral reunirá extraordinariamente, a pedido do
presidente da mesa da assembleia geral, da direcção e ou do conselho
fiscal, ou quando requerido por escrito por 20% dos associados no
pleno gozo dos seus direitos sociais.

2 � No respectivo requerimento a enviar ao presidente da mesa
da assembleia geral deverão constar os assuntos a discutir.

ARTIGO 16.º

Convocatórias

1 � A assembleia geral ordinária será convocada, com oito dias de
antecedência, por meio escrito e ampla divulgação com a indicação do dia,
a hora e o local de reunião, bem como a respectiva ordem de trabalhos.

2 � A assembleia geral extraordinária será convocada nos mesmos
termos do número anterior, mas com a antecedência mínima de 48 horas.

3 � As assembleias gerais, consideram-se validamente constituídas
estando presentes um número superior a 50% dos seus associados no
pleno gozo dos seus direitos sociais.

4 � Se á hora designada não se verificar a presença daquele núme-
ro, a assembleia iniciará os seus trabalhos meia hora depois, com
qualquer número de associados presentes.

5 � Exclui-se desta regra o caso das assembleias gerais convocadas
a pedido dos associados, as quais só se considerarão válidas se estive-
rem presentes, pelo menos 75% dos peticionários.

ARTIGO 17.º

Deliberações

1 � As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria
simples dos associados presentes no pleno gozo dos seus direitos so-
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ciais, excepto no que respeita ás deliberações sobre a alteração dos
estatutos e ás deliberações sobre a dissolução da Associação, as quais
requerem o voto favorável de 75% do número de todos os associados
reunidos em assembleia geral expressamente convocada para o efeito.

2 � Cada associado tem direito a um voto, qualquer que seja o
número de filhos ou educandos que frequentem a escola.

3 � Qualquer associado se poderá fazer representar nas assembleias
gerais por outro associado, devendo para o efeito conferir-lhe pode-
res para tal, mediante uma credencial, a qual deverá ser entregue ao
presidente da mesa em exercício.

4 � Nenhum associado poderá representar mais do que três asso-
ciados.

SECÇÃO III

Direcção

ARTIGO 18.º

Composição

1 � A Associação será dirigida e orientada por uma direcção com-
posta e dirigido por cinco associados, eleitos por um ano lectivo;

2 � Os associados eleitos da direcção nomearão, entre si, os car-
gos de presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário e vogal.

ARTIGO 19.º

Competência

A direcção promoverá todas as acções necessárias para que se cum-
pram as finalidades e objectivos da Associação, competindo-lhe para
o efeito:

1 � Orientar as actividades da Associação e administrá-las;
2 � Elaborar e submeter à aprovação da assembleia geral o plano

anual de actividades e o orçamento da Associação;
3 � Gerir os bens da Associação;
4 � Elaborar e submeter à aprovação da assembleia geral o relató-

rio e contas anuais.
5 � Propor à assembleia geral o quantitativo das quotizações;
6 � Executar e fazer executar as deliberações aprovadas em

assembleia geral;
7 � Representar a Associação;
8 � Admitir e exonerar os associados;
9 � Solicitar a presença do presidente do conselho fiscal, sempre

que entenda por necessário ou conveniente, o qual participará nas
reuniões da direcção, mas sem direito a voto.

ARTIGO 20.º

Funcionamento

1 � A direcção reunirá, pelo menos uma vez por mês e extra-
ordinariamente, por iniciativa do seu presidente ou a pedido de pelo
menos três dos seus membros.

2 � As deliberações serão tomadas com a presença de, pelo me-
nos, três dos seus membros e por maioria simples de votos, tendo o
presidente o voto de qualidade/desempate.

ARTIGO 21.º

Competência do presidente

Compete ao presidente da direcção:
1 � Presidir ás reuniões;
2 � Coordenar e orientar a actividade da direcção, diligenciando

pela assiduidade e eficiência dos seus membros, dirigir as reuniões e
assinar as actas com o secretário;

3 � Assinar juntamente com o tesoureiro os documentos de recei-
tas e despesas;

4 � Representar a Associação.

SECÇÃO IV

Conselho fiscal

ARTIGO 22.º

Composição

O conselho fiscal é constituído por um presidente e dois vogais
eleitos por um ano lectivo.

ARTIGO 23.º

Funcionamento

O conselho fiscal reunirá uma vez por trimestre ou por solicitação
de dois dos seus membros ou a pedido da mesa da assembleia geral ou
do conselho executivo.

ARTIGO 24.º

Competência

Compete ao conselho fiscal:
1 � Fiscalizar a contabilidade da Associação sempre que o entenda

por conveniente;
2 � Verificar periodicamente a legalidade das despesas efectuadas

e a conformidade estatutária dos actos da direcção;
3 � Apreciar e emitir parecer sobre o relatório de actividades e

contas anuais e sobre a proposta de orçamento;
4 � Dar parecer sobre qualquer assunto, dentro do seu âmbito de

competências, que lhe tenha sido solicitado pela assembleia geral ou
pela direcção.

ARTIGO 25.º

Deliberações do conselho fiscal

As deliberações do conselho fiscal só podem ser tomadas com a
presença da maioria dos seus membros e por maioria simples.

CAPÍTULO IV
Do regime financeiro

ARTIGO 26.º

Receitas

Constituem receitas da Associação:
1 � As quotizações pagas pelos associados;
2 � Os donativos, subsídios ou outras atribuições pecuniárias não

especificadas que lhe sejam atribuídas por entidades oficiais, públicas
ou privadas, desde que não afectem a sua independência ou autono-
mia;

3 � Outras receitas provenientes de iniciativas que, no âmbito das
funções, a Associação possa promover.

ARTIGO 27.º

Vinculação financeira

A Associação obriga-se financeiramente pela assinatura conjunta
de dois dos membros da direcção, sendo obrigatória a do presidente
ou do tesoureiro ou, no caso de impedimento destes ou de algum de-
les, pelas assinaturas conjuntas de três membros da direcção.

ARTIGO 28.º

Dissolução

Em caso de dissolução, o activo da Associação, depois de satisfeito
o passivo, reverterá integralmente a favor da entidade colectiva a
quem o tribunal atribuir.

CAPÍTULO V
Das disposições gerais

ARTIGO 29.º

Especificidades

1 � Todos os cargos sociais serão exercidos gratuitamente e por
um ano lectivo.

2 � Os membros dos órgãos sociais que, voluntária ou
forçadamente, percam a qualidade de associados cessam automatica-
mente os respectivos mandatos, sem prejuízo da prestação de contas
a que estiverem obrigados.

ARTIGO 30.º

Revisão dos estatutos

Os presentes estatutos não podem ser revistos antes de decorrido
um ano sobre a data da sua publicação.

ARTIGO 31.º

Casos omissos

Aos casos omissos nos presentes estatutos, sem prejuízo dos usos,
costumes ou acordos que sejam mais favoráveis aplicar-se-á o estabe-
lecido na lei.

Conforme o original.

5 de Março de 2004. � (Assinatura ilegível.) 3000136098
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA EB 1
E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE ALHEIRAS, PEDROSO,

VILA NOVA DE GAIA

Estatutos

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

A Associação adopta a denominação Associação de Pais da Escola
EB 1 e Jardim-e-Infância de Alheiras na freguesia de Pedroso, conce-
lho de Vila Nova de Gaia e tem sede na escola.

ARTIGO 2.º

Fins e âmbito de acção

1 � A Associação tem como finalidade essencial assegurar a efec-
tiva participação dos pais e encarregados de educação na tarefa
educativa da escola e jardim-de-infância, num processo de estreita
colaboração com o corpo docente da escola e jardim-de-infância.

2 � A Associação dinamizará iniciativas de complemento curricular
e, designadamente, a ocupação de tempos livres dos alunos da escola
e jardim-de-infância, numa perspectiva de desenvolvimento integral
da criança.

ARTIGO 3.º

Independência e neutralidade

1 � A Associação procurará cumprir os seus fins salvaguardando
sempre a sua independência de qualquer organização oficial ou privada.

2 � A Associação exercerá as suas actividades com plena neutra-
lidade em relação a qualquer ideologia política ou religiosa, procuran-
do assegurar que a educação dos filhos ou educandos se processe se-
gundo as normas de direito natural universalmente aceite.

ARTIGO 4.º

Dos associados

1 � São associados da Associação todos os pais e encarregados de
educação dos alunos da escola e jardim-de-infância que na Associação
se filiem.

2 � Será considerado associado cada pai(mãe) ou encarregado(a)
de educação filiado tenha um ou mais educandos na escola.

ARTIGO 5.º

Dos corpos sociais

São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e conselho
fiscal. Todos os órgãos são eleitos anualmente em assembleia geral
ordinária no início de cada ano lectivo.

ARTIGO 6.º

Da mesa da assembleia

A mesa da assembleia geral é constitui da por três elementos elei-
tos em assembleia geral: um presidente e dois secretários.

ARTIGO 7.º

Da direcção

1 � A direcção é constituída por cinco elementos eleitos em
assembleia geral: um presidente, um secretário, um tesoureiro e dois
vogais.

2 � Os membros da direcção distribuirão entre si os respectivos
cargos na primeira reunião após a eleição.

3 � As reuniões da direcção terão uma periodicidade mínima mensal.
4 � Poderão ser eleitos suplentes para a direcção.

ARTIGO 8.º

Do conselho fiscal

1 � O conselho fiscal é constituído por três elementos eleitos em
assembleia geral: um presidente e dois vogais

2 � As reuniões terão a periodicidade trimestral.

ARTIGO 9.º

Da responsabilidade

1 � A Associação obriga-se pela assinatura do presidente ou a de
quem o substitua, em caso de impedimento, de acordo com a delibe-
ração da primeira reunião de direcção.

2 � Os cheques deverão ser assinados por duas de quatro assinatu-
ras da direcção, sendo obrigatoriamente a do presidente e do tesourei-
ro, no seu impedimento por três de quatro.

ARTIGO 10.º

Meios financeiros

As receitas da Associação são constituídas pelas quotizações dos
sócios a fixar pela assembleia geral, por subsídios e donativos oficiais
e particulares que eventualmente lhe venham a ser atribuídos.

ARTIGO 11.º

Disposição final e transitória

Em todos os casos em que os presentes estatutos se revelem omis-
sos a Associação rege-se pela legislação geral em vigor.

Estes estatutos foram aprovados na assembleia geral de 27 de No-
vembro de 2003.

Conforme o original.

5 de Março de 2004. � (Assinatura ilegível.) 3000136099

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA N.º 24 � JOSÉ GOMES FERREIRA

Estatutos

CAPÍTULO I
Da denominação natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola n.º 24 �
José Gomes Ferreira, também designada abreviadamente por A. P.,
congrega e representa pais e encarregados de educação da Escola
n.º 24 � José Gomes Ferreira.

ARTIGO 2.º

A A. P. é uma instituição sem fins lucrativos, com duração ilimi-
tada, que se regerá pelos presentes estatutos e, nos casos omissos,
pela lei geral.

ARTIGO 3.º

A A. P. tem a sua sede social nas instalações da Escola n.º 24 �
José Gomes Ferreira, na freguesia de Santo Ildefonso, conselho do
Porto.

ARTIGO 4.º

A A. P. exercerá as suas actividades sem subordinação a qualquer
ideologia política ou religiosa.

ARTIGO 5.º

São fins da A. P.:
a) Contribuir por todos os meios ao seu alcance, para que os pais

e encarregados de educação possam cumprir integralmente a sua mis-
são de educadores;

b) Contribuir para o desenvolvimento equilibrado da personalidade
do aluno;

c) Propugnar por uma política de ensino que respeite e promova
os valores fundamentais da pessoa humana.

ARTIGO 6.º

Compete à A. P.:
a) Pugnar pelos justos e legítimos interesses dos alunos na sua

posição relativa à escola e à educação e cultura;
b) Estabelecer o diálogo necessário para a recíproca compreensão

e colaboração entre todos os membros da escola;
c) Promover e cooperar em iniciativas da escola, sobretudo na área

escola e nas de carácter físico, recreativo e cultural;
d) Promover o estabelecimento de relações com outras associa-

ções similares ou suas estruturas representativas, visando a represen-
tação dos seus interesses junto do Ministério da Educação.

CAPÍTULO II
Dos associados

ARTIGO 7.º

São associados da A. P. os pais e encarregados de educação dos
alunos matriculados na escola e que voluntariamente se inscrevam na
associação.
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ARTIGO 8.º

São direitos dos associados:
a) Participar das assembleias gerais e em todas as actividades da A. P.;
b) Eleger e serem eleitos para os órgãos sociais da A. P.;
c) Utilizar os serviços da A. P. para a resolução dos problemas

relativos aos seus filhos ou educandos, dentro do âmbito definido no
artigo 5.º;

d) Serem mantidos ao corrente de toda a actividade da A. P.

ARTIGO 9.º

São deveres dos associados:
a) Cumprir os presentes estatutos;
b) Cooperar das actividades da A. P.;
c) Exercer, com zelo e diligencia, os cargos para que forem eleitos;
d) Pagar a jóia e as quotas que forem afixadas.

ARTIGO 10.º

Perdem a qualidade de associados:
a) Os pais ou encarregados de educação cujos filhos deixem de es-

tar matriculados na escola;
b) Os que o solicitem por escrito;
c) Os que infringirem o que se encontra estabelecido nos presentes

estatutos;
d) Os que não satisfaçam as suas quotas no prazo que lhes venha a

ser comunicado.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 11.º

São órgãos sociais da A. P.: a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.

ARTIGO 12.º

Os membros da mesa da assembleia geral, a direcção e o conselho
fiscal, são eleitos anualmente por sufrágio directo e secreto pelos
associados que componham a assembleia geral.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral é constituída por todos os associados no pleno
gozo dos seus direitos.

ARTIGO 14.º

a) A mesa da assembleia geral terá um presidente e dois secretários
(primeiro e segundo);

b) O Presidente da mesa será substituído, na sua falta, pelo primei-
ro secretário e este pelo segundo.

ARTIGO 15.º

a) A assembleia geral reunirá em sessão ordinária no primeiro pe-
ríodo de cada ano lectivo para a discussão e aprovação do relatório
anual de actividades e contas e para a eleição dos órgãos sociais;

b) A assembleia geral reunirá em sessão extraordinária por inicia-
tiva do presidente da mesa; a pedido da direcção ou do conselho fiscal
ou por petição subscrita por, pelo menos, 20 associados no pleno gozo
dos seus direitos.

ARTIGO 16.º

A convocatória para a assembleia geral será feita com antecedên-
cia mínima de oito dias, por circular enviada a todos os associados,
indicando a data, hora, local e ordem de trabalhos.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral considera-se legalmente constituída se estive-
rem presentes, pelo menos, mais de metade dos associados, funcio-
nando meia hora mais tarde com qualquer número de associados.

ARTIGO 18.º

São atribuições da assembleia geral:
a) Aprovar e alterar os estatutos;
b) Eleger e exonerar os membros dos corpos sociais;
c) Fixar anualmente o montante da jóia e da quota;
d) Discutir e aprovar o relatório de actividades e contas da ge-

rência;
e) Apreciar e votar a integração da A. P. em federações e/ou con-

federações de associações similares;

f) Dissolver a A. P.;
g) Pronunciar-se sobre outros assuntos que sejam submetidos à sua

apreciação.
ARTIGO 19.º

A A. P. será gerida por uma direcção constituída por cinco
associados: um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro. um se-
cretário e um vogal.

ARTIGO 20.º

A direcção reunirá mensalmente e sempre que o presidente ou a
maioria dos seus membros o solicite.

ARTIGO 21.º

Compete á direcção:
a) Prosseguir os objectivos para que foi criada a A. P.;
b) Executar as deliberações da assembleia geral;
c) Administrar os bens da A. P.;
d) Submeter à assembleia geral o relatório de actividades e contas

anuais para discussão e aprovação;
e) Representar a A. P.;
f) Propor à assembleia geral o montante da jóia e quota a fixar

para o ano seguinte;
g) Admitir e exonerar os associados.

ARTIGO 22.º

O conselho fiscal é constituído por três associados: um presidente
e dois vogais.

ARTIGO 23.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório de actividades e contas da direcção;
b) Verificar , periodicamente, a legalidade das despesas efectuadas

e a conformidade estatutária dos actos da direcção.

ARTIGO 24.º

O conselho fiscal reunirá uma vez por trimestre ou por solicitação
de dois dos seus membros.

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 25.º

Constituem, nomeadamente, receitas da A. P.:
a) As jóias e quotas dos associados;
b) As subvenções ou doações que lhe sejam concedidas;
c) A venda de publicações.

ARTIGO 26.º

A A. P. só fica obrigada pela assinatura conjunta de dois membros
da direcção, sendo obrigatória a do presidente ou do tesoureiro.

ARTIGO 27.º

As disponibilidades financeiras da A. P. serão obrigatoriamente
depositadas num estabelecimento bancário, em conta própria da as-
sociação.

ARTIGO 28.º

Em caso de dissolução, o activo da A. P., depois de satisfeito o
passivo, reverterá integralmente a favor da entidade que a assembleia
geral determinar.

CAPÍTULO V

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 29.º

O ano social da A. P. principia em 1 de Outubro e termina em
30 de Setembro.

ARTIGO 30.º

Os membros dos corpos sociais exercerão os seus cargos sem qual-
quer remuneração.

ARTIGO 31.º

Entre a aquisição de personalidade jurídica pela A. P. e a primeira
assembleia geral que se realizar, esta será gerida por uma comissão
instaladora constituída, no mínimo, por cinco dos sócios fundadores.

Conforme o original.

5 de Março de 2004. � (Assinatura ilegível.) 3000136103
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANADIA (A. P. E. E. A. E. A.)

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, objecto e finalidades

ARTIGO 1.º

Princípio geral

1 � Os presentes estatutos destinam-se a reger as actividades da
Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de
Escolas de Anadia (A. P. E. E. A. E. A.), adiante designada apenas
por Associação.

2 � A Associação terá assento na escola sede do Agrupamento de
Escolas de Anadia, sempre que possível.

3 � A Associação constitui-se por tempo indeterminado e não tem
quaisquer fins lucrativos.

4 � A Associação será independente de qualquer organização po-
lítica, religiosa ou outro poder instituído, podendo inscrever-se em
federações concelhias, regionais e nacionais, cujas finalidades sejam,
no essencial, as mesmas a que se refere o artigo 2.º, salvaguardando a
sua independência de princípios e finalidades.

5 � Em tudo quanto seja omisso nos presentes estatutos aplicar-
se-á a demais legislação em vigor.

6 � Nos casos não previstos no número anterior aplicar-se-ão as
deliberações tomadas em sede de assembleia geral.

7 � A ignorância ou má interpretação dos estatutos não justifica
a falta do seu cumprimento nem isenta os associados das obrigações
e sanções nele estabelecidas.

ARTIGO 2.º

Finalidade

1 � No respeito pelos objectivos do ensino básico consignados na
Lei de Bases do Sistema Educativo (L. B. S. E.), constituem fins desta
Associação:

a) Exercer a efectividade do direito, e o consequente dever, que
assiste aos pais e encarregados de educação de cumprirem a sua
insubstituível função de primeiros educadores;

b) Assegurar que a educação dos filhos e educandos dos associados
se processe de acordo com as normas consagradas nas declarações dos
direitos do Homem e da criança;

c) Assegurar aos filhos e a todos os educandos o desenvolvimento
dos seus interesses e aptidões, capacidade de raciocínio, memória e
espírito crítico, criatividade e sentido moral, promovendo a realiza-
ção individual em harmonia com os valores da solidariedade social;

d) Proporcionar aos filhos e a todos os educandos a aquisição de
atitudes autónomas, visando a formação de cidadãos civicamente res-
ponsáveis e democraticamente intervenientes na vida comunitária;

e) Proporcionar aos filhos e a todos os educandos, em liberdade de
consciência, a aquisição de noções de educação cívica e moral;

f) Assegurar às crianças com necessidades educativas especiais, de-
vidas, entre outras, a deficiências físicas e/ou mentais, condições ade-
quadas ao seu desenvolvimento e pleno aproveitamento das suas ca-
pacidades;

g) Assegurar que prevaleçam sempre critérios de natureza pedagó-
gica e científica sobre os critérios de natureza administrativa;

h) Prestar à escola a colaboração necessária para enriquecer o pro-
jecto educativo;

i) Colaborar com a escola em actividades de carácter pedagógico,
cultural, social e desportivo;

j) Estabelecer e fomentar o entendimento e colaboração recíproca
entre os pais/encarregados de educação, a direcção do agrupamento,
corpo docente, alunos, pessoal administrativo e auxiliar;

k) Intervir junto de entidades oficiais e/ou particulares tendo em
vista a obtenção de melhorias no equipamento técnico e social com
interesse relevante para os alunos da escola.

2 � Para alcançar os fins previstos a Associação deve, entre ou-
tras tarefas:

a) Nomear delegados para as comissões em que tiver assento ou
seja chamada a intervir;

b) Analisar todas as situações anormais de que tenha conhecimen-
to e, reconhecido que elas lesam os direitos e interesses dos alunos,
pais e encarregados de educação, expô-las às autoridades competen-
tes, envidando todos os esforços e dando a sua total colaboração para
a sua rápida e eficaz resolução;

c) Fomentar, assegurando a sua divulgação, um melhor conheci-
mento por parte dos associados de questões e métodos educacionais
com interesse para os filhos e educandos dos associados, tanto no
plano escolar como no da utilização dos tempos livres.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 3.º

Noção

São associados por direito próprio os pais e encarregados de educa-
ção de cada aluno das escolas do Agrupamento de Escolas de Anadia,
que nela voluntariamente se inscrevam.

ARTIGO 4.º

Direitos dos associados

Constituem direitos dos associados:
a) Participar nas assembleias gerais;
b) Pedir a convocação das assembleias gerais, nos termos da alínea c)

do artigo 9.º;
c) Eleger e serem eleitos para os órgãos sociais da Associação;
d) Utilizar os serviços da Associação para os assuntos abrangidos

pelo artigo 2.º;
e) Participar em grupos de trabalho e colaborar por quaisquer ou-

tros meios nas tarefas da Associação;
f) Assistir às reuniões do conselho executivo, sempre que o dese-

jem, sem direito a voto;
g) Obter informações ou esclarecimentos do conselho executivo;
h) Apresentar sugestões e problemas, cuja resolução caiba à Asso-

ciação ou para que esta possa (ou deva) contribuir;
i) Ser mantido ao corrente das actividades gerais da Associação.

ARTIGO 5.º

Deveres

Constituem deveres dos associados:
a) Cumprir e fazer cumprir as disposições estatutárias;
b) Zelar pelo bom nome e reputação da Associação;
c) Cooperar nas actividades da Associação;
d) Contribuir, dentro das suas possibilidades, para a realização efec-

tiva dos fins da Associação;
e) Exercer condignamente os cargos para que for eleito;
f) Pagar até 31 de Dezembro a quota estipulada em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Proibições

Está vedado a todos os associados:
a) Votar em assunto que se relacione com o seu filho ou educando,

em processo disciplinar instaurado pela escola;
b) Votar e ser eleito sem ter as quotas regularizadas.

ARTIGO 7.º

Perca da qualidade de associado

1 � Perde-se a qualidade de associado:
a) Por requerimento do associado, feita por escrito e dirigido ao

presidente da mesa da assembleia geral, em qualquer altura do ano;
b) Por infracção grave aos estatutos;
c) Por falta do cumprimento das obrigações assumidas para com a

Associação.
2 � A perca de qualidade de associado exclui a possibilidade de

reembolso das quotas pagas ou outras verbas voluntariamente entre-
gues à Associação.

CAPÍTULO III
Dos órgãos sociais

ARTIGO 8.º

Noção

São considerados órgãos sociais da Associação os seguintes:
a) A assembleia geral;
b) O conselho executivo;
c) O conselho fiscal.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é o órgão máximo da Associação e é cons-
tituída por todos os associados.
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2 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente,
um vice-presidente e um secretário.

3 � A assembleia geral reúne-se ordinariamente nos 30 dias subse-
quentes ao início de cada ano lectivo, para dar cumprimento aos dis-
posto nas alíneas c), d), e), f), g) e j) do artigo 14.º

4 � A assembleia geral também pode reunir, extraordinariamente,
quando for convocada:

a) Por iniciativa do presidente;
b) Por pedido do conselho executivo;
c) Por pedido ao presidente subscrito por, pelo menos, um terço

dos associados.
5 � De todas as assembleias gerais será lavrada acta que, depois de

lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa da assembleia
geral e, nos casos exigíveis por lei, pelos membros do conselho fiscal.

6 � Incumbe ao presidente guardar as actas e facultar a respectiva
consulta aos associados.

ARTIGO 10.º

Convocação da assembleia

1 � A convocação da assembleia será feita pelo presidente com,
pelo menos, oito dias de antecedência, através de circular ou qualquer
outra forma que ofereça garantias de que todos dela tomem conheci-
mento.

2 � A convocatória deverá indicar o dia, hora, local e ordem de
trabalhos.

3 � As assembleias gerais extraordinárias deverão ser convocadas
com uma antecedência de, pelo menos 48 horas e de acordo com os
procedimentos estipulados no n.º 1.

4 � Nas assembleias gerais extraordinárias apenas se poderá discu-
tir e votar o assunto que a ela deu lugar.

ARTIGO 11.º

Funcionamento da assembleia e deliberações

1 � A assembleia funcionará logo que estejam presentes metade
mais um dos seus associados.

2 � Se à hora marcada não comparecer o número de associados
suficiente para se obter vencimento, haverá um período de tolerância
de meia hora, findo o qual poderá funcionar, deliberativamente, com
qualquer número de associados.

3 � As deliberações são tomadas, sem prejuízo do disposto no
número seguinte, por maioria simples dos votos dos associados.

4 � São necessários três quartos dos votos dos associados para dar
vencimento ao estipulado nas alíneas a) e b) do artigo 14.º

ARTIGO 12.º

Comunicação das deliberações

1 � As deliberações deverão ser comunicadas aos associados au-
sentes, sempre que as mesmas a eles digam respeito, no prazo máxi-
mo de oito dias.

2 � Os associados dispõem de 10 dias, após a comunicação, para
contestar, por escrito, as deliberações tomadas.

3 � O silêncio dos associados deve ser considerado como aprova-
ção da deliberação comunicada nos termos do n.º 1.

4 � As deliberações, consignadas em acta, são vinculativas para
os associados.

ARTIGO 13.º

Impugnação das deliberações

1 � As deliberações da assembleia geral contrárias à lei ou aos
estatutos são anuláveis, a requerimento de qualquer associado.

2 � No prazo de 10 dias contando da deliberação, pode ser exigida
ao presidente da assembleia a convocação de uma assembleia extraor-
dinária, a ter lugar no prazo de 20 dias, para a revogação das delibe-
rações inválidas ou ineficazes.

ARTIGO 14.º

Competências da assembleia

Compete à assembleia geral:
a) Apreciar e votar as propostas de alteração dos estatutos da

Associação;
b) Apreciar e votar a proposta de extinção da Associação;
c) Eleger a sua mesa, os membros do conselho executivo e do

conselho fiscal;
d) Discutir e dar parecer sobre as actividades da Associação;
e) Apreciar e votar o relatório de actividades e as contas do con-

selho executivo;
f) Decidir o destino a dar aos saldos das contas do exercício;

g) Estabelecer anualmente a quota que entender necessária;
h) Revogar o mandato de algum ou de todos os membros dos ór-

gãos sociais da Associação que, pela sua conduta ou actuação, derem
motivos a tal;

i) Pronunciar-se sobre a perda de direitos de associado, sob propos-
ta do conselho executivo;

j) Decidir sobre propostas que lhe sejam apresentadas por quaisquer
órgãos sociais ou associados.

SECÇÃO II

Conselho executivo

ARTIGO 15.º

Conselho executivo

1 � O conselho executivo é o órgão de gestão da Associação e é
composto por um presidente, um vice-presidente, um secretário, um
tesoureiro.

2 � Ao conselho executivo compete nomear os vogais que enten-
dam necessários para o desempenho das suas funções, assegurando um
número ímpar de elementos.

3 � O conselho executivo reunirá ordinariamente uma vez por
mês e extraordinariamente sempre que o seu presidente ou qualquer
outro membro o solicite.

ARTIGO 16.º

Competências

Compete ao conselho executivo:
a) Assegurar as condições de realização dos fins da Associação;
b) Estabelecer e manter os contactos necessários com os órgãos de

gestão do agrupamento;
c) Estabelecer e manter os contactos necessários com as autorida-

des administrativas (autarquias e juntas de freguesia), órgãos de segu-
rança e outras entidades públicas e/ou privadas, necessárias aos fins da
Associação;

d) Criar e coordenar grupos de trabalho que contribuam para a
prossecução das finalidades da Associação;

e) Solicitar a presença de qualquer associado ou de membros dos
outros órgãos sociais nas suas reuniões, quando tal se justifique;

f) Dar execução às deliberações da assembleia geral;
g) Elaborar o relatório de actividades e de contas a apresentar na

assembleia geral ordinária, obtido prévio parecer do conselho fiscal;
h) Gerir os fundos da Associação;
i) Requerer ao presidente da assembleia geral a sua convocação nos

casos expressos nestes estatutos;
j) Fazer cumprir os estatutos;
k) Representar a Associação em juízo e fora dele, por intermédio

do seu presidente ou outro membro, devidamente credenciado para o
efeito;

l) A admissão de membros para sócios;
m) Suspender de todos os direitos associativos os membros que

faltem ao cumprimento dos seus deveres ou ponham em causa o bom
nome e reputação desta Associação;

n) Propor à assembleia geral, por actos ou omissões graves, a ex-
clusão de qualquer associado;

o) Propor à assembleia geral o montante da quota a pagar pelos
associados e proceder à sua cobrança.

SECÇÃO III

Conselho fiscal

ARTIGO 17.º

Conselho fiscal

O conselho fiscal é o órgão de fiscalização das actividades da As-
sociação e é composto por um presidente, um vice-presidente e um
secretário.

ARTIGO 18.º

Competências

Compete ao conselho fiscal:
a) Cooperar com o conselho executivo;
b) Acompanhar assiduamente as actividades do conselho executivo;
c) Controlar a administração financeira da Associação;
d) Dar parecer sobre o relatório anual de contas do conselho exe-

cutivo;
e) Verificar a legalidade e conformidade estatutária das despesas

efectuadas;
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f) Dar parecer sobre projectos orçamentais ou despesas extraordinárias;
g) Dar parecer sobre qualquer assunto financeiro, mediante pedido

da assembleia geral ou do conselho executivo;
h) Requerer ao presidente da assembleia geral a sua convocação

nos casos expressos nestes estatutos.

CAPÍTULO IV
Regime financeiro

ARTIGO 19.º

Receitas

As receitas da Associação dividem-se em ordinárias e extraordiná-
rias, sendo as primeiras constituídas pelas quotas pagas pelos asso-
ciados e as segundas por quaisquer subsídios, doações ou outras verbas
que eventualmente lhe sejam atribuídas.

ARTIGO 20.º

Quotas

1 � As quotas devidas pelos associados serão pagas numa única
prestação, até à data fixada no artigo 5.º, alínea f).

2 � São dispensados do pagamento de quota os pais e encarrega-
dos de educação que se inscrevam na Associação, e que, por carências
económicas devidamente comprovadas, o não possam fazer.

ARTIGO 21.º

Conta bancária

1 � A Associação terá uma conta à ordem em seu nome, para
manuseamento de despesas e receitas correntes.

2 � A mobilização dos saldos será realizada por meio de cheque
ou ordem de pagamento, emitido a favor do credor.

3 � A Associação obriga-se financeiramente por, pelo menos, duas
assinaturas dos membros do conselho executivo, uma das quais será
obrigatoriamente, a do tesoureiro ou substituto legal.

CAPÍTULO V
Eleições, mandatos e votos

ARTIGO 22.º

Eleições

1 � As eleições para os órgãos sociais da Associação realizam-se
na primeira assembleia geral ordinária, após o início do ano lectivo.

2 � A eleição dos membros dos órgãos sociais é feita através de
escrutínio secreto.

3 � As candidaturas aos órgãos sociais constarão de listas a apre-
sentar ao presidente da mesa da assembleia geral até 15 dias antes da
realização da mesma.

4 � Os membros dos órgãos sociais em efectividade de funções
podem recandidatar-se.

5 � Poderão concorrer uma ou mais listas subscritas por, pelo
menos, 20 associados.

6 � Na ausência de apresentação de listas, compete à assembleia a
formação dos órgãos sociais.

7 � Na falta da apresentação de candidaturas compete aos mem-
bros dos órgãos sociais em funções, na impossibilidade da sua conti-
nuação, nomear provisoriamente os seus membros.

ARTIGO 23.º

Posse

1 � Os membros eleitos para os órgãos sociais da Associação to-
mam posse pelo presidente da assembleia geral no acto da sua eleição.

2 � Na posse os órgãos sociais cessantes farão entrega de todos os
valores, escrituração e documentos sociais aos membros eleitos.

3 � Dos procedimentos descritos no número anterior será lavrada
acta em livro próprio, assinada por todos os intervenientes.

ARTIGO 24.º

Votos

1 � Cada associado tem direito a um único voto, independente-
mente do número de alunos filhos ou educandos.

2 � Nas deliberações tomadas em assembleia geral, em caso de
empate na votação, compete ao presidente da mesa o desempate.

ARTIGO 25.º

Mandato

1 � O mandato para os órgãos sociais tem a duração de um ano.
2 � A duração do mandato dos órgãos sociais coincide com o ano

escolar.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

ARTIGO 26.º

Destino dos bens

1 � Em caso de extinção o destino dos bens da Associação será
estipulado pela assembleia geral.

2 � Em caso algum os associados poderão utilizar quaisquer bens
da Associação em benefício próprio.

ARTIGO 27.º

Estatutos

1 � O original dos presentes estatutos, depois de aprovados, de-
vem ser rubricados em todas as suas páginas pelos membros da mesa
da assembleia geral e ficar à guarda do seu presidente.

2 � Os associados deverão ter acesso aos presentes estatutos, fi-
cando a sua reprodução a seu cargo.

3 � Os procedimentos descritos nos números anteriores aplicam-
se a qualquer alteração que venha a ser introduzida no teor destes
estatutos.

CAPÍTULO VII
Disposição transitória

ARTIGO 28.º

Regimento interno

1 � Os presentes estatutos funcionarão como regimento interno
da Associação.

Conforme o original.

5 de Março de 2004. � (Assinatura ilegível.) 3000136107

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO COLÉGIO DE SÃO MAMEDE

Estatutos

CAPÍTULO I

Da denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais do Colégio de São Mamede, também designa-
da abreviadamente por Associação, congrega e representa pais e en-
carregados de educação do Colégio de São Mamede.

ARTIGO 2.º

A Associação é uma instituição sem fins lucrativos, com duração
ilimitada, que se regerá pelos presentes estatutos e, nos casos omis-
sos, pela lei geral.

ARTIGO 3.º

A Associação tem a sua sede social no Colégio de São Mamede, na
freguesia de São Mamede, concelho da Batalha.

ARTIGO 4.º

A Associação exercerá as suas actividades sem subordinação a qual-
quer ideologia política ou religiosa.

ARTIGO 5.º

São fins da Associação:
a) Contribuir, por todos os meios ao seu alcance, para que os pais

e encarregados de educação possam cumprir integralmente a sua mis-
são de educadores;

b) Contribuir para o desenvolvimento equilibrado da personalidade
do aluno;

c) Propugnar por uma política de ensino que respeite e promova
os valores fundamentais da pessoa humana.

ARTIGO 6.º

Compete à Associação:
a) Pugnar pelos justos e legítimos interesses dos alunos na sua

posição relativa à escola e à educação e cultura;
b) Estabelecer o diálogo necessário para a recíproca compreensão

e colaboração entre todos os membros da escola;
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c) Promover e cooperar em iniciativas da escola, sobretudo na área
escola e nas de carácter físico, recreativo e cultural;

e) Promover o estabelecimento de relações com outras associa-
ções similares ou suas estruturas representativas, visando a represen-
tação dos seus interesses junto do Ministério da Educação.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 7.º

São associados da Associação os pais e os encarregados de educa-
ção dos alunos matriculados no colégio e que voluntariamente se ins-
crevam na Associação.

ARTIGO 8.º

São direitos dos associados:
a) Participar nas assembleias gerais e em todas as actividades da

Associação;
b) Eleger e serem eleitos para os órgãos sociais da Associação;
c) Utilizar os serviços da Associação para a resolução dos proble-

mas relativos aos seus filhos ou educandos, dentro do âmbito definido
no artigo 5.º;

d) Serem mantidos ao corrente de toda a actividade da Associação.

ARTIGO 9.º

São deveres dos associados:
a) Cumprir os presentes estatutos;
b) Cooperar nas actividades da Associação;
c) Exercer, com zelo e diligência, os cargos para que forem eleitos;
d) Pagar a jóia e as quotas que forem fixadas.

ARTIGO 10.º

Perdem a qualidade de associados:
a) Os pais ou encarregados de educação cujos filhos deixem de es-

tar matriculados no colégio;
b) Os que o solicitem por escrito;
c) Os que infringirem o que se encontra estabelecido nos presentes

estatutos;
d) Os que não satisfaçam as suas quotas no prazo que lhes venha a

ser comunicado.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 11.º

São órgãos sociais da Associação: a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

ARTIGO 12.º

Os membros da mesa da assembleia geral, a direcção e o conselho
fiscal são eleitos anualmente, por sufrágio directo e secreto pelos
associados que componham a assembleia geral.

a) Os órgãos sociais da Associação serão eleitos de entre os pais e
encarregados de educação, por escrutínio secreto e directo;

b) O mandato dos órgãos da Associação é de dois anos, devendo
estes coincidirem com o ano lectivo e o seu desempenho não é remu-
nerado;

c) A eleição é efectuada através de listas que contêm os nomes
propostos para os três órgãos da Associação;

d) As listas candidatas devem ser entregues ao presidente da mesa
da assembleia geral até cinco dias antes da data do acto eleitoral.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral é constituída por todos os associados no pleno
gozo dos seus direitos.

ARTIGO 14.º

a) A mesa da assembleia geral terá um presidente e dois secretários
(primeiro e segundo);

b) O presidente da mesa será substituído, na sua falta, pelo primei-
ro secretário e este pelo segundo.

ARTIGO 15.º

a) A assembleia geral reunirá em sessão ordinária no primeiro pe-
ríodo de cada ano lectivo para discussão e aprovação do relatório anual
de actividades e contas e para eleição dos órgãos sociais, quando for
caso disso;

b) A assembleia geral reunirá em sessão extraordinária por inicia-
tiva do presidente da mesa; a pedido da direcção ou do conselho fiscal
ou por petição subscrita por, pelo menos, 20 associados no pleno gozo
dos seus direitos.

ARTIGO 16.º

A convocatória para a assembleia geral será feita com a antece-
dência mínima de oito dias, por circular enviada a todos os associados
e afixada no local próprio do colégio, indicando a data, hora, local e
ordem de trabalhos.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral considera-se legalmente constituída se estive-
rem presentes, pelo menos, mais de metade dos associados, funcio-
nando meia hora mais tarde com qualquer número de associados.

ARTIGO 18.º

São atribuições da assembleia geral:
a) Aprovar e alterar os estatutos;
b) Eleger e exonerar os membros dos corpos sociais;
c) Fixar anualmente o montante da jóia e da quota;
d) Discutir e aprovar o relatório de actividades e contas da gerência;
e) Apreciar e votar a integração da Associação em federações e/ou

confederações de associações similares;
f) Dissolver a Associação;
g) Pronunciar-se sobre outros assuntos que sejam submetidos à sua

apreciação.

ARTIGO 19.º

A Associação será gerida por uma direcção constituída por cinco
associados: um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, um se-
cretário e um vogal.

ARTIGO 20.º

A direcção reunirá mensalmente e sempre que o presidente ou a
maioria dos seus membros o solicite.

ARTIGO 21.º

Compete à direcção:
a) Prosseguir os objectivos para que foi criada a Associação;
b) Executar as deliberações da assembleia geral;
c) Administrar os bens da Associação;
d) Submeter à assembleia geral o relatório de actividades e contas

anuais para discussão e aprovação;
e) Representar a Associação;
f) Propor à assembleia geral o montante das jóia e quota a fixar

para o ano seguinte;
g) Admitir e exonerar os associados.

ARTIGO 22.º

O conselho fiscal é constituído por três associados: um presidente
e dois vogais.

ARTIGO 23.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório de actividades e contas da direcção;
b) Verificar, periodicamente, a legalidade das despesas efectuadas e

a conformidade estatutária dos actos da direcção.

ARTIGO 24.º

O conselho fiscal reunirá uma vez por trimestre ou por solicitação
de dois dos seus membros.

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 25.º

Constituem, nomeadamente, receitas da Associação:
a) As jóias e quotas dos associados;
b) As subvenções ou doações que lhe sejam concedidas;
c) A venda de publicações.

ARTIGO 26.º

A Associação só fica obrigada pela assinatura conjunta de dois
membros da direcção, sendo obrigatória a do presidente ou do tesou-
reiro.
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ARTIGO 27.º

As disponibilidades financeiras da Associação serão obrigatoriamente
depositadas num estabelecimento bancário, em conta própria da as-
sociação.

ARTIGO 28.º

Em caso de dissolução, o activo da Associação, depois de satisfeito
o passivo, reverterá integralmente a favor da entidade que a assembleia
geral determinar.

CAPÍTULO V

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 29.º

O ano social da Associação principia em 1 de Outubro e termina
em 30 de Setembro.

ARTIGO 30.º

Entre a aquisição de personalidade jurídica pela Associação e a
primeira assembleia geral que se realizar, esta será gerida por uma
comissão instaladora constituída por cinco dos sócios fundadores.

Conforme o original.

5 de Março de 2004. � (Assinatura ilegível.) 3000136109

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DO JARDIM-DE-INFÂNCIA DE QUELUZ

Estatutos

CAPÍTULO I

Da denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim-de-
-Infância de Queluz, também designada abreviadamente por APEJIQ,
congrega e representa pais e encarregados de educação do Jardim-de-
Infância de Queluz.

ARTIGO 2.º

A APEJIQ é uma instituição sem fins lucrativos, com duração ili-
mitada, que se regerá pelos presentes estatutos e, nos casos omissos,
pela lei geral.

ARTIGO 3.º

A APEJIQ tem a sua sede social no Jardim-de-Infância de Queluz,
em Queluz, concelho de Sintra.

ARTIGO 4.º

A APEJIQ exercerá as suas actividades sem subordinação a qual-
quer ideologia política ou religiosa.

ARTIGO 5.º

São fins da APEJIQ:
a) Contribuir, por todos os meios ao seu alcance, para que os pais

e encarregados de educação possam cumprir integralmente a sua mis-
são de educadores;

b) Contribuir para o desenvolvimento equilibrado da personalidade
do aluno;

c) Propugnar por uma política de ensino que respeite e promova
os valores fundamentais da pessoa humana.

ARTIGO 6.º

Compete à APEJIQ:
a) Pugnar pelos justos e legítimos interesses dos alunos na sua

posição relativa à escola e à educação e cultura;
b) Estabelecer o diálogo necessário para a recíproca compreensão

e colaboração entre todos os membros da escola;
c) Promover e cooperar em iniciativas da escola, sobretudo no

projecto educativo e nas de carácter físico, recreativo e cultural;
e) Promover o estabelecimento de relações com outras associa-

ções similares ou suas estruturas representativas, visando a represen-
tação dos seus interesses junto do Ministério da Educação.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 7.º

São associados da APEJIQ os pais e os encarregados de educação
dos alunos matriculados no Jardim-de-Infância de Queluz e que volun-
tariamente se inscrevam na Associação.

ARTIGO 8.º

São direitos dos associados:
a) Participar nas assembleias gerais e em todas as actividades da

APEJIQ;
b) Eleger e serem eleitos para os órgãos sociais da APEJIQ;
c) Utilizar os serviços da APEJIQ para a resolução dos problemas

relativos aos seus filhos ou educandos, dentro do âmbito definido no
artigo 5.º;

d) Serem mantidos ao corrente de toda a actividade da APEJIQ.

ARTIGO 9.º

São deveres dos associados:
a) Cumprir os presentes estatutos;
b) Cooperar nas actividades da APEJJQ;
c) Exercer, com zelo e diligência, os cargos para que forem eleitos;
d) Pagar as quotas que forem fixadas.

ARTIGO 10.º

Perdem a qualidade de associados:
a) Os pais ou encarregados de educação cujos filhos deixem de es-

tar matriculados no jardim-de-infância;
b) Os que o solicitem por escrito;
c) Os que infringirem o que se encontra estabelecido nos presentes

estatutos;
d) Os que não satisfaçam as suas quotas no prazo que lhes venha a

ser comunicado.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 11.º

São órgãos sociais da APEJIQ: a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

ARTIGO 12.º

Os membros da mesa da assembleia geral, a direcção e o conselho
fiscal são eleitos por um período de dois anos, por sufrágio directo e
secreto pelos associados que componham a assembleia geral.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral é constituída por todos os associados no pleno
gozo dos seus direitos.

ARTIGO 14.º

a) A mesa da assembleia geral terá um presidente e dois secretários
(primeiro e segundo);

b) O presidente da mesa será substituído, na sua falta, pelo primei-
ro secretário e este pelo segundo.

ARTIGO 15.º

a) A assembleia geral reunirá em sessão ordinária no primeiro pe-
ríodo de cada ano lectivo para discussão e aprovação do relatório anual
de actividades e para eleição dos órgãos sociais;

b) A assembleia geral reunirá em sessão extraordinária por inicia-
tiva do presidente da mesa; a pedido da direcção ou do conselho fiscal
ou por petição subscrita por, pelo menos, um quinto dos associados
no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 16.º

A convocatória para a assembleia geral será feita com a antece-
dência mínima de oito dias, por circular enviada a todos os associa-
dos, indicando a data, hora, local e ordem de trabalhos.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral considera-se legalmente constituída se estive-
rem presentes, pelo menos, mais de metade dos associados, funcio-
nando meia hora mais tarde com qualquer número de associados.
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ARTIGO 18.º

São atribuições da assembleia geral:
a) Aprovar e alterar os estatutos;
b) Eleger e exonerar os membros dos corpos sociais;
c) Fixar anualmente o montante da quota;
d) Discutir e aprovar o relatório de actividades e contas da gerência;
e) Apreciar e votar a integração da APEJIQ em federações e/ou

confederações de associações similares;
f) Dissolver a APEJIQ;
g) Pronunciar-se sobre outros assuntos que sejam submetidos à sua

apreciação.
ARTIGO 19.º

A APEJIQ será gerida por uma direcção constituída por cinco
associados: um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, um se-
cretário e um vogal.

ARTIGO 20.º

A direcção reunirá mensalmente e sempre que o presidente ou a
maioria dos seus membros o solicite.

ARTIGO 21.º

Compete à direcção:
a) Prosseguir os objectivos para que foi criada a APEJIQ;
b) Executar as deliberações da assembleia geral;
c) Administrar os bens da APEJIQ;
d) Submeter à assembleia geral o relatório de actividades e contas

anuais para discussão e aprovação;
e) Representar a APEJIQ;
f) Propor à assembleia geral o montante da quota a fixar para o

ano seguinte;
g) Admitir e exonerar os associados.

ARTIGO 22.º

O conselho fiscal é constituído por três associados: um presidente
e dois vogais.

ARTIGO 23.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório de actividades e contas da direc-

ção;
b) Verificar, periodicamente, a legalidade das despesas efectuadas e

a conformidade estatutária dos actos da direcção.

ARTIGO 24.º

O conselho fiscal reunirá uma vez por trimestre ou por solicitação
de dois dos seus membros.

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 25.º

Constituem, nomeadamente, receitas da APEJIQ:
a) As quotas dos associados;
b) As subvenções ou doações que lhe sejam concedidas;
c) A venda de publicações;
d) As heranças ou legados que lhe venham a ser atribuídos

ARTIGO 26.º

Na movimentação de fundos a APEJIQ fica obrigada pelas assinatu-
ras conjuntas de dois membros da direcção, sendo obrigatória a do presi-
dente ou do tesoureiro.

ARTIGO 27.º

As disponibilidades financeiras da APEJIQ serão obrigatoriamente
depositadas num estabelecimento bancário, em conta própria da as-
sociação.

ARTIGO 28.º

Em caso de dissolução, o activo da APEJIQ, depois de satisfeito o
passivo, reverterá integralmente a favor da entidade que a assembleia
geral determinar.

CAPÍTULO V
Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 29.º

Os membros dos corpos sociais exercerão os seus cargos sem qual-
quer remuneração

ARTIGO 30.º

Para a dissolução da APEJIQ são necessários os votos favoráveis
de três quartos dos associados no pleno gozo dos seus direitos, sendo
necessários para a alteração de estatutos os votos favoráveis de três
quartos dos sócios presentes na assembleia.

Conforme o original.

5 de Março de 2004. � (Assinatura ilegível.) 3000136110

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA N.º 1 DE LOUSA

CAPÍTULO I

Da denominação, natureza e objectivos

ARTIGO 1.º

A Associação adapta a denominação Associação de Pais e Encar-
regados de Educação da Escola Básica n.º 1 da Lousa, também desig-
nada por APEEEBL, congrega e representa Pais e Encarregados de
Educação da Escola E. B. N.º 1 de Lousa e Jardim-de-Infância de Lousa.

ARTIGO 2.º

A APEEEBL é uma instituição sem fins lucrativos em que os seus
associados não concorrem com bens ou serviços para o seu patrimó-
nio social, é também independente de quaisquer subordinação a qual-
quer ideologia política e/ou religiosa com duração ilimitada e que se
regerá pelos presentes estatutos e nos casos omissos pela lei geral.

ARTIGO 3.º

A APEEEBL, tem a sua sede social na Escola E. B. N.º 1 de Lousa,
na Rua de Major Rosa Bastos, freguesia de Lousa, concelho de Loures.

ARTIGO 4.º

A APEEEBL tem por objecto o exercício do direito de pais e encar-
regados de educação participarem de forma activa e organizada na co-
munidade escolar e contribuir para o engrandecimento dos seus filhos e
o seu âmbito abrange a Escola Básica e o Jardim-de-Infância de Lousa.

Para a prossecução do seu objecto poderá a APEEEBL participar
em iniciativas conjuntas com outras associações de forma a congre-
gar esforços para a realização de fins comuns.

ARTIGO 5.º

É da competência da APEEEBL:
a) Contribuir por todos os meios ao seu alcance, para que todos os

pais e encarregados de educação possam cumprir integralmente a sua
missão de educadores;

b) Contribuir para o desenvolvimento equilibrado da personalidade
do aluno;

c) Promover uma política de ensino que respeite e dignifique os
valores fundamentais da pessoa humana;

d) Contribuir para a formação e desenvolvimento de correntes de
opinião que pugne pela melhoria das condições de ensino, a dignificação
dos alunos e a sua inserção na sociedade;

e) Promover actividades de tempos livres e de enriquecimento
curricular, para os filhos dos associados, sempre que o pretenda;

f) Estabelecer o diálogo necessário para a recíproca compreensão e
colaboração entre todos os membros da escola;

g) Contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento das rela-
ções de cooperação e solidariedade entre todos os membros da escola
e os pais e encarregados de educação visando a promoção e melhoria
da qualidade e da humanização da escola;

h) Intervir junto dos órgãos de gestão da escola ou de outras enti-
dades competentes, na defesa dos interesses dos alunos, levantando
os problemas da vida escolar e colaborando na resolução dos mesmos;

i) Intervir activamente junto das entidades oficiais e particulares
sempre que tal se revele necessário e seja do interesse dos alunos;

j) Participar nas reuniões do concelho escolar, nos casos e nos
termos legalmente previstos;

k) Promover e colaborar em iniciativas/actividades da escola na
área do ensino e nas de caracter físico, recreativo e cultural
conducentes à realização de uma educação integral;

l) Participar ou promover contactos com outras associações simi-
lares ou suas estruturas representativas, visando a representação dos
seus interesses, junto do Ministério da Educação, para a concretização
de iniciativas comuns podendo filiar-se em órgãos coordenadores ou
filiativos;
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m) Informar os pais e encarregados de educação sobre a vida da
escola e outras questões gerais da educação, procurando incentivar o
seu interesse pela participação activa nesta área.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 6.º

Os associados podem ser efectivos ou honorários:
Podem ser membros efectivos da associação todos os pais e encar-

regados de educação dos alunos da Escola Básica n.º 1 e Jardim-de-
Infância de Lousa.

Podem ser membros honorários as pessoas singulares ou colectivas
às quais seja atribuída essa categoria, em reconhecimento de serviços
relevantes prestados ao movimento associativo de pais e encarrega-
dos de educação.

ARTIGO 7.º

A admissão dos associados efectivos compete à direcção, a reque-
rimento escrito dos interessados.

O estatuto de associado honorário é atribuído por deliberação da
assembleia geral, sob proposta fundamentada da direcção.

ARTIGO 8.º

São deveres dos associados efectivos:
a) Cumprir os estatutos e as disposições regulamentares;
b) Colaborar activamente nas actividades da APEEEBL;
c) Contribuir para o desenvolvimento da associação e colaborar na

realização dos seus fins;
d) Exercer com zelo, dedicação e eficiência os cargos para que

foram eleitos ou designados;
e) Participar nas reuniões da assembleia geral desde que no pleno

gozo dos seus direitos.

ARTIGO 9.º

São direitos dos associados efectivos:
a) Participar nas reuniões da assembleia geral com voto deliberativo

e em todas as actividades da APEEEBL;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais da APEEEBL;
c) Ser informado periódica e atempadamente da vida associativa;
d) Participar em grupos de trabalho, colaborar nas tarefas da Asso-

ciação e propor aos órgãos associativos iniciativas que contribuam
para a concretização dos objectivos da Associação;

e) Solicitar a intervenção da Associação, na defesa dos interesses
dos seus educandos;

f) Serem mantidos ao corrente das actividades da Associação.
Aos associados honorários está-lhes vedado o direito de voto e ser

eleito para os órgãos sociais.

ARTIGO 10.º

Perde-se a qualidade de associado:
a) A pedido do próprio por carta registada dirigida à direcção;
b) Por falta de pagamento da respectiva quota, se depois de noti-

ficada pela direcção não o fizer no prazo de 60 dias;
c) Por sanção disciplinar aplicada pelo órgão competente devido à

violação dos estatutos;
d) Por deixar de ter filhos ou educandos na Escola Básica N.º 1 de

Lousa, com excepção dos membros dos órgãos sociais, que deverão
manter esta qualidade até à tomada de posse de novos órgãos.

ARTIGO 11.º

Constitui infracção disciplinar:
a) Violação intencional dos estatutos;
b) Prática de actos lesivos ao movimento associativo de pais e

encarregados de educação.

ARTIGO 12.º

As sanções disciplinares são as seguintes:
a) Advertência escrita;
b) Suspensão até um ano;
c) Expulsão.

ARTIGO 13.º

Procedimento disciplinar:
a) É da competência da direcção a instauração do procedimento

disciplinar e a aplicação da respectiva sanção;
b) O associado arguido tem o prazo de 15 dias úteis a contar da

notificação dos factos de que é acusado, para representar a sua defesa
por escrito, em carta registada;

c) Da sanção aplicada cabe recurso para a assembleia geral, com
efeito suspensivo.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 14.º

São órgãos da APEEEBL: a assembleia geral, a direcção e o conce-
lho fiscal.

ARTIGO 15.º

A eleição dos membros dos órgãos da APEEEBL será feita em
assembleia geral, por sulfrágio directo e secreto pelos associados.

ARTIGO 16.º

Os mandatos dos membros dos órgãos sociais terão a duração de
três anos.

ARTIGO 17.º

Nenhum cargo dos órgãos sociais é remunerado.

ARTIGO 18.º

A assembleia geral é constituída por todos os associados. Só terão
direito a voto os associados com a quota anual paga e que não se
encontrem suspensos

ARTIGO 19.º

A mesa da assembleia geral é composta por presidente, vice-presi-
dente e três secretários, competindo-lhe convocar e dirigir as reuni-
ões da assembleia geral. O vice-presidente substitui o presidente na
sua ausência ou impedimentos.

ARTIGO 20.º

São competências da assembleia geral:
a) Aprovar e alterar os estatutos;
b) Eleger e exonerar os membros socais;
c) Fixar anualmente o montante das quotas e jóias dos associados;
d) Discutir e aprovar o relatório de actividades e contas da gerência;
e) Aprovar e votar a integração da APEEEBL em federações e/ou

confederações de associações semelhantes;
f) Dissolver a APEEEBL;
g) Pronunciar-se sobre outros assuntos que sejam submetidos à sua

aprovação.

ARTIGO 21.º

A reunião ordinária da assembleia geral deve ter lugar até 30 dias
após o início oficial do ano lectivo, com o objectivo de:

a) Apreciar, discutir e aprovar o relatório e contas anuais;
b) Deliberar sobre as directivas gerais ou actuação da Associação;
c) Eleger os membros dos órgãos sociais;
d) Fixar o nível da quota mínima;
e) Apreciar a situação da Associação.

ARTIGO 22.º

Na reunião ordinária poderão participar, sem direito a voto, pais e
encarregados de educação de alunos da escola não associados.

ARTIGO 23.º

A assembleia geral extraordinária terá lugar sempre que for
convocada pelo presidente da mesa:

a) A pedido da direcção;
b) A pedido do conselho fiscal;
c) Por petição subscrita por, pelo menos 20 associados no pleno

gozo dos seus direitos, com indicação prévia da ordem de trabalhos.
Nesta última alínea deverão estar presentes pelo menos metade dos

requerentes mais um.

ARTIGO 24.º

As assembleias gerais são convocadas pelo presidente da mesa por
meio de aviso postal, expedido para cada um dos associados com a
antecedência mínima de oito dias; no aviso indicar-se-á o dia, hora e
a respectiva ordem de trabalhos. E também por meio de afixação de
avisos em locais visíveis.
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ARTIGO 25.º

À assembleia geral poderão assistir, sem direito a voto, professores
e funcionários da escola, salvo deliberação em contrário, podendo usar
da palavra

ARTIGO 26.º

A assembleia geral só poderá funcionar em primeira convocatória
desde que estejam presentes a maioria absoluta dos associados e, em
segunda convocatória, 30 minutos mais tarde, com qualquer número
de associados.

As deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos dos
associados presentes,

Em caso de deliberação sobre a dissolução da APEEEBL, deverão
estar presentes um mínimo de três quartos do número total de asso-
ciados, pois é este o número de votos exigido para a referida delibe-
rações.

As deliberações sobre a alteração dos estatutos exigirão o voto
favorável de três quartos dos associados presentes e na ordem de tra-
balhos devem constar em ponto próprio.

ARTIGO 27.º

A APEEEBL será gerida por um conselho consultivo constituído
por 10 associados com os quais se formarão o conselho executivo e
o conselho fiscal.

ARTIGO 28.º

O conselho executivo será composto pelo presidente, vice-presi-
dente, tesoureiro, secretário e vogal e reunirá mensalmente e sempre
que o presidente ou a maioria dos seus membros o solicite. O presi-
dente será substituído pelo vice-presidente, em caso de falta ou impe-
dimento.

ARTIGO 29.º

Compete ao conselho executivo:
a) Prosseguir os objectivos para que foi criada a APEEEBL;
b) Executar as deliberações da assembleia geral;
c) Administrar os bens da APEEEBL
d) Submeter à assembleia geral o relatório de contas e actividades

anuais para discussão e aprovação;
e) Convocar sempre que considere necessário, reuniões entre a

associação e os órgãos de administração e gestão da escola;
f) Representar a associação em juízo e fora dele;
g) Praticar quaisquer actos que sejam necessários à prossecução dos

fins da associação, gerir os seus bens e organizar o funcionamento
dos seus serviços;

h) Constituir, dinamizar e coordenar grupos de trabalho que con-
correm para a concretização dos objectivos da APEEEBL;

i) Desenvolver actividades que se enquadrem nos objectivos da
APEEEBL.

ARTIGO 30.º

As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo presidente por
sua iniciativa ou pedido de alguns dos seus membros.

O conselho executivo poderá decidir desde que estejam presentes a
maioria dos seus membros. As decisões serão tomadas por maioria
simples, tendo o presidente ou quem o substitua o voto de desempate.

ARTIGO 31.º

O conselho fiscal é composto por três membros: um presidente e
dois secretários.

ARTIGO 32.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório de actividades e contas elaborado

anualmente pela direcção;
b) Verificar periodicamente, a legalidade das despesas efectuadas e

a conformidade estatuária dos actos da direcção.

ARTIGO 33.º

O conselho fiscal reunirá uma vez por trimestre ou por solicitação
de dois dos seus membros.

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 34.º

Constituem, nomeadamente, receitas da APEEEBL:
a) As jóias e quotas dos associados;
b) Subvenções ou doações que lhe sejam concedidas;
c) A venda de publicações.

ARTIGO 35.º

A APEEEBL só fica obrigada pela assinatura conjunta de dois
membros da direcção, devendo um deles ser o presidente ou do tesou-
reiro.

ARTIGO 36.º

As disponibilidades financeiras da APEEEBL serão obrigatoriamente
depositadas num estabelecimento bancário, em nome da APEEEBL.

ARTIGO 37.º

Em caso de dissolução, o activo da APEEEBL, depois de satisfeito
o passivo, reverterá integralmente a favor da entidade que a assembleia
geral determinar.

Conforme o original.

5 de Março de 2004. � (Assinatura ilegível.) 3000136111
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AVEIRO
ÁGUEDA

SUSCEPTO � MÓVEIS E CARPINTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 3089;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040216.

Certifico que, entre Carlos Miguel Rodrigues Lavrador, João Carlos
Gomes Pinho, e Mariama Embaló, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SUSCEPTO � Móveis e
Carpintarias, L.da, e tem a sua sede na Rua das Rameiras, freguesia de
Espinhel, concelho de Águeda.

2 � A sociedade poderá, mediante simples deliberação da gerên-
cia, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: fabrico e comercialização de
móveis, carpintaria e marcenaria.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo uma no
valor nominal de 4000 euros, pertencente à sócia Mariama Embaló;
e duas no valor nominal de 500 euros cada uma, pertencendo cada
uma delas a cada um dos sócios, Carlos Miguel Rodrigues Lavrador, e
João Carlos Gomes Pinho.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
dos gerentes, todos os sócios.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos, é necessária a assinatura conjunta dos três gerentes, sen-
do que para a assinatura de cheques, letras e livranças, é necessária a
assinatura de qualquer um dos restantes gerentes.

ARTIGO 5.º

As divisões e cessões de quotas entre sócios são livres; a não sócios
depende do consentimento da sociedade, que terá o direito de prefe-
rência em primeiro lugar, cabendo este direito aos sócios não cedentes,
em segundo lugar, se aquela não desejar preferir.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, de que esta care-
ça e poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de
capital até ao montante de 50 000 euros, desde que aprovados e de-
liberados em assembleia geral.

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Elvira Ferreira
Dores Morim. 2006135660

ALBERGARIA-A-VELHA

ORMEG � ROCHAS ORNAMENTAIS, L.DA

Sede: Rua da Semoqueira, L,
freguesia e concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 1130/040206; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
040206.

Certifico que, por escritura de contrato de sociedade de 21 de Ou-
tubro de 2003, a fls. 98, do livro n.º 962-B, do 1.º Cartório Notarial
de Sintra, já depositada na respectiva pasta, foi constituída por António
Carlos da Cunha Gonçalves, e Ivone de Oliveira Bandarra, a socieda-
de em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma
ORMEG � Rochas Ornamentais, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é na Rua da Semoqueira, L, freguesia e concelho de
Albergaria-a-Velha.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na importação e exportação de mármo-
re, granitos e rochas similares.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais dos valores nominais de
2500 euros, uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a não associados fica dependente da auto-
rização da sociedade.

2 � Autorizada a cessão, os restantes sócios gozam relativamente
a ela, do direito de preferência, se onerosa.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
2 � Ficam nomeados gerentes, ambos os sócios.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de suprimen-
tos nas condições que previamente sejam estabelecidas em assembleia
geral.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos no Código das
Sociedades Comerciais.

2 � Dissolvida a sociedade, proceder-se-á à liquidação e partilha
extrajudicial, sendo sempre liquidatários os sócios.

3 � Qualquer dos sócios pode ficar com a totalidade do patrimó-
nio, a ele cabendo, então, liquidar o passivo, em seis meses e pagar de
imediato aos demais o valor líquido que lhes caiba, na proporção das
respectivas quotas.

4 � Na eventualidade de mais de um sócio ter interesse em adqui-
rir para si bens ou valores da sociedade, abrir-se-á licitação entre eles,
através de proposta em prazo certo, em carta fechada, a abrir simul-
taneamente na presença de todos na data acordada.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por morte, interdição ou inabilitação do titular da respectiva

quota;
c) Interdição, falência ou insolvência do titular da quota;
d) No caso de a quota ser penhorada ou arrestada, se existir risco

de uma alienação judicial ou quando por qualquer modo deixe de estar
na livre disponibilidade do seu titular;

e) Quando a quota for dada em garantia com violação do disposto
no artigo 5.º ou for cedida com infracção ao disposto no artigo 6.º

2 � A amortização considera-se efectuada seja pela assinatura do
correspondente recibo, seja pelo depósito da contrapartida num esta-
belecimento bancário.

3 � A contrapartida da amortização será o valor nominal da quo-
ta acrescido da parte correspondente nas reservas que sob esta rubrica
constem do último balanço aprovado.

Conferida, está conforme.

6 de Fevereiro de 2004. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 2002719314

4. Empresas � Registo comercial
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JOTOOL � COMÉRCIO DE FERRAMENTAS, L.DA

Sede: Rua do Almirante Reis, 3-A/3B, freguesia de Valmaior,
concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 1131/040206; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
040206.

Certifico que, por escritura de contrato de sociedade de 12 de Ja-
neiro de 2004, a fls. 13 do livro n.º 868-B, do Cartório Notarial de
Sever do Vouga, já depositada na respectiva pasta, foi constituída por
João Paulo Melo Rodrigues da Silva, e Fernanda Maria de Almeida e
Silva, a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma JOTOOL � Comércio de
Ferramentas, L.da, e tem a sua sede na Rua do Almirante Reis, 3-A/
3B, na freguesia e concelho de Albergaria-a-Velha.

2 � Por deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá deslo-
car a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e criar filiais, sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras for-
mas de representação, em território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto social é a venda por grosso de ferramentas, jardim,
rega, equipamento sanitário e utilidades para o lar.

3.º

1 � O capital social é de 15 000 euros, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de
valor nominal de 12 000 euros, pertencente ao sócio João Paulo Melo
Rodrigues da Silva; e outra no valor nominal de 3000 euros, perten-
cente à sócia Fernanda Maria de Almeida Silva.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao décuplo do capital social.

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

4 � A obrigação de cada sócio é proporcional à sua quota no ca-
pital social.

4.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livremente per-
mitida; a cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade,
à qual em primeiro lugar, e os sócios em segundo, fica conferido o
direito de preferência.

5.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução, com ou sem remunera-
ção, de acordo com o deliberado em assembleia geral, será exercida
por ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

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

Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de qualquer
um dos gerentes.

6.º

A sociedade poderá constituir mandatários para os fins constantes
do artigo 256.º do Código Comercial e quaisquer outros fins.

7.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socieda-
de continuará com os herdeiros do falecido ou representante legal do
interdito, que nomearão um de entre eles que a todos represente,
enquanto a quota se mantiver indivisa, devendo a indicação de repre-
sentante ser comunicada no prazo de 30 dias, a contar da morte ou
interdição. Esse representante, enquanto durar tal estado de coisas ou
ao titular a quem, em partilha couber a titularidade da quota, passará
a exercer na sociedade os poderes que eram exercidos pelo falecido
ou interdito.

§ único. Se os herdeiros do falecido não forem o cônjuge ou des-
cendentes, a sociedade poderá amortizar a quota pelo valor que resul-
ta do balanço efectuado para esse fim, sendo o pagamento da mesma
efectuado no prazo máximo de dois anos, em prestações trimestrais,
a contar da data do balanço.

8.º

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

9.º

Aos gerentes fica vedado o uso da firma em actos e contratos que
aos negócios sociais não disserem, directamente respeito, designa-
damente letras de favor, fianças, abonações e outras responsabilida-
des similares, sob pena de o infractor, se tornar pessoalmente res-
ponsável pela prática de tais actos e de perder, em favor de seus
consócios, o que se averiguar pertencer-lhe, no ano em que a infrac-
ção for cometida, e de lhe poder ser amortizada a respectiva quota,
isso seja deliberado em assembleia geral.

10.º

Qualquer sócio poderá deixar a sociedade obtendo reembolso da
sua quota e demais garantias a que tenha, nas condições constantes
do § 1.º do artigo 7.º

11.º

A distribuição de lucros será efectuada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já, autorizada a efectuar levantamentos da
conta aberta em nome da sociedade, na agência em Albergaria-a-Ve-
lha do banco BCP, Millenium, com o fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, bem como a aquisição de bens e
equipamentos necessários ao início de actividade e que se consideram
adquiridos pela sociedade, os direitos e as obrigações assumidas decor-
rentes de negócio que em nome da sociedade sejam celebrados pela
sua gerência, a partir da data da sua constituição e antes de efectuado
o seu registo definitivo, ficando para o efeito conferida à gerência a
necessária autorização.

Conferida, está conforme.

6 de Fevereiro de 2004. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 2002719306

GAPMOLDE � GABINETE PROJECTO MOLDES, L.DA

Sede: Praceta de Fernando Pessoa, Edifício Lutero Dois, 2.º,
direito, freguesia e concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 686/970911; identificação de pessoa colectiva n.º 503949337;
averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7 e inscri-
ção n.º10; números e data das apresentações: 1, 2 e 3/040205.

Certifico que, foi depositada na pasta da sociedade supra identificada,
a escritura de cessões de quotas e a alteração parcial do pacto social
de 5 de Novembro de 2003, a fls. 87 do livro n.º 3-A, do 1.º Cartório
Notarial de Competência Especializada de Aveiro, através da qual
renunciaram às funções de gerentes, Augusto Manuel dos Anjos
Fernandes de Figueiredo, e Adérito Ferreira da Conceição, por renún-
cia de 5 de Novembro de 2003; foi alterado o pacto social, alteran-
do-se os artigos: 3.º e 6.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 7500 euros
e corresponde à soma de três quotas iguais, no valor nominal de
2500 euros, cada uma, pertencentes ao sócio Joel Alexandre Costa
Rouxinol.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos gerentes nomeados em assembleia geral, sendo já gerente o sócio
Joel Alexandre Costa Rouxinol.

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

Foi igualmente depositado o texto actualizado do pacto social.

Conferido, está conforme.

5 de Fevereiro de 2004. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 2002719284

ALUGAVEIRO � ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Sede: Variante do Sobreiro, freguesia e concelho
de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula n.º 1133/
040217; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040217.
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Certifico que, por escritura de sociedade de 15 de Dezembro de 2003,
a fls. 89 do livro n.º 365-E, do Cartório Notarial de Albergaria-a-Velha,
já depositada na respectiva pasta, foi constituída por Paulo Sérgio de
Azevedo Pereira, e Marta Isabel Dias Sacramento, a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

1.º

A sociedade adopta a demominação de ALUGAVEIRO � Aluguer
de Equipamentos, L.da, e tem a sua sede na Variante do Sobreiro, fre-
guesia e concelho de Albergaria-a-Velha.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem como objecto o aluguer de equipamentos para a
construção e engenharia civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, encontrando-se dividido em duas quotas: uma do valor
nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio Paulo Sérgio de Azeve-
do Pereira; e outra do valor nominal de 2000 euros, pertencente à
sócia Marta Isabel Dias Sacramento.

4.º

1 � Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao décuplo do valor do capital social, se assim vier a ser
deliberado por unanimidade de votos.

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

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

5.º

É livre a cessão de quotas entre sócios; porém, quando efectuada a
favor de estranhos, depende do consentimento da sociedade, a qual
em primeiro lugar, e depois os sócios não cedentes, gozam do direito
de preferência.

6.º

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

7.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de sócios e não sócios,
que forem designados em assembleia geral, ficando desde já designa-
dos gerentes, ambos os sócios.

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

8.º

Todas as despesas com a constituição da sociedade, designadamente
a escritura, seu registo e despesas inerentes são da responsabilidade da
sociedade.

Disseram ainda os outorgantes que, a gerência poderá proceder ao
levantamento do capital depositado para o aplicar no pagamento dos
gastos com esta escritura, sua publicação e registo, bem como na
aquisição de bens de equipamento para a sociedade e mercadorias.

Conferida, está conforme.

17 de Fevereiro de 2004. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 2002719276

PARALTA & PISCOS � PRODUTOS E SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Sede: Lugar de Telhadela, freguesia da Ribeira de Fráguas,
concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 1132/040211; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
040211.

Certifico que, por escritura de contrato de sociedade de 30 de Ja-
neiro de 2004, a fls. 106 do livro n.º 369-E, do Cartório Notarial de
Albergaria-a-Velha, já depositada na respectiva pasta, foi constituída
por Estêvão Soares Paralta, David Paralta da Silva Pisco, e Feliciano
Paralta da Silva Pisco, a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
seguintes estatutos:

1.º

A sociedade adopta a firma Paralta & Piscos � Produtos e Servi-
ços Informáticos, L.da, e tem a sua sede no lugar de Telhadela, fre-
guesia de Ribeira de Fráguas, concelho de Albergaria-a-Velha, 3850-
714 Albergaria-a-Velha.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho ou
concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem como objecto: instalação, manutenção, consulta-
doria, assistência, comercialização e reparação de equipamento
informático; aluguer de equipamento informático e de projecção;
prestação de serviços de integração de aplicações e desenvolvimento
de software; disponibilização da rede Internet pela reprodução de gra-
vações vídeo em exploração de espaço Internet; outras actividades
conexas à informática.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros, encontrando-se dividido em três quotas iguais, cada uma
do valor nominal de 1700 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

4.º

1 � Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao décuplo do capital social, se assim vier a ser deliberado por unani-
midade de votos.

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

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

5.º

É livre a cessão de quotas entre sócios; porém, quando efectuada a
favor de estranhos, depende do consentimento da sociedade, a qual
em primeiro lugar, e depois aos sócios não cedentes, gozam do direi-
to de preferência.

6.º

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

7.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios e não sócios
que forem designados em assembleia geral, ficando desde já designa-
dos gerentes os sócios.

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

8.º

1 � Os lucros e resultados positivos de cada exercício, tal como
resultarem das contas aprovadas, terão a seguinte aplicação:

a) Constituição e reintegração da reserva legal;
b) Constituição de reservas especiais, que poderão, se assim for

deliberado, abranger a totalidade não afecta à reserva legal;
c) Distribuição do remanescente, se houver, pelos sócios.
2 � Os sócios podem deliberar a distribuição dos lucros em medida

não exactamente coincidente com a proporção dos valores das res-
pectivas participações no capital social.

9.º

Todas as despesas com a constituição da sociedade, designadamente
a escritura, seu registo e despesas inerentes são da responsabilidade da
sociedade.

Disseram ainda os outorgantes que a gerência poderá proceder ao
levantamento do capital depositado para o aplicar no pagamento dos
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gastos com esta escritura, sua publicação e registo, bem como na
aquisição de bens e equipamento para a sociedade e mercadorias.

Conferida, está conforme.

11 de Fevereiro de 2004. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 2002719250

GOLDMOTOR � AUTOMÓVEIS, S. A.

Sede: Estrada Nacional 1, Areeiros, Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 872/001103; identificação de pessoa colectiva n.º 505219271;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 1 e 2/040202.

Certifico que, pela acta n.º 12, datada de 30 de Junho de 2003,
renunciou às funções de administrador, José António de Macedo Bas-
tos, divorciado, e foi nomeado como administrador único, Virgílio
Fernando Macedo Bastos, divorciado, em 30 de Junho de 2003, cuja
acta fica depositada na respectiva pasta.

Conferida, está conforme.

2 de Fevereiro de 2004. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 2002719322

AVEIRO

DIET � DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉRMICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3573/
950510; identificação de pessoa colectiva n.º 503420727;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 21; número e data da apresenta-
ção: 1/040220.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções do gerente Duarte Nuno Soares Pestana, por
renúncia de 22 de Janeiro de 2004.

13 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003691995

PINTO & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 677/
680501; identificação de pessoa colectiva n.º 500397201;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 13; número e
data da apresentação: 2/040219.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções do gerente Francisco Manuel Oliveira da Silva,
por renúncia de 22 de Abril de 2002.

Mais certifico que, foi registada a alteração do pacto e em
consequência, alterado o artigo 4.º, que passou a ter a redacção se-
guinte:

4.º

A gerência social fica afecta a ambos os sócios, já nomeados ge-
rentes.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

26 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004998547

MANUEL RATOLA � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5908/
040219; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/040219.

Certifico que, por escritura outorgada em 18 de Fevereiro de 2004,
de fls. 111 a fls. 112, do livro n.º 181-C, no 1.º Cartório Notarial de

Competência Especializada de Aveiro, foi constituída por Manuel
António Soares Ratola, uma sociedade unipessoal por quotas, com a
denominação em epígrafe, que se regerá pelo pacto social constante
dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Manuel Ratola � Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede na Rua da Bombarda, 59, freguesia de Santa Joana,
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 construção, compra, venda e re-
venda de imóveis; administração de condomínios e avaliações imobi-
liárias.

3.º

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

§ 1.º O sócio poderá efectuar prestações suplementares até ao va-
lor 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 sufi-
ciente a sua intervenção para obrigar a sociedade.

5.º

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

26 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004998555

TECNISATÉLITE � ELECTRÓNICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4209;
identificação de pessoa colectiva n.º 504081993; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: Of. 1 e 6/040108.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, alterou o pacto em relação
aos artigos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, que passaram a ter a redacção seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma AUTÉCNICA � Equipamentos Elec-
trónicos e Serviços, L.da, e tem a sua sede na Rua de Viseu, 110, fre-
guesia de Esgueira, concelho de Aveiro.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de equipamentos elec-
trónicos e serviços técnicos como: automatismos para portões,
vídeoporteiros, sistemas de câmaras em circuito fechado, sistemas de
recepção de canais de televisão, pequenos aparelhos e placas electró-
nicas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais
valores constantes da escrituração social, é de 5000 euros e corresponde
a duas quotas: uma no valor nominal de 4750 euros, pertencente ao
sócio Paulo José da Silva Santos; e uma no valor nominal de 250 euros,
pertencente à sócia Fernanda da Silva Veríssimo Santos.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Paulo José da Silva
Santos, desde já nomeado gerente, sendo suficiente a sua assinatura
para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos.
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Certifico também que, foi efectuado a cessação de funções da ge-
rente, Fernanda da Silva Santos, por renúncia de 9 de Janeiro de 2004.

Foi depositado o texto completo do estatuto, na redacção actuali-
zada.

5 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Tomás Ferreira. 2003691774

DENTAVE � CLÍNICA DENTÁRIA DE AVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1311/
801022; identificação de pessoa colectiva n.º 501098704;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 17; números e
data das apresentações: 7 e 8/040122.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções da gerente Lucinda de Jesus dos Santos Cava-
das, por renúncia de 2 de Janeiro de 2004.

Mais certifico que, foi registada a designação da gerente Sandra Rosa
Pereira Alves, por deliberação de 9 de Janeiro de 2004.

17 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004998440

FORMAVAL � FORMAÇÃO, AVALIAÇÃO
E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5276/
011029; identificação de pessoa colectiva n.º 505724260; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/040122.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 30 de Dezembro de 2003.

9 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Paula da
Graça Benjamim. 2004998725

AUTO GEIZA � SOCIEDADE DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5011/
010123; identificação de pessoa colectiva n.º 500035164; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 2/040122.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, aumentou o capital de
250 000 euros para 610 000 euros, sendo o aumento de 360 000 euros,
realizado em dinheiro, subscrito pelos accionistas, com a emissão de
72 000 novas acções, com o valor nominal de 5 euros cada, tendo
em consequência sido alterado o artigo 3.º do pacto, que passou a ter
a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, realizado em dinheiro e outros valores constantes
da escrita, é de 610 000 euros, representado por 122 000 acções, do
valor de 5 euros, cada uma.

Foi depositado o texto completo do estatuto na redacção actuali-
zada.

10 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004998580

A. FONTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3716/
960226; identificação de pessoa colectiva n.º 501262300;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 17 e inscrição n.º 22; números e
data das apresentações: 8 e 9/031113.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções dos administradores Ângelo de Oliveira Fontes,

Paulo Piçarra de Oliveira Fontes, e Pedro Piçarra de Oliveira Fontes,
por renúncia desde 30 de Novembro de 2003.

Mais certifico que, foi registada a designação dos membros do con-
selho de administração, para o triénio em curso de 2001-2003, por
deliberação de 31 de Outubro de 2003.

Presidente: Patrice Ratti.
Vogais: Ângelo de Oliveira Fontes, e Aníbal José Botinas Mendes.

6 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004998571

ELITE LAR � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4139/
971210; identificação de pessoa colectiva n.º 504018345;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/040122.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a mudança da sede social para o Centro Comercial Glicínias, freguesia
de Aradas, Aveiro.

10 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004998601

VULCANO � TERMO-DOMÉSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1481/
820401; identificação de pessoa colectiva n.º 500666474;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 25 e inscrição n.º 27; números e
data das apresentações: 18 e 19/040122.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções do fiscal único efectivo: Magalhães, Neves &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; e do fiscal
suplente: António Dias & Associados, Sociedade de Revisores Ofici-
ais de Contas, por renúncia de 27 de Outubro de 2003,com efeitos
reportados a 31 de Janeiro de 2003.

Mais certifico que, foi registada a designação do fiscal único
efectivo: Bernardes Sismeiro & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas n.º 25, e do suplente: Belarmino Martins, Eugénio
Ferreira & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 39,
até ao final do mandato em curso, por deliberação de 28 de Novem-
bro de 2003,para o exercício de 2003.

11 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004998660

CARLOS FREITAS & MANUEL COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5199/
010823; identificação de pessoa colectiva n.º 505701162; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/040126.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 14 de Janeiro de 2004.

13 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004998350

RÉPLICA B AVEIRO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4148/
971229; identificação de pessoa colectiva n.º 504032151;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: Of. 5/040122.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções do gerente Pedro Emanuel Miranda dos santos,
por renúncia de 22 de Dezembro de 2003.

10 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004998598

ABEL SANTIAGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 831; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500006415; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 12; números e data das apresentações: Of. 5 a 14/040120.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções do gerente Abel Português Direito da Mota
Gomes Santiago, por renúncia de 10 de Dezembro de 2003.

6 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004998261

A. F. MOSTARDINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5149/
010718; identificação de pessoa colectiva n.º 505475588; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/040126.

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 arti-
go 3.º do pacto, que passou a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros e en-
contra-se dividido em três quotas: uma com o valor nominal de
45 000 euros, pertencente ao sócio Abílio Figueira Mostardinha; e duas
quotas iguais, cada uma com o valor nominal de 2500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios, António Alexandre Ramalho
Mostardinha, e Cláudia Andreia Ramalho Mostardinha.

Foi depositado o texto completo do estatuto na redacção actualizada.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004998687

CASA ITALIANA � CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5427/
020426; identificação de pessoa colectiva n.º 506131912; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/040126.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a designação do gerente José Paulo dos Santos Martins, por delibera-
ção de 5 de Janeiro de 2004.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004998326

TAVARES & FILHO � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5896/
040126; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/040126.

Certifico que, por escritura outorgada em 13 de Janeiro de 2004,
de fls. 82 a fls. 83 v.o, do livro n.º 4-A, no 1.º Cartório Notarial de
Competência Especializada de Aveiro, foi constituída entre Manuel
Tavares dos Santos, e Nuno Miguel Cortez dos Santos, uma sociedade
comercial por quotas, com a denominação em epígrafe, que se regerá
pelo pacto social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Tavares & Filho � Serralharia
Civil, L.da, e tem a sua sede na Rua de D.João II, sem número, fregue-
sia de Santa Joana, concelho de Aveiro.

2 � A sociedade poderá, mediante simples deliberação da gerên-
cia, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: execução de todo o tipo de tra-
balhos de serralharia civil.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 2500 euros cada uma, pertencendo cada uma delas a cada
um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
dos gerentes, ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

As divisões e cessões de quotas entre sócios são livres; a não sócios
depende do consentimento da sociedade, que terá o direito de prefe-
rência em primeiro lugar, cabendo este direito aos sócios não cedentes
em segundo lugar, se aquela não desejar preferir.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, de que esta careça
e poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
até ao montante de 10 000 euros, desde que aprovados e deliberados
em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular as ceder a não sócios sem o consenti-

mento prévio da sociedade;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente.

11 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004998679

LEXIKON � SERVIÇOS LINGUÍSTICOS & EDIÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5891/
040121; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/040121.

Certifico que, por documento particular de 20 de Janeiro de 2004,
foi constituída por Sofia Luísa Rodrigues Serrano Bruckmann, uma
sociedade unipessoal por quotas com a denominação em epígrafe, que
se regerá pelo pacto social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LEXIKON � Serviços Linguísticos
e Edição, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em Aveiro, na Rua de
Santiago, 45, 2.º-F, freguesia da Glória, concelho de Aveiro.

O número provisório emitido pelo Registo Nacional de Pessoas
Colectivas é o 506765881.

2 � A sociedade poderá, mediante simples deliberação da gerên-
cia, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de tradu-
ção, interpretação, legendagem, formação profissional na área das
línguas, edição e afins.

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

ARTIGO 3.º

1 � A sócia única é Sofia Luísa Rodrigues Serrano Bruckmann, de
nacionalidade portuguesa, nascida a 19 de Fevereiro de 1970, na fre-
guesia de Cedofeita, Porto, com o bilhete de identidade n.º 8806774,
emitido pelo Arquivo de Identificação de Aveiro, a 23 de Junho de
2000, e identificação fiscal n.º 210820489, casada no regime da co-
munhão de adquiridos com Martin Georges Bruckmann, de nacionali-
dade francesa, nascido a 23 de Abril de 1969, em Estrasburgo, Fran-
ça, com o bilhete de identidade n.º 971267800699, emitido a 5 de
Dezembro de 1997, pela «Préfecture du Bas-Rhin», Estrasburgo, Fran-
ça, e com a identificação fiscal n.º 216917557.

2 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único.

O capital social foi depositado a 19 de Janeiro de 2004, na agência
de Aveiro-Eucalipto, da Caixa Económica Montepio Geral, numa
conta aberta em nome da sociedade.

3 � A sócia poderá fazer suprimentos à sociedade de que esta ca-
reça e poderão ser-lhes exigidas prestações suplementares de capital
até ao montante de 50 000 euros, desde que aprovados e deliberados
em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
da gerente o sócio.

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

ARTIGO 5.º

A gerente ora designada fica desde já autorizada a proceder ao le-
vantamento do capital depositado e fazer face às despesas de consti-
tuição e instalação da sociedade, bem como às despesas de aquisição
de equipamento necessário à prossecução do objecto social e a cele-
brar em nome da sociedade contratos de compra e venda de bens
móveis e imóveis, arrendamento e leasing, assumindo a sociedade todos
os direitos e obrigações decorrentes desses negócios jurídicos, com o
registo definitivo do contrato de sociedade.

6 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Paula da
Graça Benjamim. 2004998717

HOBARESTES � CAFÉ E RESTAURANTE, L.DA

Sede: Centro Comercial Oita, Avenida do Dr. Lourenço
Peixinho,3800-043 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1952;
identificação de pessoa colectiva n.º 501829008.

Certifico que, a sociedade cuja identificação a seguir consta, proce-
deu ao registo da prestação de contas do ano do exercício de 2002 em
24 de Julho de 2003, mediante o depósito dos respectivos documen-
tos na pasta própria.

Está conforme.

24 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Tomás Ferreira. 2002118760

MENTES VERTICAIS � GESTÃO COMÉRCIO
ELECTRÓNICO DE EQUIP. HOTELEIROS, L.DA

Sede: Apartado 3006, Zona Industrial de Esgueira, Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5448;
identificação de pessoa colectiva n.º 505694140.

Certifico que, a sociedade cuja identificação a seguir consta, proce-
deu ao registo da prestação de contas do ano do exercício de 2002 em
30 de Junho de 2003, mediante o depósito dos respectivos documen-
tos na pasta própria.

Está conforme.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2002069158

IRMÃOS MONTEIRO, S. A.

Sede: Rua do Canha, Estrada de São Bernardo, Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1449;
identificação de pessoa colectiva n.º 501248757.

Certifico que, a sociedade cuja identificação a seguir consta, proce-
deu ao registo da prestação de contas do ano do exercício de 2002 em
28 de Julho de 2003, mediante o depósito dos respectivos documen-
tos na pasta própria.

Está conforme.

28 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Tomás Ferreira. 2003626409

ARTUR FIGUEIREDO & FILHO, L.DA

Sede: Rua de João Evangelista Lima Vidal, Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1113;
identificação de pessoa colectiva n.º 500757445.

Certifico que, a sociedade cuja identificação a seguir consta, proce-
deu ao registo da prestação de contas do ano do exercício de 2002 em
25 de Julho de 2003, mediante o depósito dos respectivos documen-
tos na pasta própria.

Está conforme.

25 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Tomás Ferreira. 2002066264

MERCOVOUGA � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5894/
040122; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/040122.

Certifico que, por escritura outorgada em 22 de Dezembro de 2003,
de fls. 26 a fls. 27, do livro n.º 291-F, no 2.º Cartório Notarial de
Aveiro, foi constituída uma sociedade anónima, com a denominação
em epígrafe, que se regerá pelo pacto social constante dos
artigos seguintes:

CAPÍTULO I
Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de MERCOVOUGA � Comér-
cio, Importação e Exportação, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Aveiro, Rua de José Estêvão,
54, freguesia de Vera Cruz, concelho de Aveiro.

2 � O órgão de administração poderá deliberar a transferência da
sede, bem como criar delegações ou qualquer forma de representação
que julgue conveniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto o comércio de produtos promocio-
nais e publicitários e de um modo geral de todos os produtos não ali-
mentares. Importação e exportação de produtos destinados ao grande
consumo e exploração de máquinas de auto venda.

CAPÍTULO II
Do capital social, acções e obrigações da sociedade

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, representado por
10 000 acções, cada uma com o valor nominal de 5 euros, integral-
mente subscrito e realizado em 30% do seu valor, ou seja 15 000 euros,
devendo o restante ser realizado no prazo previsto na lei e sempre
que chamado pelo conselho de administração.

ARTIGO 5.º

1 � As acções serão nominativas, e ou portador, reciprocamente
convertíveis à vontade do accionista, após aprovação por maioria de
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quatro quintos do capital social em assembleia geral expressamente
convocada para o efeito, ficando a cargo do interessado as despesas
de conversão. Neste caso deixará de ser aplicado o disposto no arti-
go 7.º

2 � Haverá títulos de 1, 5, 10, 50,100, 500, 1000, 5000, 10 000 e
20 000 acções.

3 � Os títulos representativos das acções serão autenticados com
o carimbo da sociedade e assinados por dois administradores.

ARTIGO 6.º

Nos aumentos de capital social os accionistas têm o 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 exercido.

ARTIGO 7.º

1 � Os accionistas terão o direito de preferência no caso de qual-
quer alienação a título oneroso ou gratuito de acções, sendo livre a
cedência entre accionistas.

2 � O accionista que pretender ceder a terceiro as suas acções
deverá comunicar tal intenção ao conselho de administração, fazen-
do constar da comunicação os elementos essenciais do negócio pro-
jectado, bem como a identidade do eventual adquirente.

3 � O conselho de administração, no prazo de 5 dias úteis, noti-
ficará os demais accionistas constantes do livro de registo de acções
para, querendo, manifestarem a intenção de adquirir as acções, infor-
mando-os igualmente dos prazos e condições regulamentares do res-
pectivo processo de alienação.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos
termos previstos na lei e nas condições fixadas em assembleia geral.

2 � Os títulos das obrigações serão igualmente autenticados com
o carimbo da sociedade e assinados por dois administradores.

ARTIGO 9.º

A sociedade pode adquirir acções ou obrigações próprias e fazer
sobre elas as operações mais convenientes para o interesse da socie-
dade, de acordo com o estabelecido na lei.

CAPÍTULO III
Da assembleia geral

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito
a voto, que tenham as suas acções averbadas ou depositadas numa
instituição de crédito ou registadas nos termos legais, até 10 dias an-
tes da assembleia.

2 � A cada acção corresponde um voto.
3 � Os accionistas que não possam comparecer à assembleia, po-

derão fazer-se representar por outro accionista ou membro dos cor-
pos sociais, mediante carta dirigida ao presidente da mesa, entregue
na sede da sociedade, até ao dia anterior à assembleia geral, na qual
será indicado o accionista representante.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário, a eleger pela assembleia geral, podendo ser ou não
accionistas.

CAPÍTULO IV
Da administração da sociedade

ARTIGO 12.º

A sociedade é gerida por um administrador único, podendo ou não
ser accionista.

ARTIGO 13.º

Os actos praticados pelo administrador único em nome da socieda-
de, dentro dos poderes que a lei e o presente contrato lhe conferem,
vinculam a sociedade.

ARTIGO 14.º

A sociedade obriga-se pela assinatura do administrador único ou pela
de um mandatário a quem sejam conferidos poderes de representação
da sociedade.

CAPÍTULO V
Da fiscalização da sociedade

ARTIGO 15.º

1 � A fiscalização da sociedade competirá a um fiscal único, que
terá de ser obrigatoriamente revisor oficial de contas, assim como o
suplente.

CAPÍTULO VI
Disposições gerais

ARTIGO 16.º

Os órgãos sociais serão eleitos para mandatos de três anos, poden-
do ser reeleitos, por uma ou mais vezes.

ARTIGO 17.º

As remunerações a receber pelos membros dos órgãos sociais serão
fixadas em assembleia geral.

CAPÍTULO VII
Da dissolução e liquidação da sociedade e disposição final

ARTIGO 18.º

1 � A sociedade dissolve-se nos termos e nos casos legais e pelas
deliberações da assembleia geral.

2 � Quando o contrário não for deliberado em assembleia geral
compete ao órgão de administração proceder à liquidação social.

ARTIGO 19.º

As deliberações dos accionistas poderão derrogar os supletivos da
lei sem necessidade de alteração estatutária.

ARTIGO 20.º

Ficando desde já designados para comporem os órgãos sociais para
o mandato que decorre entre 2003-2005:

Administradora única: Esmeralda Silva Baierle, viúva, residente à
Rua de 24 de Outubro, 585, apartamento 301, na cidade de Porto
Alegre, Brasil, portadora do bilhete de identidade n.º W298863-0,
válido até 21 de Janeiro de 2006, e contribuinte fiscal n.º 245433376.

Mesa da assembleia geral:
Presidente: Felisberto António Marques, casado, residente em

Aveiro, na Rua de António Rodrigues, 74.
Secretário: José Manuel de Castro Machado, residente em Aradas,

concelho de Aveiro.
Fiscal único efectivo: Fernando José Peixinho de Araújo Rodrigues

Jorge, revisor oficial de contas n.º 1047, em representação de Jorge,
Silva, Vítor, Neto, Fernandes & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas n.º 92.

Fiscal único suplente: Jorge Manuel Teixeira da Silva, revisor ofi-
cial de contas n.º 637.

17 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004998431

LACTICOOP � SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5903/
040204; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/040204.

Certifico que, por escritura outorgada em 2 de Fevereiro de 2004,
de fls. 128 a fls. 130, do livro n.º 266-A, no Cartório Notarial do
Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, foi constituída
entre, LP � Lacticoop, Produtos Agrícolas, L.da; e LACTICOOP �
S. G. P. S., Unipessoal, L.da, uma sociedade comercial por quotas, com
a denominação em epígrafe, que se regerá pelo pacto social constan-
te dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LACTICOOP � Serviços de
Manutenção de Equipamentos Agrícolas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Oita, 7, freguesia da
Glória, concelho e cidade de Aveiro.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em: manutenção e reparação de
veículos automóveis e equipamentos agrícolas; e serviços relacionados
com a agricultura, nomeadamente reparação de tanques de ordenha.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores no-
minais e titulares seguintes: uma de 99 000 euros, pertencente à sócia,
LACTICOOP � S. G. P. S., Unipessoal, L.da; e uma de 1000 euros,
pertencente à sócia, LP � Lacticoop, Produtos Agrícolas, L.da

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os não sócios,
Joaquim Maria de São José Cardoso, ora outorgante; Honorato Neves
Pinto Ribeiro, casado, residente no lugar de Carvalha, freguesia de
Troviscal, concelho de Oliveira do Bairro, estes dois por indicação da
sócia, LACTICOOP � S. G. P. S., Unipessoal, L.da; e Carlos Dias
Mota, casado, residente no lugar de Águas Boas, freguesia e concelho
do Sátão, este por indicação da sócia, LP � Lacticoop, Produtos
Agrícolas, L.da

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos, é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes, sendo sempre obri-
gatória a assinatura do gerente Joaquim Maria de São José Cardoso.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já, autorizada a levantar o capital social de-
positado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da so-
ciedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens
móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis, inclu-
indo por contratos leasing e ALD, e tomar de arrendamento imóveis
necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu regis-
to definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência nesse período, logo que definitivamente matriculada.

23 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004998490

ASSINATURA INFANTIL � ACTIVIDADES LÚDICAS
E EDUCATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5905/
040204; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/040204.

Certifico que, por escritura outorgada em 4 de Fevereiro de 2004,
de fls. 17 a fls. 18 v.o, do livro n.º 5-A, no 1.º Cartório Notarial de
Competência Especializada de Aveiro, foi constituída entre António
Vicente e mulher, Dália Maria Cavaleiro pereira Vicente, uma socie-
dade comercial por quotas, com a denominação em epígrafe, que se
regerá pelo pacto social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Assinatura Infantil � Actividades
Lúdicas e Educativas, L.da, e tem a sua sede na Rua da Bela Vista,
lote 2, freguesia de Esgueira, concelho de Aveiro.

2 � A sociedade poderá, mediante simples deliberação da gerên-
cia, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho

limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social, em território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: prestação de serviços de acom-
panhamento pedagógico e de actividades lúdicas e educativas, tais como
auxílio ao estudo, informática, línguas, dança, música e teatro.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma no
valor nominal de 3000 euros, pertencente à sócia Dália Maria Cava-
leiro Pereira Vicente; e uma no valor nominal de 2000 euros, perten-
cente ao sócio António José dos Santos Vicente.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
dos gerentes, ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

As divisões e cessões de quotas entre sócios são livres; a não sóci-
os, depende do consentimento da sociedade, que terá sempre o direito
de preferência em primeiro lugar, cabendo este direito aos sócios não
cedentes, em segundo lugar, se aquela não desejar preferir.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, de que esta care-
ça e poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao montante de 50 000 euros, desde que aprovados e delibe-
rados em assembleia geral.

26 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004998512

TOP ÁUDIO � DISTRIBUIÇÃO ÁUDIO VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5904/
040204; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
040204.

Certifico que, por escritura outorgada em 27 de Janeiro de 2004,
de fls. 126 a fls. 127, do livro n.º 4-A, no 1.º Cartório Notarial de
Competência Especializada de Aveiro, foi constituída entre José Lopes
Marques, Francisco José de Pinho Pedreira de Brito, e Paulo Guilher-
me de Pinho Pedreira de Brito, uma sociedade comercial por quotas,
com a denominação em epígrafe, que se regerá pelo pacto social
constante dos artigos seguintes:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado.

1.º

A sociedade adopta a firma Top Áudio � Distribuição Áudio
Vídeo, L.da, e tem a sua sede na Rua do Tenente Malaquias de Olivei-
ra, freguesia de Aradas, concelho de Aveiro.

2.º

A sociedade tem por objecto: distribuição por grosso e a retalho de
electrodomésticos, aparelhos de rádio, televisão, vídeo e áudio.

3.º

O capital social é de 150 000 euros e corresponde à soma das se-
guintes quotas: uma de 50 000 euros, pertencente ao sócio José Lopes
Marques; uma de 50 000 euros, pertencente ao sócio Francisco José
de Pinho Pedreira de Brito; e uma de 50 000 euros, pertencente ao
sócio Paulo Guilherme de Pinho Pedreira de Brito.
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4.º

Os sócios José Lopes Marques, Francisco José de Pinho Pedreira
de Brito e Paulo Guilherme de Pinho Pedreira de Brito, já realizaram
as quotas em dinheiro.

5.º

A gerência da sociedade pertence a todos os sócios.

6.º

A sociedade obriga-se com as assinaturas de dois dos gerentes, sen-
do sempre obrigatória a assinatura do sócio José Lopes Marques.

7.º

A cessão e transmissão de quotas, no todo ou em parte, a estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios em
primeiro lugar, e a sociedade em segundo lugar, do direito de prefe-
rência.

25 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004998504

WHEELTIRE � COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5902/
040203; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/040203.

Certifico que, por escritura outorgada em 3 de Fevereiro de 2004,
de fls. 12 a fls. 14, do livro n.º 5-A, no 1.º Cartório Notarial de Com-
petência Espcializada de Aveiro, foi constituída entre Jordão Martins
Laranja, Hernâni Martins Laranja, Ernest de Bastos, e Sandra Maria
Dias Fernandes dos Santos, uma sociedade comercial por quotas, com
a denominação em epígrafe, que se regerá pelo pacto social constan-
te dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma WHELLTIRE � Comércio de
Pneus, L.da, e tem a sua sede na Travessa do Cónego de Maio, 10, 4.º,
direito, freguesia de São Bernardo, concelho de Aveiro.

2 � A sociedade poderá, mediante simples deliberação da gerên-
cia, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: comércio por grosso e a retalho
de pneus; comércio a retalho de combustíveis.

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

ARTIGO 3.º

O capital social a realizar por entradas em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em quatro quotas iguais, no valor nominal de
2500 euros cada uma, pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios.

O capital é realizado quanto a metade, ficando cada uma das quotas
dos sócios realizadas apenas quanto a metade do seu montante.

A efectivação da restante metade será feita em dinheiro, dentro de
um ano a partir da data desta escritura.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
dos gerentes, todos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

As divisões e cessões de quotas entre sócios são livres; a não sócios
depende do consentimento da sociedade, que terá o direito de prefe-
rência em primeiro lugar, cabendo este direito aos sócios não cedentes,
em segundo lugar, se aquela não desejar preferir.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, de que esta care-
ça e poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao montante de 20 000 euros, desde que aprovados e delibe-
rados em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular as ceder a não sócios sem o consenti-

mento prévio da sociedade;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente.

20 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004998300

CASTELO DE PAIVA

DROGARIA CENTRAL DE NUNO GABRIEL CRESPO M.
AMARAL � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Oliveira do Arda, Raiva, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 439/20020121; identificação de pessoa colectiva
n.º 505932768.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de con-
tas referentes ao ano do exercício de 2002.

10 de Julho de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de Vas-
concelos Oliveira. 2001998767

ESPINHO

F. P. E. � FÁBRICA PORTUGUESA DE ETIQUETAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 109/
750609; identificação de pessoa colectiva n.º 500348227; número
e data da entrada: 89/030624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício de 2002.

Está conforme.

9 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2003353992

ESTARREJA

PARDILHÓ, IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 654/
930317; identificação de pessoa colectiva n.º 502944838; data do
depósito: 20030626.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao depósito da prestação de contas do ano de 2002,
da sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

27 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Sandra Maria Fon-
seca Ferreira. 2002675171

SANTOS SILVA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 976/
000225; identificação de pessoa colectiva n.º 504896466; data do
depósito: 20030624.
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Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao depósito da prestação de contas do ano de 2002,
da sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

25 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Sandra Maria Fon-
seca Ferreira. 2001465270

HIDROELÉCTRICA DO CAVALUM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 793/
960322; identificação de pessoa colectiva n.º 503473553; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 4/030307.

Certifico que, por escritura de 26 de Novembro de 2002, do 9.º
Cartório Notarial do Porto, exarada a fls. 41 do livro n.º 39-A, foi
efectuado um aumento de capital para 510 000 euros, subscrito quan-
to a 149 639,37 euros por incorporação de prestações suplementares
de capital, e quanto a 210 721,26 euros, por conversão de suprimen-
tos, alterando parcialmente o contrato da sociedade em epígrafe,
passando os artigos 1.º, 2.º e 3.º a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Cavalum, S. G. P. S., L.da, e tem a sua
sede no Parque Industrial da Quimigal, na freguesia de Beduído,
Estarreja.

2.º

O objecto social consiste na gestão de participações sociais de outras
sociedades, como forma indirecta de exercício de actividades econó-
micas.

3.º

O capital social integralmente realizado, é de 510 000 euros e
corresponde à soma de três quotas iguais de 170 000 euros, perten-
cendo uma ao sócio José Valentim Abreu Beça Pereira da Cunha, outra
ao sócio Carlos Manuel da Silva Cardoso, e a restante ao sócio Luís
Pedro Vieira Marques.

Mais certifico que, o teor do relatório do revisor oficial de contas,
é o seguinte:

Relatório do revisor oficial de contas nos termos do artigo 28.º do
Código das Sociedades Comerciais

Introdução
1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao arti-

go 28.º do Código das Sociedades Comerciais, relativamente à entrega
pelos sócios: José Valentim Abreu Beça Pereira da Cunha, Carlos
Manuel da Silva Cardoso e Luís Pedro Vieira Marques, de bens no
valor de 360 360,63 euros, para a realização do aumento de capital
por si subscritas no capital da sociedade Hidroeléctrica do Cavalum, L.da

José Valentim Abreu de Beça Pereira da Cunha, 120 120,21 euros
Carlos Manuel da Silva Cardoso, 120 120,21 euros
Luís Pedro Vieira Marques, 120 120,21 euros.

2 � O aumento do capital consiste na aplicação das prestações
suplementares e suprimentos dos sócios que a seguir se descrevem:

Prestações suplementares:
José Valentim Abreu Beça Pereira da Cunha, 49 879,79 euros
Carlos Manuel da Silva Cardoso, 49 879,79 euros
Luís Pedro Vieira Marques, 49 879,79 euros

Suprimentos:
José Valentim Abreu Beça Pereira da Cunha, 70 240,42 euros
Carlos Manuel da Silva Cardoso, 70 240,42 euros
Luís Pedro Vieira Marques, 70 240,42 euros

3 � As prestações suplementares e os suprimentos foram por nós
avaliados em 360 360,63 euros.

Responsabilidades
4 � É de nossa responsabilidade a razoabilidade da avaliação das

prestações suplementares e os suprimentos 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 planeado e
executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável
sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor necessário
para o aumento de capital.

Para tanto, o referido trabalho incluiu:
a) A verificação da existência das prestações suplementares e dos

suprimentos;
b) A verificação da titularidade dos referidos elementos.

6 � Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base
aceitável para a emissão da nossa declaração.

Declaração
7 � Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores

encontrados atingem o valor para o aumento de capital.

Certifico ainda que, o texto completo, na sua redacção actualizada,
ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferi, está conforme.

4 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Sandra Maria Fonse-
ca Ferreira. 2001464282

ÍLHAVO

BAGUIMTRANS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1288/
010115; identificação de pessoa colectiva n.º 503936332.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi depositada a prestação
de contas, relativa ao ano de 2001.

Conferi, está conforme.

27 de Junho de 2002. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 2001530846

MEALHADA

ENCOBARRA � ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S. A.

Sede: Zona Industrial, lote 38, Ponte Viadores, Pampilhosa,
Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 519/
991001; identificação de pessoa colectiva n.º 502954834; data da
apresentação: 030630.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

13 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Ana Paula Dias Monteiro.
2001991800

SOQUINFE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
QUINTA DA FEIRA, L.DA

Sede: Malaposta do Carqueijo, Casal Comba, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 450;
identificação de pessoa colectiva n.º 504181726; data da apresen-
tação: 030623.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

21 de Julho de 2003. � A Ajudante, Ana Paula Dias Monteiro.
2001985266
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OLIVEIRA DE AZEMÉIS

GRIGIONO � CONTROLE E FABRICO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3724/000228; identificação de pessoa colectiva n.º 504841300;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/031127.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foi alterada a cláusula 4.ª e fo-
ram aditadas as cláusulas 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª e 9.ª do contrato social, cuja
redacção é a seguinte:

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um gerente,
sendo suficiente a sua assinatura para a obrigar em todos os actos e
contratos.

2 � Fica designado como gerente o sócio Alexander Jozef Loffeld.
3 � Em ampliação da sua esfera normal de competência, o geren-

te poderá representar e obrigar a sociedade na prática das seguintes
categorias de actos:

a) Compra, venda, oneração ou arrendamento de bens imóveis;
b) Compra, troca, venda ou aluguer de viaturas automóveis e de

outros bens móveis ou de equipamento;
c) Celebração de contratos de empréstimo, de financiamento ou de

abertura de crédito em qualquer das modalidades praticadas, e dar bens
da sociedade em garantia dos mesmos;

d) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

1 � Com excepção da transmissão por morte, a transmissão ou
cessão de quotas, a qualquer título, não produz efeitos para com a
sociedade, enquanto não for consentida por esta, mesmo que o seja
em relação a cônjuges, descendentes ou ascendentes de sócios.

2 � Independentemente do consentimento da sociedade, poderão
os sócios não cedentes preferir na cessão da quota cedida, exercendo
o seu direito nos termos do disposto nos artigos 416.º a 418.º e 1410.º
do Código Civil.

3 � O disposto nos dois números antecedentes aplica-se também,
adaptadamente, à constituição de usufruto sobre qualquer quota.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá deliberar a amortização de quotas nos
seguintes casos:

a) Falência do respectivo titular;
b) Penhor, penhora, arresto ou arrolamento de qualquer quota;
c) Quando o sócio violar reiterada e gravemente os seus deveres

sociais ou adoptar comportamento desleal que, pela sua gravidade ou
reiteração, seja seriamente perturbador do funcionamento da socieda-
de ou susceptível de lhe causar grave prejuízo;

d) Quando o sócio violar qualquer das obrigações que lhe derivam
do pacto social, da lei ou de deliberação social validamente proferida;

e) Exclusão judicial de qualquer sócio;
f) Quando por partilha subsequente a divórcio ou separação judicial

de qualquer sócio a respectiva quota não lhe fique a pertencer por
inteiro.

2 � Se outra coisa não for deliberado em assembleia geral, a
contrapartida da amortização será o correspondente ao valor nomi-
nal da quota amortizada e, contabilisticamente, não lhe corresponder
valor inferior que, em tal caso, se aplicará.

3 � Amortizada qualquer quota, a mesma passa a figurar no balanço
como quota amortizada, podendo posteriormente os sócios deliberar a
criação de uma ou várias quotas em vez da quota amortizada, destina-
das a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá, mediante deliberação social, exigir aos sócios:
a) Prestações suplementares de capital até ao triplo do capital social,

recaindo a obrigação na proporção das quotas dos sócios;
b) Suprimentos em dinheiro também até ao triplo do capital soci-

al, recaindo a obrigação igualmente sobre todos os sócios.

ARTIGO 8.º

1 � Os sócios ficam obrigados, gratuitamente a não exercer acti-
vidade concorrente com a da sociedade, entendendo-se também como
tal qualquer participação directa ou indirecta em sociedade cuja acti-
vidade seja também concorrente.

2 � Do estipulado no número antecedente fica isento o sócio
Alexander Josef Loffeld, por já vir exercendo a mesma actividade em

nome próprio com conhecimento e aceitação da sociedade, para cuja
constituição contribui directamente essa sua actividade.

ARTIGO 9.º

1 � Os lucros e os resultados positivos de cada exercício, tal como
resultarem das contas aprovadas, terão a seguinte aplicação:

a) Constituição ou reintegração da reserva legal;
b) Constituição de reservas especiais que poderão, se assim for

deliberado, abranger a totalidade não afecta à reserva legal;
c) Distribuição do remanescente, se o houver, pelos sócios.
2 � Os sócios podem deliberar a distribuição dos lucros e resultados

positivos em medida não exactamente coincidente com a proporção
dos valores nominais das respectivas participações no capital social.

Foi depositado na pasta respectiva, o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2006277057

DAMAS & HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4532/040213; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/040213.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que entre Fábio Alexandre Sousa
Damas, solteiro, maior, residente em Ouriçosa, Ul, Oliveira de
Azeméis; e Marcos Fernandes Gonçalves Henriques, solteiro, maior,
residente no Largo de Luís de Camões, Edifício Lido, 14, 4.º, esquer-
do, Oliveira de Azeméis, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Damas & Henriques, L.da, e tem a
sua sede na Rua de Luís de Camões, 110, rés-do-chão, Norte, fregue-
sia e concelho de Oliveira de Azeméis.

2 � A sociedade poderá, mediante simples deliberação da gerên-
cia, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a projecção de filmes e vídeo;
comércio a retalho de máquinas e de outro material para escritório;
exploração de máquinas de vending e aluguer de equipamento
informático.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, no valor nomi-
nal de 2500 euros cada uma, pertencendo cada uma delas a cada um
dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
dos gerentes os sócios.

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

ARTIGO 5.º

As divisões e cessões de quotas entre sócios são livres; a não sócios
depende do consentimento da sociedade, que terá o direito de prefe-
rência em primeiro lugar, cabendo este direito aos sócios não cedentes,
em segundo lugar, se aquela não desejar preferir.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, de que esta care-
ça e poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
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pital até ao montante de 100 000 euros, desde que aprovados e deli-
berados em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular as ceder a não sócios sem o consenti-

mento prévio da sociedade;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou em geral,

apreendida judicial ou administrativamente.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2006270435

RUCATIS � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2582/930104; identificação de pessoa colectiva
n.º 502896574; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14 e inscrição
n.º 16; números e data das apresentações: Of. 1 e 2/040211.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que:

a) O gerente Rui Filipe Borges de Sá Costa, cessou as suas funções
em 10 de Fevereiro de 2004, por renúncia;

b) Foi transformada em sociedade unipessoal por quotas, por deli-
beração de 10 de Fevereiro de 2004, que aprovou o contrato pelo
qual a sociedade passa a reger-se, sendo o seguinte o contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RUCATIS � Comércio e Indús-
tria de Calçado, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Marquês
Marialva, 115, freguesia de Nogueira do Cravo, concelho de Oliveira
de Azeméis.

2 � A sociedade poderá deslocar a sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas de representação social, no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a exportação e importação e
fabricação de calçado de homem, senhora e criança e desportivo.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
324 220 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
do gerente o sócio.

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

ARTIGO 5.º

O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade de que esta careça e
poderão ser-lhe exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de 3 000 000 de euros, desde que aprovados e deliberados
em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

O sócio único e a sociedade podem celebrar negócios jurídicos en-
tre si, desde que estes não contrariem a prossecução do objecto da
sociedade.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2006270338

ILIO FANUCCI & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 1817/861112; identificação de pessoa colectiva n.º 501739696;
data da apresentação: 030625.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2002 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

20 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002687447

OLIVEIRA DO BAIRRO

IMPACTOPEÇAS � COMÉRCIO DE PEÇAS
E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 1020; identificação de pessoa colectiva n.º 506318796; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 3/20031231.

Certifico que, foram registados:
A nomeação de gerente do sócio Carlos Alberto Fernandes Areias,

por deliberação de 30 de Setembro de 2003.

Está conforme.

31 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Carmo Tavares
de Oliveira Pereira. 2000339565

I. B. V. � INDÚSTRIA DE BARRO VERMELHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 201; identificação de pessoa colectiva n.º 501927050; inscri-
ção n.º 19; número e data da apresentação: 2/20031202.

Certifico que, foi registado a designação dos membros dos órgãos
do conselho de administração para o biénio de 2003-2004, por deli-
beração de 24 de Novembro de 2003.

Presidente: Carlos Alberto dos Santos Almeida, casado, residente
em Aguada de Baixo, Águeda.

Vogais: Orlando Jorge Jesus de Almeida, solteiro, maior, residente
em Oliveira do Bairro, em representação da Sociedade Cerâmica do
Alto, L.da; e Carlos Luís Flores Ferreira dos Santos, casado, residente
em Lordelo do Ouro, Porto, em representação de Cepalbi � Cerâmi-
ca de Tijolos e Pavimentos, S. A

Fiscal único efectivo: Jorge Manuel Teixeira da Silva, revisor oficial
de contas n.º 637, em representação de Jorge Silva, Víctor, Neto,
Fernandes & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 92.

Suplente: António Víctor de Almeida Campos, revisor oficial de
contas n.º 749.

Certifico ainda que, foi registada a cessação de funções dos mem-
bros dos órgãos da administração e fiscalização: Joaquim da Cunha
Gomes, e Manuel da Cunha Gomes, por renúncia.

Certifico também que:
José António Soares Duarte Carvalho, por falecimento, em 26 de

Outubro de 2003.
Luís Vieira Lomelino Velosa, revisor oficial de contas, em repre-

sentação de Velosa, Nadais & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas.

José Augusto Nadais de Sousa, revisor oficial de contas, fiscal su-
plente, por renúncia.

Data da deliberação: 11 de Novembro de 2003.

Está conforme.

16 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Carmo Tavares
de Oliveira. 2004925922

MÁRIO FERREIRA DA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 938; identificação de pessoa colectiva n.º 505898420; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20031230.
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Certifico que, foi registado a alteração parcial do pacto quanto ao
artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de material de
bricolage, equipamento sanitário, ladrilhos e materiais similares e
comércio por grosso de máquinas e equipamentos para a construção
civil e seu aluguer e serviços prestados às empresas.

Foi depositado o pacto social na pasta respectiva.

Está conforme.

2 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria do Carmo Tavares de
Oliveira Pereira. 2000339557

PRIMAGERA 3 TERRACOTA, INDÚSTRIA CERÂMICA
DE BARRO VERMELHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 537; identificação de pessoa colectiva n.º 503637963; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 1/20031226.

Certifico que, foi registado o aumento de capital para
500 000 euros, realizado pela entrada em dinheiro, no valor de
400 240,42 euros, e transformação da sociedade em sociedade anóni-
ma, cuja nova redacção dos artigos alterados é a seguinte:

CAPÍTULO I
Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Primagera 3 Terracota, Indútria
Cerâmica de Barro Vermelho, S. Α., e tem a sua sede na Zona Indus-
trial de Bustos, freguesia de Bustos, concelho de Oliveira do Bairro, e
durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico e venda de louça em terracota
(barro vermelho) de uso doméstico e decorativo.

CAPÍTULO II
Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

O capital social está integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 500 000 euros, subscrito pelos seguintes accionistas:

Faianças Primagera, S. A, 91 000 acções;
Sociedade de Serviços e Transacções � Comércio de Artigos

Cerâmicos, L.da, 2000 acções;
Abílio Manuel Magalhães Madail, 1000 acções;
Élia Maria de Almeida Gonçalves Madail, 1000 acções; e
Ivo Manuel Ferreira Torres, 5000 acções.

ARTIGO 4.º

O capital social está representado em 100 000 acções de valor
nominal de 5 euros, cada.

As acções são ao portador podendo ser emitidos títulos de 1, 5,
10, 50, 100, 500 e 1000 acções.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode emitir obrigações de qualquer espécie, tendo os
accionistas preferência na sua subscrição.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode adquirir acções próprias, dentro dos limites legais.
A sociedade, através de deliberação do seu conselho de administra-

ção e sem carecer do consentimento de outros órgãos sociais, poderá
livremente, até ao montante do seu capital social, associar-se a quais-
quer pessoas singulares ou colectivas ou a quaisquer agrupamentos
complementares de empresas, consórcios ou entidades de natureza
semelhante, e participar na sua administração e fiscalização, bem como
adquirir participações em qualquer tipo ou espécie de sociedades, mesmo
que de diferente objecto.

A sociedade, por simples deliberação do conselho de administração
pode proceder ao aumento do capital social até 15 000 000 de euros.

CAPÍTULO III
Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

Os órgãos da sociedade são a assembleia geral, o conselho de admi-
nistração e o fiscal único.

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto. Só tem direito a voto quem for titular de 200 acções.

2 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário, que podem ser ou não accionistas.

3 � A participação dos accionistas na assembleia geral depende de
registo das acções na sociedade em seu nome até 15 dias antes da
reunião.

4 � Qualquer accionista poderá fazer-se representar na assembleia
geral por outro accionista, por seu cônjuge, descendente ou ascenden-
te, através de uma carta dirigida ao presidente da mesa da assembleia
geral.

ARTIGO 9.º

Salvo disposição legal ou contratual em contrário, as deliberações
sociais são tomadas no mínimo pela maioria de 50% dos votos favo-
ráveis, presentes na assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral anual reunirá até ao dia 31 de Março de cada
ano, para deliberar sobre as matérias que são da sua competência.

2 � A assembleia geral reunirá ainda:
a) Quando o presidente do conselho de administração ou o fiscal

único o julgarem conveniente e o requeiram;
b) Quando accionistas que reúnam as condições previstas na lei a

requeiram ao presidente da assembleia geral e com indicação correcta
e precisa dos assuntos a incluir na ordem do dia a justificação precisa
da reunião.

3 � Em primeira convocatória, salvo disposição legal imperativa
em contrário, a assembleia geral só poderá funcionar e deliberar quando
nela estiverem presentes ou representados accionistas detentores de
pelo menos 50% do total das acções, excluídas as que pertençam à
própria sociedade.

4 � Salvo disposição legal em contrário, a convocatória da
assembleia geral pode desde logo fixar uma segunda data da reunião
para o caso da assembleia geral não poder reunir na data da primeira
convocatória, por falta de representação do capital social, devendo
entre as duas mediar, pelo menos, 15 dias.

5 � Em segunda convocatória a assembleia geral funcionará e
deliberará nos termos da lei supletiva (artigos 383.º e 386.º do Código
das Sociedades Comerciais).

6 � Compete à assembleia geral eleger os membros da mesa, os
quais se consideram empossados logo que eleitos.

ARTIGO 11.º

1 � O conselho de administração é constituído por três ou cinco
membros, accionistas ou não, eleitos pela assembleia geral e reunirá
pelo menos uma vez em cada mês.

2 � A assembleia geral escolherá, de entre os eleitos, o presidente
do conselho de administração.

3 � Ao presidente, que terá voto de qualidade, cabe convocar e
dirigir as reuniões do conselho de administração.

ARTIGO 12.º

1 � Ao conselho de administração compete o exercício de todos
os poderes de direcção, gestão e representação da sociedade, que por
lei ou pelo presente contrato lhe forem conferidos, nomeadamente:

a) Executar ou fazer cumprir os preceitos legais e contratuais e as
deliberações da assembleia geral;

b) Adquirir, alienar e onerar quaisquer direitos ou bens móveis,
nomeadamente viaturas;

c) Adquirir, alienar e onerar quaisquer bens imóveis;
d) Praticar todos os actos e contratos necessários à gestão da so-

ciedade, nomeadamente emissão de letras, livranças, cheques e ex-
tractos de facturas;

e) Abrir, encerrar ou trespassar estabelecimentos ou parte dos
mesmos;

f) Adquirir participações noutras sociedades com o mesmo objecto
ou não;

g) Aplicar os fundos disponíveis da sociedade, de acordo com o
interesse desta;
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h) Elaborar propostas de alteração do contrato social, de fusão,
cisão, transformação e dissolução da sociedade;

i) Representar a sociedade em juízo e fora dele, confessando, desis-
tindo e transigindo em quaisquer processos e aceitar arbitragens para
resolução de quaisquer conflitos;

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

2 � O conselho de administração estabelecerá as regras do seu
funcionamento.

3 � Dentro dos limites da lei, o conselho de administração pode,
por deliberação unânime dos seus membros, por simples acta, encar-
regar especialmente um ou alguns administradores da prática de cer-
tos actos ou matéria de administração.

ARTIGO 13.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração ou

conjunta dos outros dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador no qual o conselho de

administração tenha delegado poderes bastantes, nos termos legais;
c) Pelas assinaturas de um administrador e de um mandatário com

poderes bastantes para o efeito;
d) Pela assinatura de um mandatário que sozinho tenha poderes

bastantes para o acto.
2 � Para os actos de mero expediente basta a intervenção de qual-

quer administrador.

ARTIGO 14.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
deve ser revisor oficial de contas ou Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, designados pela assembleia geral.

2 � O fiscal único terá sempre um suplente, que será igualmente
revisor oficial de contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

CAPÍTULO IV
Lucros e reservas

ARTIGO 15.º

Os lucros de cada exercício terão a seguinte aplicação e por esta
ordem:

a) Reserva legal até aos mínimos legais;
b) Constituição ou reforço, sem qualquer limite, de fundos de re-

serva para fazer face a finalidades do interesse da sociedade, devida-
mente justificadas;

c) Remuneração dos membros do conselho de administração, se tal
for deliberado por maioria simples;

d) Distribuição do remanescente a título de dividendos.

CAPÍTULO V
Diversos

ARTIGO 16.º

A assembleia geral pode conceder o direito de reforma aos elemen-
tos que já estejam ou tenham estado em serviço de funções nos órgãos
sociais e estabelecer o pagamento dum complemento de reforma, des-
de que atinjam a idade dos 60 anos ou que fiquem definitivamente
incapacitados.

ARTIGO 17.º

Todos os órgãos sociais são eleitos por um período de quatro anos,
reelegíveis uma ou mais vezes.

ARTIGO 18.º

Ficam desde já designados para exercerem os cargos sociais para o
quadriénio de 2003-2006:

Mesa da assembleia geral:
Presidente: João Carlos de Pinho Costa Vidal.
Secretária: Élia Maria de Almeida Gonçalves Madail.
Conselho de administração:
Presidente: Manuel Simões Madail.
Vogal: Domingos Gonçalves Morgado Madail.
Vogal: Abílio Manuel Magalhães Madail.
Fiscal único efectivo: P. Matos Silva, Garcia JR., P. Caiado &

Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 44, repre-
sentada por José dos Santos Garcia Júnior, revisor oficial de contas
n.º 470.

Fiscal único suplente: João Paulo Raimundo Henriques Ferreira,
revisor oficial de contas.

ARTIGO 19.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
poderão ser derrogados por deliberação dos accionistas, tomadas nos
termos do artigo 9.º do contrato.

ARTIGO 20.º

Qualquer litígio que venha a ocorrer entre os accionistas e a so-
ciedade ou entre accionistas, será resolvido pelo Tribunal da Comarca
de Aveiro, ou pelo recurso a tribunal arbitral a constituir nos termos
do Decreto-Lei n.º 243/84, de 17 de Julho.

Foi depositado o pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

31 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Carmo Tavares
de Oliveira Pereira. 2000339522

NEVES & SAMAGAIO � DROGARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 1110; identificação de pessoa colectiva n.º 506817750; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/040106.

Certifico que, foi registada a constituição por Dora Maria Silva
Neves, casada com Fernando Vieira Samagaio Capão, na comunhão
de adquiridos e residente na Rua do Vale do Rato, Palhaça, Oliveira
do Bairro, com 2500 euros; e Donzília Vieira Samagaio Matos, sol-
teira, maior, residente no lugar de São Pedro, Edifício Samagaios, 6,
bloco B, 1.º, esquerdo, Palhaça, Oliveira do Bairro, com 2500 euros,
da sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Neves & Samagaio � Droga-
ria, L.da, e tem a sua sede no Largo de São Pedro, na vila e freguesia
de Palhaça, concelho de Oliveira do Bairro.

2 � A sociedade poderá, mediante simples deliberação da gerên-
cia, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: drogaria, comércio de ferragens,
ferramentas, tintas e vernizes.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 2500 euros cada uma, pertencendo cada uma delas a cada
um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
dos gerentes, ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

As divisões e cessões de quotas entre sócios são livres; a não sócios
depende do consentimento da sociedade, que terá o direito de prefe-
rência em primeiro lugar, cabendo este direito aos sócios não cedentes
em segundo lugar, se aquela não desejar preferir.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, de que esta care-
ça e poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao montante de 100 000 euros, desde que aprovados e deli-
berados em assembleia geral.
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ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular as ceder a não sócios sem o consenti-

mento prévio da sociedade;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente.

Está conforme.

6 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria do Carmo Tavares de
Oliveira Pereira. 2000339581

PEREIRA, LOPES & PACHECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 1073; identificação de pessoa colectiva n.º 504534157; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 3/20031226.

Certifico que, foi registada a dissolução da sociedade e encerramen-
to da liquidação, tendo as contas sido aprovadas a 23 de Dezembro de
2003.

2 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria do Carmo Tavares de
Oliveira Pereira. 2000339530

MATOS, LEÓNIA & SÓNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 678; identificação de pessoa colectiva n.º 504172077; data do
depósito: 040301.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002.

8 de Março de 2004. � A Ajudante, Maria do Carmo Tavares de
Oliveira Pereira. 2004940018

HORTAMIX � COMÉRCIO DE HORTÍCOLAS
E FRUTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 712; identificação de pessoa colectiva n.º 504526588; data do
depósito: 040301.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002.

8 de Março de 2004. � A Ajudante, Maria do Carmo Tavares de
Oliveira Pereira. 2004940026

EXTRALUMÍNIO � ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 1118; identificação de pessoa colectiva n.º 506880087; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/040223.

Certifico que, foi registada a constituição por Fernando Virgílio
Ferreira Moreira, casado com Maria da Conceição Alves da Silva
Moreira, na comunhão de adquiridos, residente na Rua das Roseiras,
Sandalhas, Anafai; Salter Luís Soares Fernandes, solteiro, maior, resi-
dente na Rua dos Fornos, Fogueira, Sandalhas, Anafai; e Uno Miguel
Soares Fernandes, casado com Elizabete dos Santos Almeida, na co-
munhão de adquiridos, residente na Urbanização Passal de Baixo,
lote 6, 3.º, esquerdo, Oliveira do Bairro, da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EXTRALUMÍNIO � Alumí-
nio, L.da,  e tem a sua sede na Rua do Padre Joaquim Maneta, sem
número, freguesia, concelho e cidade de Oliveira do Bairro.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho

limítrofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serralharia civil e comércio de
alumínios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e corresponde à soma de três quotas iguais dos valores
nominais de 5000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Fernando Virgílio Ferreira Moreira, Walter Luís Soares Fernandes,
e Nuno Miguel Soares Fernandes.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos, é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que deli-
berado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social.

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

Está conforme.

2 de Março de 2004. � A Ajudante, Virgínia Maria Martinho Aires
Montenegro. 2000339867

OVAR

ANTÓNIO AUGUSTO & C.A L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2696/
040109;  inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/040109.

Certifico que, pela apresentação supra referida, foi constituída en-
tre António Augusto de Oliveira Campos e mulher, Laurinda de Cas-
tro, casados na comunhão de adquiridos; António Augusto Sá Oliveira
Campos, menor; Cristiano Manuel Castro Oliveira, casado com Ma-
ria de Lurdes Ramalho da Rocha, na comunhão de adquiridos; Cristina
Manuela Castro Campos, solteira, maior; e Sílvia Castro Campos,
solteira, maior, a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Augusto & C.a, L.da, e
tem a sua sede na Rua da Aldeia, 790, em Cortegaça, Ovar.

2 � A gerência poderá deslocar a sede da sociedade para qualquer
outro local, desde que dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e aplicação de alca-
tifas e de outros tipos de revestimentos.

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se totalmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de seis quotas: duas de 1300 euros
cada, tituladas uma em nome de cada um dos sócios, António Augusto
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de Oliveira Campos e mulher, Laurinda de Castro; e quatro de 600 euros
cada, tituladas uma em nome de cada um dos sócios, Cristiano Ma-
nuel Castro Oliveira, Cristina Manuel Castro Campos, Sílvia Castro
Campos, e António Augusto Sá Oliveira Campos.

4.º

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

2 � Fica desde já designado gerente o sócio António Augusto de
Oliveira Campos.

3 � A sociedade vincula-se pela intervenção individual de um ge-
rente, incluindo nos actos de aquisição, alienação e oneração de quais-
quer bens, móveis ou imóveis.

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

5 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em fianças, abona-
ções, letras de favor, nem em quaisquer actos semelhantes ou estra-
nhos aos negócios sociais.

5.º

A cessão de quotas a quem não for sócios depende do consenti-
mento da sociedade, gozando do direito de preferência em primeiro
lugar, a sociedade e, em segundo lugar, os sócios não cedentes.

6.º

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

a) Quando a quota for penhorada, arrestada, arrolada ou por qual-
quer forma apreendida em processo judicial, administrativo ou fiscal;

b) Quando qualquer quota for cedida a quem não for sócio com
inobservância do disposto no artigo anterior.

2 � A contrapartida da amortização será determinada segundo o
último balanço aprovado, corrigida com a parte que à quota
corresponder nos lucros ou prejuízos proporcionais ao tempo decor-
rido depois da data do último balanço, salvo os casos em que a lei
preveja imperativamente outro valor.

7.º

Em caso de morte de qualquer sócio, os seus herdeiros deverão
escolher um de entre todos que os represente na sociedade, enquanto
a quota se mantiver indivisa.

8.º

Os lucros que forem apurados em cada exercício terão a seguinte
aplicação:

a) Constituição ou reintegração da reserva legal;
b) Constituição ou reforço de outras reservas do interesse da soci-

edade, se assim for deliberado pela assembleia geral;
c) Distribuição do remanescente, se o houver, pelos sócios.

Conferida, está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2006002945

SANTA MARIA DA FEIRA

BRAGONOL � TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Santa Cruz, 7, Santa Maria da Feira

Anteriormente, Travessa de D. Maria da Luz, 21, 5.º, esquerdo,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6589/001002; identificação de pessoa colectiva n.º 504802151;
inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 27/020725 e 18/
030623.

Certifico que, a sociedade deslocou a sede para a Rua de Santa Cruz,
7, Santa Maria da Feira, e foi alterada a redacção do § único do arti-
go 1.º e o artigo 2.º do pacto social, que passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

§ único. A sede social é na Rua de Santa Cruz, 7, na cidade de Santa
Maria da Feira, podendo ser transferida para outro local dentro do
mesmo concelho ou concelhos limítrofes, assim como poderão ser

criadas sucursais, filiais ou outras formas de representação social, em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em construção civil, compra e venda de
bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim. Elaboração de
projectos de engenharia e arquitectura. Obras públicas e engenharia
civil.

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

Conferida, está conforme.

22 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000180086

20 LINHAS � TRANSFORMAÇÃO E COMÉRCIO
DE CORTIÇAS, L.DA

Sede: Zona Industrial do Pousado, Paços de Brandão,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6242/000111; identificação de pessoa colectiva
n.º 504563661; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 19 e 22/030512.

Certifico que, foi efectuado o registo de cessação de funções dos
gerentes Orlando Pinto Correia, José Abel Magalhães de Sousa, e Jorge
Armando Ferreira Ribeiro, por renúncia, em 17 de Fevereiro de 2003;
e foi alterada a redacção dos artigos 3.º e 4.º do pacto social, que passou
a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da respectiva escrita, é de 70 000 euros e corresponde
à soma de três quotas, sendo duas do valor de 28 000 euros cada,
pertencentes ambas ao sócio João Paulo Batista Ferreira, uma bem
próprio, e outra bem comum; e uma do valor de 14 000 euros, da
sócia Sónia Cristina da Costa Neves.

4.º

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

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos que envolvam responsabilidade, é suficiente que os
mesmos sejam assinados por qualquer um dos gerentes isoladamente.

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

23 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000182844

CORTIÇAS ANDRÉ VENTURA � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8462/031231; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 21/031231.

Certifico que, pela apresentação supra referida, foi constituída a
sociedade em epígrafe por: Américo da Conceição André Ventura,
casado com Guilhermina Rodrigues de Jesus, na comunhão de adquiri-
dos, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Cortiças André Ventura � Sociedade
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua do Sol, 39, da freguesia de
Caldas de São Jorge, do concelho de Santa Maria da Feira.

2.º

O objecto social consiste na indústria da cortiça.
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3.º

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

4.º

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

5.º

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

6.º

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

7.º

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

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

8.º

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

Conferida, está conforme o original.

21 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003842748

SEVER DO VOUGA

VOUGATÉCNICO � GABINETE TÉCNICO
DE ORGANIZAÇÃO E APOIO À EMPRESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 41/860627; identificação de pessoa colectiva n.º 501685006;
data da apresentação: 20030630.

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

10 de Julho de 2003. � A Ajudante, Anabela Tavares dos Santos.
2002706565

HERMICENTRO � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 435/981202; identificação de pessoa colectiva n.º 504482360;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20031222.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi deslocada a sede para
a Rua do Ribeiro, vila, freguesia e concelho de Sever do Vouga.

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

5 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 2002707073

TALVOUGA � GESTÃO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 380/970318; identificação de pessoa colectiva n.º 503849545;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20031231.

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

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

Está conforme.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 2002707090

VALE DE CAMBRA

ARLINDO S. GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 109/750414; identificação de pessoa colectiva n.º 500315957;
número e data da entrega: 13/20030623.

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

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 2000196535

BEJA
BEJA

ENTRASPAS � SOCIEDADE DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1568/
020305; identificação de pessoa colectiva n.º 506010112;
data: 20030701.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 2002.

17 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Regina Celeste Con-
ceição Santos Fragoso. 2002467463

PADARIA PALMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 748/890308;
identificação de pessoa colectiva n.º 502129220; data: 030626.

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

8 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Regina Celeste Con-
ceição Santos Fragoso. 2002451800

MANZACA & MOREIRA � ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1360/
990506; identificação de pessoa colectiva n.º 504410911;
data: 20030627.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 2002.

8 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Regina Celeste Con-
ceição Santos Fragoso. 2002451257

ANTÓNIO LÚCIO � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1787/
040217; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040217.
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Certifico que, entre António Lúcio Marreiros Fraústo, e Cláudia
Sofia Marques Romão Hilário, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Lúcio � Comércio de
Artigos de Decoração, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Terreiros dos Valentes, Galeria
dos Valentes, loja 10, freguesia de Beja (São João Baptista), concelho
de Beja.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de artigos de
decoração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor no-
minal de 2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção
conjunta de dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

legitimários;
e) Quando em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria 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 a terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Regina Celeste Con-
ceição Santos Fragoso. 2006082361

TRANSPORTES � CARLOS J. SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1786/
040225;  inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/040225.

Certifico que, Carlos Jacinto da Silva, constituiu a sociedade
unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TRANSPORTES � Carlos J. Sil-
va, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Escritor Julião Quintinha,
66, rés-do-chão, freguesia de Salvador, concelho de Beja.

3 � A gerência poderá, por simples deliberação, deslocar a sua sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e bem
assim criar ou extinguir sucursais, agências, filiais, delegações ou ou-
tras formas locais de representação, independentemente da sua situa-
ção geográfica, em todo o território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto efectuar transportes rodoviários de
mercadorias.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, representada por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao único sócio.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo, ac-
tiva ou passivamente, fica a cargo do único sócio, desde já nomeado
gerente, com ou sem remuneração, conforme ele decidir.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura do gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único pode celebrar negócios jurídicos com a sociedade,
desde que estes sirvam os interesses da mesma.

Está conforme o original.

3 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Regina Celeste Con-
ceição Santos Fragoso. 2006082515

JOSÉ MARIA PEREIRA & FILHOS
RESTAURANTE ALENTEJANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1788/
040217;  inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/040217.

Certifico que, entre José Maria Pereira, Teresa Loura Pereira, Sónia
Isabel Colaço Pereira, Paula Virgínia Colaço Pereira, Maria José Colaço
Pereira Guerreiro e Carlos André Colaço Pereira, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação José Maria Pereira & Fi-
lhos � Restaurante Alentejano, L.da, e tem a sua sede no Largo dos
Duques de Beja, 6, freguesia de Santa Maria da Feira, concelho de
Beja.

2 � A sede da sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de restaurantes de tipo
tradicional e de alojamentos de curta duração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em seis quotas, assim distribuídas: uma no va-
lor nominal de 25 00 euros, pertencente ao sócio José Maria Pereira;
uma no valor nominal de 8500 euros, pertencente à sócia Teresa
Loura Pereira; e quatro quotas iguais no valor nominal de 4000 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Paula Virgínia Colaço
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Pereira, Maria José Colaço Pereira Guerreiro, Sónia Isabel Colaço
Pereira, e Carlos André Colaço Pereira.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios José Maria
Pereira, Teresa Loura Pereira e Carlos André Colaço Pereira, desde
já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a assinatura do sócio gerente José Maria Pereira ou
com as assinaturas conjuntas dos dois sócios gerentes, Teresa Loura
Pereira e Carlos André Colaço Pereira.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em mas-

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

dos casos previstos no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Sociedades
Comerciais.

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Regina Celeste Con-
ceição Santos Fragoso. 2006082272

XÍCARA � COMÉRCIO DE CAFÉS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1774/
031209;  inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
031209.

Certifico que, José Manuel Costa Tavares de Almeida, constituiu a
sociedade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma XÍCARA � Comércio de Cafés,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Vasco da Gama, 14,
3.º, direito, freguesia de São João Baptista, concelho de Beja.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e bem assim, criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de cafés e de-
rivados, refrigerantes e bebidas alcoólicas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Regina Celeste Con-
ceição Santos Fragoso. 2006082027

TRANSPORTES LAMPREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1237/
970530; identificação de pessoa colectiva n.º 503900915; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 12/031205.

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

Alteração parcial do contrato.
O seu artigo 3.º foi alterado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público ocasional de
mercadorias por camionagem com condutor; construção civil e obras
públicas, movimentação de terras e demolição, comercialização de
areias, gravilhas e outros inertes.

O texto completo actualizado, ficou depositado na pasta respectiva.

8 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Regina Celeste Con-
ceição Santos Fragoso. 2006082035

CASTRO VERDE

CONSERCASTRO � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Verde. Matrícula n.º 187/
040220; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/040220.

Contrato de sociedade

No dia 20 de Fevereiro de 2004, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Loulé, perante mim, licenciado José
João da Silva Guerreiro, Notário do Cartório, compareceram como
outorgantes:

1.º Vítor Manuel Simões Marques, contribuinte fiscal
n.º 164907750, casado no regime da comunhão geral de bens com
Eduarda Maria Guerreiro Mateus Simões Marques, natural da freguesia
do Rosário, concelho de Almodôvar, com residência habitual na Rua de
Ary dos Santos, 2, na vila, freguesia e concelho de Castro Verde; e

2.ª Alexandra Salomé Mateus Simões Marques, contribuinte fiscal
n.º 227752570, solteira, maior, natural da freguesia e concelho de
Castro Verde, onde habitualmente reside na morada atrás indicada.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente, n.os 6637908, de 19 de Feve-
reiro de 2003, e 12399430, de 25 de Fevereiro de 2002, ambos emi-
tidos pelos Serviços de Identificação Civil de Beja.

E pelos outorgantes foi declarado:
Que, entre si, celebram um contrato de sociedade comercial por

quotas, que vai reger-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONSERCASTRO Contabilidade
e Serviços, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de João de Deus, 11, na
vila, freguesia e concelho de Castro Verde.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em contabilidade e serviços.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 3750 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel Simões
Marques; e outra no valor nominal de 1250 euros, pertencente à sócia
Alexandra Salomé Mateus Simões Marques.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.
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3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Vítor Manuel Simões
Marques.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � O Conservador, António Chagas.
2003644903

ANTÓNIO LUÍS ESTAÇO, L.DA

Sede: Rua de Morais Sarmento, 27, em Castro Verde

Conservatória do Registo Comercial de Castro Verde. Matrícula n.º 20/
120489; identificação de pessoa colectiva n.º 502116285;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 6 e inscrição n.º 9;
números e data das apresentações: 3, 5 e 6/031219.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi registado:
O aumento de capital, cessação de funções de gerente e nomeação

de gerente e alteração parcial do contrato.
Cessação de funções de gerente de António Luís Estaço, por renúncia

de 9 de Outubro de 2003.
ARTIGO 3.º

O capital social é de 220 000 euros, realizado em dinheiro e por incor-
poração de reservas livres, representado por uma quota de 110 000 euros,
pertencente ao sócio Fernando Manuel Ramos Estaço; uma quota de
55 000 euros, pertencente à sócia Maria da Conceição Ramos Estaço
Barbudo; e uma quota de 55 000 euros, pertencente à sócia Isabel Maria
Ramos Estaço.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, pertence aos sócios
Fernando Manuel Ramos Estaço, e Maria da Conceição Ramos Estaço
Barbudo, desde já nomeados gerentes e com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral; sendo necessária e sufi-
ciente a assinatura de qualquer dos gerentes para obrigar a sociedade.

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

Conferi, está conforme.

10 de Fevereiro de 2004. � O Conservador, António Chagas.
2001403453

AGRO-MONTE GREGÓRIOS � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, S. A.

Sede: Monte dos Gregórios, freguesia e concelho
de Castro Verde

Conservatória do Registo Comercial de Castro Verde. Matrícula n.º 103/
971125; identificação de pessoa colectiva n.º 504018566; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/031219.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi registado:
O aumento de capital com redenominação e alteração parcial do

contrato, passando o artigo 4.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital da sociedade é de 50 000 euros, encontra-se inte-
gralmente realizado e está dividido em 50 000 acções do valor nomi-
nal de 1 euro cada uma, e subscrito integralmente.

2 � A sociedade emitirá acções nominativas ou ao portador.

3 � As acções serão representadas por títulos de uma acção, devi-
damente assinadas por dois administradores, podendo uma das assina-
turas ser feita por chancela.

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

Conferi, está conforme.

10 de Fevereiro de 2004. � O Conservador, António Chagas.
2001403445

ODEMIRA

DAVIDE & LOUÇÃO � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 214;
identificação de pessoa colectiva n.º 502501146; número e data da
apresentação: 19/030625.

Certifico que, em relação à sociedade supra identificada, ficaram
depositados, na respectiva pasta, os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

18 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel). 2002224773

MARCOMEI � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 707;
identificação de pessoa colectiva n.º 505837390; número e data da
apresentação: 17/030625.

Certifico que, em relação à sociedade supra identificada, ficaram
depositados, na respectiva pasta, os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

18 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel). 2002224552

CONSTRUTORA SANLUISENSE � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 193;
identificação de pessoa colectiva n.º 502965514; número e data da
apresentação: 35/030630.

Certifico que, em relação à sociedade supra identificada, ficaram
depositados, na respectiva pasta, os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

27 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 2002225737

DUNA PARQUE � GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 100;
identificação de pessoa colectiva n.º 501595015; número e data da
apresentação: 18/030625.

Certifico que, em relação à sociedade supra identificada, ficaram
depositados, na respectiva pasta, os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

18 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel). 2002224560

SERPA

NOZIBA � AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 189/
920826; identificação de pessoa colectiva n.º 502828668; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 4/040219.
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Certifico que, por escritura de 12 de Fevereiro de 2004, lavrada a
fls. 49 do livro n.º 251-D, do 1.º Cartório da Secretaria Notarial de
Beja, foi alterado o artigo 6.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence ao sócio François Raoul Vez, bastan-
do a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos, nomeadamente na contracção de dívidas perante instituições
bancárias, na constituição de hipotecas e penhores sobre os bens sociais
para garantia do seu cumprimento e na emissão de letras e livranças.

Foi depositado na pasta, o texto completo do contrato na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante em exercício,
Décia Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2006251155

CASA AGRÍCOLA MARIA CAROLINA SOARES BARROSO
E SOBRINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 126/
890523; identificação de pessoa colectiva n.º 502163771; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 6/040216.

Certifico que, por acta n.º 20 de 31 de Dezembro de 2003, foi
nomeada gerente: Bárbara Branco Vitorino Soares Monge.

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante em exercício,
Décia Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2006251147

VIDIGUEIRA

JOSÉ A. S. CAPITO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vidigueira. Matrícula n.º 15/
040119; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040119.

Estatutos da sociedade

No dia 8 de Janeiro de 2004, José Anico Santana Capito, identifi-
cação fiscal n.º 145574539, casado, maior, natural da freguesia de
Selmes, concelho de Vidigueira, residente na Rua da Praça, 25, em
Selmes, titular do bilhete de identidade n.º 2053507, emitido em 3 de
Novembro de 1994, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Declara:
Que, constitui uma sociedade unipessoal por quotas, que se regerá pe-

las seguintes cláusulas:
ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Α. S. Capito � Sociedade
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Praça, 25, freguesia de
Selmes, concelho de Vidigueira.

3 � A gerência poderá, por simples deliberação, deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para qualquer concelho limítrofe,
e bem assim criar ou extinguir sucursais, filiais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação, independentemente da sua
situação geográfica, em todo o território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: comércio a retalho de produtos ali-
mentares e vestuário.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao único sócio, José Anico Santana Capito.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de um gerente, a designar
pelo sócio único, ficando desde já nomeado gerente o dito sócio, José
Anico Santana Capito.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção do ge-
rente.

ARTIGO 5.º

O sócio único pode celebrar negócios jurídicos com a sociedade,
desde que estes sirvam a prossecução do objecto social.

Mais declara o outorgante que não é titular de qualquer outra socie-
dade unipessoal por quotas e também declara, sobre a sua inteira res-
ponsabilidade, que o capital social no valor de 5000 euros, deu entra-
da na caixa da sociedade.

Está conforme.

5 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante, Maria Fernanda Alhinha
Ramalho Sesinando. 2001892519

BRAGA
AMARES

PÓRTICO DESIGN � REVESTIMENTOS DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 653/
040225; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/040225.

Certifico que Patrícia Júlia Chaves Rebelo Dias Coelho, casada com
Jorge Manuel Monteiro Leite, na separação de bens; e Luís Rodrigues
Leite, casado com Elza Monteiro Andrade Leite, na comunhão geral,
constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Pórtico Design � Re-
vestimentos de Interiores, L.da, e tem a sua sede no lugar de Rio Tin-
to, freguesia de Rendufe, concelho de Amares.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e expor-
tação de loiças e equipamento sanitário e de materiais para revesti-
mentos de pavimentos e paredes, nomeadamente mármores, grani-
tos, ardósia e ainda cabinas, torneiras e elementos similares para
instalação em casas de banho. Actividades de design, nomeadamente
concepção de casas de banho, criação e organização de expositores
para apresentação e divulgação das mesmas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
12 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem à sócia Patrícia Júlia Chaves Rebelo Dias Coelho, que desde já
fica nomeada gerente.

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

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

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

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

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;
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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 o prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

3 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José de Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2001982712

BARCELOS

DESP � DESENHO E PUBLICIDADE, L.DA

Sede: Urbanização das Calçadas, Edifício Santa Clara, loja 12,
Rua do Dr. Aníbal Araújo, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3503/
990804; identificação de pessoa colectiva n.º 504462717; data da
apresentação: 20030530.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectu-
ado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2002.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Sil-
va Pimenta. 2000376169

TRIALVE � INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Sede: Trigais, Alvelos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1076/
870213; identificação de pessoa colectiva n.º 501788123; data da
apresentação: 20030618.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectu-
ado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2002.

20 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 2000375570

BARVITUR � AGÊNCIA VIAGENS TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2311/
931130; identificação de pessoa colectiva n.º 503099406;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: Of. 32 e 34/20020730.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que Eugénia Ca-
rolina dos Santos Lourenço cessou as funções de gerente, por renún-
cia, sendo a data da comunicação de 2 de Maio de 2002, e foram
alterados os artigos 3.º e 4.º do pacto social, os quais ficam com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
12 500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios, Fernando Rui
Parente da Costa, e Margarida Maria de Macedo Gomes.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e gerência da sociedade, remunerada ou não,
conforme deliberação da assembleia geral, pertence a um ou mais
gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral.

2 � A sociedade poderá constituir mandatários para a prática de
determinados actos ou espécie de actos.

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Fernando Rui Paren-
te da Costa.

4 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
e representá-la em juízo e fora dele, activa e passivamente, é sufi-
ciente a assinatura de um gerente.

5 � Nos poderes de gerência estão incluídos os de comprar, vender,
permutar e alugar veículos automóveis e quaisquer outros bens móveis e
celebrar contratos de locação financeira ou de aluguer de longa duração.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

7 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000180731

BRAGA

FULLWEB � SISTEMAS DE INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Damião de Góis, 188, 3.º, esquerdo, Braga
(Cividade)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6878/
000524; identificação de pessoa colectiva n.º 504997831; data do
depósito: 20031030.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme.

2 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002042470

FULLWEB � SISTEMAS DE INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Damião de Góis, 188, 3.º, esquerdo, Braga
(Cividade)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6878/
000524; identificação de pessoa colectiva n.º 504997831; data do
depósito: 20031030.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2001.

Está conforme.

2 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002042489

FULLWEB � SISTEMAS DE INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Damião de Góis, 188, 3.º, esquerdo, Braga
(Cividade)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6878/
000524; identificação de pessoa colectiva n.º 504997831; data do
depósito: 20031030.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

2 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002042497

CELORICO DE BASTO

RUI CARVALHO � FABRICO E COMÉRCIO
DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 448/020131; identificação de pessoa colectiva n.º 505937999;
data: 20031003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de 2002.

3 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Fernanda
Carvalho da Silva Alves. 2006092138
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ESPOSENDE

GARCIA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 155/
810429; identificação de pessoa colectiva n.º 501157050.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos
e depositados em 26 de Junho de 2003, na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2002.

11 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2003428720

FAFE

T. T. T. TECELAGEM E TINTURARIA TÊXTIL, S. A.

Sede: Porinhos, Arões São Romão, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 295/
810811; identificação de pessoa colectiva n.º 501179992.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas referente ao ano
de 2002.

27 de Junho de 2003. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 2002683158

LUÍS VIEIRA & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1318/
990714; identificação de pessoa colectiva n.º 504455893.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2002.

30 de Junho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 2003293701

TACOFAF � REVESTIMENTOS EM MADEIRA, L.DA

Sede: Loteamento de Cabreiras, lote 51, Quinchães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 889/
940530; identificação de pessoa colectiva n.º 503209198.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2002.

2 de Julho de 2003. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
2003280294

PEC � PRODUTORA DE EVENTOS DE CICLISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2290/
20040227; identificação de pessoa colectiva
n.º 506810810 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 11/20040227.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de PEC � Produtora de
Eventos de Ciclismo, L.da, vai ter a sua sede na Avenida da Liberdade,
666, da freguesia de Travassós, do concelho de Fafe.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir, transferir ou encerrar filiais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prática de actividades não
especificadas de diversão, realização de espectáculos desportivos, reali-
zação de espectáculos musicais, realização de provas desportivas, re-
alização de espectáculos diversos e de outros eventos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal de
4900 euros, pertencente ao sócio Manuel Fernandes de Castro; e outra
do valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia Maria Fernandes
de Oliveira Castro.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares, até dez vezes o montante das suas quotas.

ARTIGO 5.º

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

2 � Porém, fica, desde já, designado gerente o sócio Manuel
Fernandes de Castro.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
4 � Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá com-

prar, trocar e vender bens móveis e imóveis, bem como tomar de
arrendamento quaisquer locais e alterar ou rescindir os respectivos
contratos; adquirir, por trespasse, quaisquer estabelecimentos comer-
ciais, celebrar quaisquer contratos de locação financeira e confessar,
desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos necessita sempre do con-
sentimento da sociedade, que goza do direito de preferência na alie-
nação em primeiro lugar, cabendo aos sócios não cedentes, em segun-
do lugar, o mesmo direito.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Ferreira Cerqueira. 2002690758

NORTUBI � IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1076/
970108; identificação de pessoa colectiva n.º 503792640; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 10/20040303.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe, foi alterado
de 5000 euros para 100 000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 100 000 euros e
corresponde à soma de quatro quotas, sendo uma de 40 000 euros, do
sócio António Antunes Guimarães; e três iguais de 20 000 euros cada
uma, pertencentes às sócias Ana Cláudia de Andrade Guimarães, Ana
Cristina de Andrade Guimarães e Ana Sofia de Andrade Guimarães.

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

Está conforme.

3 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Ferreira Cerqueira. 2002690774

JOÃO MELO DA CUNHA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 522; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502086114; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 15/20040301.
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Certifico que, João Melo da Cunha, cessou funções de gerente, por
renúncia.

Data da comunicação: 20 de Abril de 2000.

Está conforme.

2 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Ferreira Cerqueira. 2002690960

PIROTÉCNICA � ARMANDO VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 430/870316;
identificação de pessoa colectiva n.º 501800328; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 8/20040301.

Certifico que, José Gomes Vieira, cessou funções de gerente, por
renúncia.

Data da comunicação: 5 de Fevereiro de 2004.

Está conforme.

2 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Ferreira Cerqueira. 2002690979

PADARIAS NOVA FAFE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2292/
20040301; identificação de pessoa colectiva
n.º 506844935 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 12/20040301.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Padarias Nova Fafe, L.da, tem sede
na Avenida do Brasil, Edifício Central Camionagem, piso 0, nesta
cidade de Fafe.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para localidade de outro
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico e comercialização de
artigos de panificação, pastelaria, confeitaria e restauração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas, sendo duas iguais
de 5000 euros cada uma, pertencentes às sócias Isabel Leite Costa e
Ana Sílvia Oliveira Leitão; uma de 4500 euros, pertencente ao sócio
Luís Miguel Alves de Moura Azevedo; e outra de 500 euros, perten-
cente ao sócio Luís Manuel Moura Azevedo.

ARTIGO 4.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res em numerário, até ao décuplo do capital social, nas condições
deliberadas em assembleia geral e com o acordo unânime dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, é exercida por
um ou mais gerentes, sócios ou não sócios, a designar em assembleia
geral.

2 � Fica, desde já, designada gerente a sócia Ana Sílvia Oliveira
Leitão.

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

ARTIGO 6.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios ou para os seus
descendentes e ascendentes.

2 � A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consen-
timento da sociedade, e dos sócios não cedentes, os quais, terão direi-
to de preferência.

3 � Se mais do que um sócio desejar preferir, a quota será repar-
tida pelos interessados na proporção das quotas que já possuírem.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações em socieda-
des com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme.

2 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Ferreira Cerqueira. 2002690995

LISTAMPA � ESTAMPARIA TÊXTIL � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2172/
20030227; identificação de pessoa colectiva n.º 506368637; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20040220.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi alterado de
10 000 euros para 50 000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, que
ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à quota de igual valor, pertencente à sócia
Liseta Antónia Martins de Araújo.

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

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Ferreira Cerqueira. 2002690685

GESSIPOR � ESTUQUES E REBOCOS PROJECTADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2269/
20031218; identificação de pessoa colectiva n.º 506764427; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 3/20040225.

Certifico que foi nomeado gerente, Paulo José Moreira Viegas, e fo-
ram alterados os artigos 3.º e 4.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada uma,
pertencentes aos sócios Joaquim Mauro Freitas Lopes, e Paulo José
Moreira Viegas.

ARTIGO 4.º

1 � (Mantém-se).
2 � São gerentes os sócios Joaquim Mauro Freitas Lopes e Paulo

José Moreira Viegas.
3 � (Mantém-se).

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

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Ferreira Cerqueira. 2002690723

ZONA DE ÁGUA � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2230/
20030725; identificação de pessoa colectiva n.º 506647439;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 17 e 18/20040227.

Certifico que, foi nomeada gerente Eugénia de Jesus Soares Mendes
Oliveira, e foram alterados os artigos 4.º e 5.º, que ficaram com a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada
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um dos sócios, Ricardo Jorge Teixeira Marinho Oliveira e Eugénia de
Jesus Soares Mendes Oliveira.

ARTIGO 5.º

1 � (Mantém-se).
2 � Ficam designados gerentes os sócios Ricardo Jorge Teixeira

Marinho Oliveira e Eugénia de Jesus Soares Mendes Oliveira.
3 � (Mantém-se).
a) (Mantém-se);
b) (Mantém-se);
c) (Mantém-se).
4 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,

é suficiente a assinatura de um só gerente.

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

Está conforme.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Ferreira Cerqueira. 2002690731

GUIMARÃES

CLIRONFE � CLÍNICA MÉDICA DE RONFE, L.DA

Sede: lugar de Romãos, freguesia de Ronfe,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4363;
identificação de pessoa colectiva n.º 503113263; data da apresen-
tação: 20030627.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2002.

11 de Agosto de 2003. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 2001932154

MADALENA OLIVEIRA � INDÚSTRIA DE CALÇADO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Afonso Henriques, 14,
freguesia de Sande Vila Nova, concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8573;
identificação de pessoa colectiva n.º 505914166; data da apresen-
tação: 20030627.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2002.

11 de Agosto de 2003. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 2001932260

CONMEIOS � SERVIÇOS, L.DA

Sede: Rua Central, 682, Edifício Aviz, loja 10,
freguesia de Selho São Jorge

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5352;
identificação de pessoa colectiva n.º 503769231; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 12 e 13/20031006.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectu-
ado o registo de alteração parcial do pacto social, quanto aos arti-
gos 1.º, 3.º e 5.º, os quais ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua com a denominação de CONMEIOS �
Serviços, L.da, tem a sua sede na Rua Central, 682, Edifício Aviz, loja
10, da freguesia de Selho São Jorge, do concelho de Guimarães.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir, transferir ou encerrar filiais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
3750 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Porém, ficam designados gerentes os sócios José Carlos
Martins Marques e Emília Adelaide Salgado Rodrigues.

Mais certifico que consta da escritura da alteração do pacto social
a renúncia à gerência de Deolinda dos Prazeres da Silva Oliveira e de
José Manuel Martins Marques.

7 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e Cas-
tro Lopes. 2001924348

PÓVOA DE LANHOSO

12 M � CONTABILIDADE E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 791/20040226; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20040226.

Certifico que, entre Maria da Glória dos Santos Vieira Martins,
casada com Jorge Luís Carvalho, na comunhão de adquiridos; José
Augusto dos Santos Martins, casado com Ana Paula Rocha Costa
Ferreira Martins, na comunhão de adquiridos; e Manuel dos Santos
Vieira Martins, casado com Maria Ester Ferreira Pinto Martins, na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma 12 M � Contabilidade e
Consultoria, L.da, e tem a sua sede na Avenida de 25 de Abril, 207,
2.º, sala 8, freguesia de Nossa Senhora do Amparo, concelho de Pó-
voa de Lanhoso.

2 � A gerência poderá deslocar a sua sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação social,
no território nacional ou no estrangeiro, sem o consentimento da
assembleia geral.

2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de contabilidade,
consultoria fiscal, auditoria, excepto a reservada aos revisores ofici-
ais de contas, estudos económico-financeiros, elaboração e execução
de projectos de investimento, actividades de consultoria para os ne-
gócios e a gestão.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em três quotas: uma de valor nominal de
9000 euros, pertencente à sócia Maria da Glória Santos Vieira Martins;
e duas de valor nominal de 3000 euros, pertencendo uma a cada um
dos sócios, José Augusto Santos Martins e Manuel dos Santos Vieira
Martins.

2 � Só por deliberação unânime de todos os sócios poderão ser
exigíveis a cada sócio prestações suplementares de capital, até ao
montante global igual ao dobro do valor actual das respectivas quotas.

4.º

A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação, fica
afecta à sócia Maria Glória Santos Vieira Martins, que desde já é
nomeada gerente, e por cuja assinatura se obriga em todos os seus
actos e contratos.

5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a estra-
nhos.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gonçal-
ves Lopes Fernandes. 2000549900
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VIEIRA DO MINHO

MANUEL MOTA DE CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vieira do Minho. Matrícula
n.º 319/040223; identificação de pessoa colectiva
n.º 506812421 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/040223.

Certifico que foi efectuado o registo do contrato da sociedade em
epígrafe, com base na escritura lavrada aos 26 de Janeiro de 2004, no
Cartório Notarial de Vieira do Minho, regendo-se o mesmo pelo se-
guinte articulado:

1.º

A sociedade adopta a firma Manuel Mota de Carvalho, L.da, tem a
sua sede no lugar de Sanguinhedo, freguesia e concelho de Vieira do
Minho.

2.º

A sociedade tem por objecto: construção civil, compra e venda de
materiais de construção, compra e venda de terrenos e habitações.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nomi-
nal de 4500 euros, de que é titular o sócio Manuel Mota de Carvalho;
e outra do valor nominal de 500 euros, de que é titular a sócia Zulmira
do Céu Barros Ribeiro.

4.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios, contudo a favor
de estranhos, depende do consentimento da sociedade, gozando esta,
em primeiro lugar, e o sócio não cedente, em segundo lugar, do direi-
to de preferência, na respectiva aquisição.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deli-
berado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Manuel Mota de
Carvalho, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção do gerente.

3 � Em ampliação dos poderes de gerência, poderá o gerente
nomeado realizar os seguintes actos:

a) Comprar e vender veículos automóveis; e
b) Assinar contratos de locação financeira.

6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota que seja penhorada,
arrestada, apreendida ou, por qualquer forma, onerada judicialmente ou
extrajudicialmente, pagando-a pelo valor resultante de balanço especial
organizado para o efeito.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

8.º

A sociedade não se dissolve com a morte ou interdição de qualquer
dos sócios, as quotas possuídas em comum ou em situação de comu-
nhão hereditária, serão representadas por um dos comproprietários ou
herdeiros por eles nomeados.

9.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 50 000 euros, a realizar por eles na propor-
ção das suas quotas.

Foram depositados os documentos na pasta respectiva.

Está conforme.

26 de Fevereiro de 2004. � O Ajudante, Adolfo Manuel Dias
Carreiro Leal de Mariz. 2001837500

JOSÉ CARDOSO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vieira do Minho. Matrícula
n.º 178/981207; identificação de pessoa colectiva n.º 504296906;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/040225.

Certifico que foi efectuado o registo da alteração parcial do con-
trato da sociedade em epígrafe, com base na escritura lavrada aos 9 de
Janeiro de 2004, no Cartório Notarial de Vieira do Minho, tendo sido
alterados os artigos 2.º e 4.º, ficando os mesmos com a redacção se-
guinte:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em: transportes rodoviários de mercado-
rias por conta de outrem; construção e engenharia civil; construção
de estradas; engenharia hidráulica; obras especializadas de construção;
instalações especiais; actividades de acabamento; terraplenagens e
empreiteiro de obras públicas e construção civil.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
será exercida por um ou mais gerentes, que podem ser escolhidos entre
estranhos à sociedade e que serão eleitos em assembleia geral, e que
serão remunerados ou não, conforme vier a ser deliberado.

1 � Ficam desde já designados gerentes ambos os sócios, José
Cardoso da Silva e Maria Amélia Pinto Carneiro.

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

Foram depositados os documentos na pasta respectiva.

Está conforme.

26 de Fevereiro de 2004. � O Ajudante, Adolfo Manuel Dias
Carreiro Leal de Mariz. 2001837623

VILA NOVA DE FAMALICÃO

ABÍLIO DA COSTA MOREIRA & C.A, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 229/641118; identificação de pessoa colectiva
n.º 500006555; inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 12/
040202.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação dos membros do conselho de administração e do fiscal

único.
Período: 2003-2005.
Conselho de administração:
Presidente: David Robert Martin, casado.
Vogais: 1) Antonius Franciscus Hermanus Kerstin, casado; 2) David

Timothy Chisnall Evans, casado; 3) José Carlos da Silva Soares, ca-
sado; e 4) Manuel Santa Cruz Domingues Basto Oliveira, casado.

Fiscalização:
Fiscal único efectivo: Bernardes, Sismeiro & Associados, Sociedade

de Revisores Oficiais de Contas, L.da, representada por Hermínio
António Paulos Afonso, revisor oficial de contas, casado.

Fiscal único suplente: José Pereira Alves, revisor oficial de contas,
casado.

Data da deliberação: 27 de Março de 2003.

Conferi, está conforme.

16 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 2004258802

RECUTEX � RECUPERADOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 391/680507; identificação de pessoa colectiva
n.º 500228590.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

5 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2002133166

SOCIEDADE AVÍCOLA DO LOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1893/971211; identificação de pessoa colectiva
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n.º 501775382; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; números das
apresentações: Of. 36-38.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções de Manuel Moreira Ferreira, em 12 de De-

zembro de 2003, por renúncia.

Conferi, está conforme.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2004234024

FERNANDA & ROSÁRIO � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4951/990422; identificação de pessoa colectiva
n.º 504419730; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 33/
040212.

Certifico que, os sócios da sociedade acima referida deliberaram
proceder à dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2003.

Conferi, está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro Gouveia.
2004258101

DAMINORTE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 7016/021004; identificação de pessoa colectiva n.º 506156648;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 23/040209.

Certifico que, os sócios da sociedade acima referida, deliberaram
proceder à dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 22 de Dezembro de 2002.

Conferi, está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro Gouveia.
2004259469

MOREIRA & FURTADO � MONTAGEM DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4356/970728; identificação de pessoa colectiva
n.º 503926990; inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 31/
031222.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberam:
a) Aumentar o capital da dita sociedade de 7500 euros para

30 000 euros, sendo o aumento, no montante de 22 500 euros, inte-
gralmente subscrito por ambos os sócios na modalidade de novas
entradas em dinheiro e do seguinte modo:

O sócio Fernando Manuel Campos Queirós, reforça a sua quota, no
valor nominal de 6750 euros, com a quantia de 20 250 euros, ficando
assim com uma só quota no valor nominal de 27 000 euros; e

O sócio Diogo Fernando Cardoso Queirós, reforça a sua quota, no
valor nominal de 750 euros, com a quantia de 2250 euros, ficando
assim com uma só quota no valor nominal de 3000 euros;

b) Alteram o corpo do artigo 1.º e os artigos 2.º, 3.º e 5.º do res-
pectivo pacto social, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Diogo Queirós � Comércio de
Cozinhas, L.da, com sede na Rua de Luís Barroso, 42, Edifício Vera
Cruz, loja 3, freguesia e concelho de Vila Nova de Famalicão.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: comércio de cozinhas, electrodomés-
ticos, granitos, roupeiros, casas de banho e artigos de decoração.
Montagem de móveis e outros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros e está dividido em duas quotas, sendo uma no valor

nominal de 27 000 euros, pertencente ao sócio Fernando Manuel
Campos Queirós; e outra no valor nominal de 3000 euros, perten-
cente ao sócio Diogo Fernando Cardoso Queirós.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas ao sócio Fernando Manuel Campos Queirós,
prestações suplementares de capital até ao montante global de
300 000 euros.

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

Conferi, está conforme.

23 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2006273329

SANTOS & J. AZEVEDO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRO-PECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4315/970604; identificação de pessoa colectiva
n.º 503909467; inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 34/
040204.

Certifico que, os sócios da sociedade acima referida deliberam:
a) Mudar a sede social para Rua de D. Dinis, 68, na freguesia de

Fradelos, do concelho de Vila Nova de Famalicão;
b) Investir nas funções de gerente o novo sócio Joaquim Ferreira

da Costa; e
c) Alterar a redacção do corpo do artigo 1.º, artigo 3.º e os n.os 2 e

3 do artigo 5.º do contrato social.
E que essas disposições alteradas passam, a ter a seguinte nova

redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Santos & J. Azevedo � Comércio de
Produtos Agro-Pecuários, L.da, e tem a sua sede na Rua de D. Dinis,
68, na freguesia de Fradelos, do concelho de Vila Nova de Famalicão.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 90 000 euros e
corresponde à soma de três quotas, duas iguais de 38 250 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Mário Jorge Pereira dos Santos
e Maria Almerinda Araújo Campos Santos e outra com o valor nomi-
nal de 13 500 euros pertencente ao sócio Joaquim Ferreira da Costa.

ARTIGO 5.º

2 � São designados os gerentes todos os sócios.
3 � A sociedade fica obrigada pela intervenção conjunta de dois

gerentes, devendo obrigatoriamente, um deles ser o sócio Joaquim
Ferreira da Costa.

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

Conferi e está conforme.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2006272535

MOREIRA & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3160/930312; identificação de pessoa colectiva
n.º 502962399; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 36/
040213.

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

Reforçado com 10 060,10 euros subscrito e realizado em dinheiro
pela sócia Maria da Glória Mendes Lopes Moreira da Silva com
84 14 euros, a que acresce a respectiva quota e por Antero Miguel
Lopes Moreira da Silva e Ana Isabel Lopes Moreira da Silva, soltei-
ros, maiores, com 4987,98 euros, cada um, com o qual são admitidos
como novos sócios, pelo que passa para 35 000 euros.
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Sócios e respectivas quotas:
1) Maria da Glória Mendes Lopes Moreira da Silva, 15 048,08 euros;
2) Maria João Lopes Moreira da Silva, 4987,98 euros;
3) Jorge Manuel Lopes Moreira da Silva, 4987,98 euros;
4) Ana Isabel Lopes Moreira da Silva, 4987,98 euros; e
5) Antero Miguel Lopes Moreira da Silva, 4987,98 euros.
E alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: o 3.º, pelo que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
35 000 euros, representado por cinco quotas: uma do valor nominal
de 15 048,08 euros, pertencente à sócia Maria da Glória Mendes Lopes
Moreira da Silva e quatro quotas iguais do valor nominal de
4987,98 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Maria João
Lopes Moreira da Silva, Jorge Manuel Lopes Moreira da Silva, Ana
Isabel Lopes Moreira da Silva e Antero Miguel Lopes Moreira da Silva.

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

Conferi e está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro Gouveia.
2006257986

FAMALIGEST � AQUISIÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4899/990226; identificação de pessoa colectiva
n.º 504489712; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 10/
040212.

Certifico que, os sócios da sociedade acima referida deliberaram
proceder à:

Conselho de administração: Arnaldo Lima Marques é casado.
Fiscalização:
Fiscal único, efectivo: Santos Carvalho Silva Costa e Associados,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas representada por Armando
Luís Vieira Magalhães, casado, revisor oficial de contas; suplen-
te: António Augusto dos Santos Carvalho, revisor oficial de contas,
casado.

Duração dos mandatos: 2002/2005.
Data da deliberação: 30 de Março de 2002.

Conferi e está conforme.

5 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2004258039

M. G. F. � CARNES DE MOUQUIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4731/980903; identificação de pessoa colectiva
n.º 504239600; inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 13/
040213.

Certifico que, os sócios da sociedade acima referida deliberam alte-
rar o pacto que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação M. G. F. � Carnes de
Mouquim, L.da

2.º

A sede da sociedade é na Avenida de Marechal Humberto Delgado,
132, freguesia de Antas, concelho de Vila Nova de Famalicão, poden-
do ser transferida para qualquer outro local deste concelho ou de qual-
quer dos concelhos limítrofes, para o que a gerência fica, desde já,
autorizada.

3.º

O objecto da sociedade consiste na produção, transformação e
comércio de carnes e produtos afins.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, representado por duas quotas, sendo uma, de 1000 euros,

do sócio Domingos Lopes Mendes e outra, de 9000 euros, da sócia
Rosa Maria da Silva Mendes Ribeiro.

5.º

A sociedade poderá exigir aos sócios a realização de prestações
suplementares até ao montante de 100 000 euros, na proporção das
respectivas quotas.

6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, em condições a
fixar previamente em assembleia geral.

7.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora dele,
activa ou passivamente, será exercida por dois gerentes, ficando des-
de já nomeados para esse cargo os sócios Domingos Lopes Mendes e
Rosa Maria da Silva Mendes Ribeiro.

8.º

1 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada, em todos
os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

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

9.º

A cessão de quotas é livre quando efectuada entre sócios, mas em
relação a estranhos, depende do consentimento da sociedade.

§ único. Em caso de consentimento, a sociedade em primeiro lu-
gar, e quem mais for sócio, depois, terão direito de preferência.

10.º

1 � O sócio que pretenda ceder a sua quota deverá comunicar o
facto simultaneamente à sociedade e aos outros sócios, por carta re-
gistada com aviso de recepção, indicando o nome do comprador, preço
da cessão e demais condições da transacção.

2 � A sociedade deverá deliberar sobre a autorização e sobre o
exercício do direito de preferência no prazo de 30 dias a contar da
data da recepção da comunicação referida no número anterior.

3 � Se a sociedade deliberar autorizar a cessão, mas não pretender
exercer o direito de preferência ou, ainda, se não se pronunciar sobre
a projectada cessão, os sócios não cedentes poderão exercer o direito
de preferência no prazo de 15 dias após a conclusão do prazo referi-
do no número anterior.

4 � Havendo preferência de mais de um sócio, abrir-se-á licitação
entre eles.

5 � Compete ao sócio vendedor designar data e local para a ou-
torga da escritura.

11.º

A autorização da cedência de quota, quando concedida pela socie-
dade, caduca se a cessão não se efectuar no prazo de 60 dias após a
deliberação da assembleia geral.

12.º

A sociedade pode amortizar a quota de qualquer sócio em caso de
penhora ou apreensão judicial da mesma, ou quando um sócio der a
sua quota em caução ou garantia de qualquer obrigação.

§ único. O preço da amortização será o que corresponder ao valor
nominal da quota e será pago em quatro prestações trimestrais vencen-
do-se a primeira 30 dias após a data da deliberação de amortização.

ARTIGO 13.º

Em caso de exclusão, de sócio, o valor da respectiva quota será o
seu valor nominal que será pago no prazo e condições referidas no
parágrafo único do artigo anterior.

ARTIGO 14.º

A faculdade de amortização de quota ou de exclusão de sócio só
poderá ser exercida nos 120 dias subsequentes ao conhecimento do
facto que a permite.

ARTIGO 15.º

Por morte de qualquer dos sócios, a sociedade poderá amortizar a
respectiva quota.

ARTIGO 16.º

A convocação das assembleias gerais compete a qualquer dos ge-
rentes e deve ser feita por meio de carta registada dirigida aos sócios
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com a antecedência mínima de 15 dias, devendo indicar sempre o
assunto a tratar.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral deliberará sobre o destino a dar aos lucros da
sociedade, depois de retiradas as importâncias necessárias para o fun-
do de reserva legal.

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

Conferi e está conforme.

26 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2006257447

CLESA PORTUGUESA � INDÚSTRIAS DE LACTICÍNIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3164/930322; identificação de pessoa colectiva
n.º 502627875; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 18; número e data
da apresentação: 22/040213.

Certifico que, os sócios da sociedade acima referida deliberaram
proceder à recondução dos membros do conselho de administração.

Data da deliberação: 2 de Janeiro de 2004.
Duração do mandato: 1 de Janeiro de 2004 a 31 de Dezembro de

2006.

Conferi e está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro Gouveia.
2004259663

DUARTE & GUEDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3186/930420; identificação de pessoa colectiva
n.º 502999136; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: (of.) 2/040202.

Certifico que, foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções de Maria da Conceição Oliveira Guedes Ferreira

Duarte, em 15 de Janeiro de 2004, por renúncia.
Mais certifico que, pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apre-

sentação n.º (of.) 21/040202. � Cessação de funções de Maria Luísa
Abreu Lopes da Cunha, em 15 de Janeiro de 2004, por renúncia.

Mais certifico que, pela inscrição n.º 8, apresentação n.º 22/
040202. � Os sócios da sociedade acima referida deliberam:

A) Aumentam o capital social da dita sociedade de 25 000 euros
para 50 000 euros, sendo o aumento, no montante de 25 000 euros,
integralmente subscrito por ambos os sócios na modalidade de no-
vas entradas em dinheiro, do seguinte modo: cada um dos sócios,
Fernando Alves Duarte e Ricardo Guedes Duarte, reforça a sua quo-
ta, no valor nominal de 12 500 euros, com a quantia de
12 500 euros, ficando assim, cada um, com uma só quota no valor
nominal de 25 000 euros;

B) Alteram o respectivo pacto social o corpo do artigo 1.º e o
artigo 3.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Duarte & Guedes, L.da, e tem a sua sede
na Rua de Artes e Ofícios, 211, freguesia de Joane, concelho de Vila
Nova de Famalicão.

3.º

O capital social é de 50 000 euros está dividido em duas quotas, no
valor nominal de 25 000 euros cada, pertencentes uma para cada um
dos sócios, Fernando Alves Duarte e Ricardo Guedes Duarte.

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

Conferi e está conforme.

16 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2002116334

GAIO � REPRESENTAÇÕES, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4028/951013; identificação de pessoa colectiva
n.º 502883359; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data
da apresentação: 23/040202.

Certifico que, os sócios da sociedade acima referida deliberaram
proceder à mudança da sede para: Avenida do Dr. Mário Soares, 2870,
3.º EF, freguesia de Joane.

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

Conferi e está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro Gouveia.
2004258268

SÉRGIO CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7330/040210; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 17/040204.

Certifico que, entre:
1) Vítor Hugo Campos da Cunha, solteiro, menor; e
2) Sérgio Filipe Campos da Cunha, casado na comunhão de adqui-

ridos com Paula Cristina Rocha Ferreira Cunha, foi constituída a so-
ciedade acima referida que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sérgio Cunha, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua dos Caçadores, 182, freguesia de Ca-
lendário, concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá deslocar a sede
social qualquer local dentro do mesmo concelho, ou para concelhos
limítrofe.

3.º

A sociedade tem por objecto: compra e venda de imóveis.

4.º

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

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal por deliberação unânime, até ao montante de 150 000 euros.

6.º

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

7.º

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

2 � Fica, desde já, nomeado gerente, o sócio Sérgio Filipe Cam-
pos da Cunha.

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

8.º

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

9.º

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

Conferi e está conforme.

20 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2004259507
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PAFAC � COOPERATIVA CULTURAL E EDITORIAL
DAS PARÓQUIAS DE FAMALICÃO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 33/990316 identificação de pessoa colectiva
n.º 504629220; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 23/
040205.

Certifico que, na sociedade em epígrafe que se procedeu à alteração
parcial dos estatutos.

Artigo alterado: os n.os 1 e 2, do artigo 5.º, pelo que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social mínimo é de 3500 euros, estando totalmente
realizado em dinheiro.

2 � O capital social é variável e ilimitado, sendo constituído por
títulos de 5 euros cada um, devendo cada cooperante subscrever no
mínimo o valor de 10 títulos.

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

Conferi e está conforme.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2004258411

SAMPAIO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2099/880510; identificação de pessoa colectiva
n.º 501981373; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data
da apresentação: 42/040205.

Certifico que, os sócios da sociedade acima referida deliberaram
proceder à mudança de sede para Rua de Atão, pavilhão 4, freguesia
de Pedome.

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

Conferi e está conforme.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2006257498

GLOBALCHIMIE � COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7329/040209; inscrição n.º 1; data da apresenta-
ção: 040209.

Certifico que, entre:
1) António Joaquim da Costa Mendes, casado da comunhão de

adquiridos com Maria de Fátima Matos Macedo Costa; e
2) José Manuel da Silva Cardoso, casado da comunhão de adquiri-

dos com Rosa da Rocha Freitas Cardoso, constituíram a sociedade
acima referida que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação GLOBALCHIMIE �
Comércio de Produtos Químicos, L.da e tem a sua sede na Rua de
Serrões, 418, da freguesia e concelho de Vila Nova de Famalicão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio, importação,
comercialização e fabricação de produtos químicos, designadamente
detergentes, corantes e pigmentos e ainda de produtos químicos auxi-
liares para as indústrias têxteis.

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.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer dos sócios,
verificando-se alguma das seguintes circunstâncias:

a) A quota for objecto de penhora, arresto, providência cautelar,
apreensão judicial, ou qualquer outro procedimento judicial;

b) Interdição ou inabilitação do sócio;
c) O sócio praticar actos lesivos à sociedade ou que prejudiquem a

sua reputação.
2 � O valor da amortização será o respectivo valor nominal, ou

o que resultar do último balanço, se este for inferior, a liquidar em
duas prestações semestrais sem juros.

3 � A sociedade, poderá, em substituição da amortização, optar
por adquirir ela própria a quota, ou fazê-la adquirir por outros sócios
ou estranhos.

ARTIGO 7.º

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

Conferi e está conforme.

20 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2006272519

MAGASILCONF � CONFECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5921/010615; identificação de pessoa colectiva
n.º 505497727.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

14 de Outubro de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2002692513

SOMACEDO � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 457/690508; identificação de pessoa colectiva
n.º 500035040; data da apresentação: 030630.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi e está conforme.

15 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2002123306

GONDITERRA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7326/040205; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 48/040205.

Certifico que, entre:
1) Martine Campos Pereira, casado na comunhão geral com Paula

Margarida Patrício Gonçalves Pereira; e
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2) Paula Margarida Patrício Gonçalves Pereira, casada na comu-
nhão geral com Martine Campos Pereira, foi constituída a sociedade
acima referida que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação GONDITERRA �
Imobiliária, L.da e tem a sua sede na Rua do Sol, 114, freguesia de
Gondifelos, concelho de Vila Nova de Famalicão.

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,
promoção imobiliária, compra e venda de bens imóveis, arrendamen-
to de imóveis próprios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
200 000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
140 000 euros, pertencente ao sócio Martine Campos Pereira, e ou-
tra do valor nominal de 60 000 euros, pertencente à sócia Paula
Margarida Patrício Gonçalves Pereira.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 400 000 euros.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer nos termos a estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando desde já nomeado gerente o sócio Martine
Campos Pereira.

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

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

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

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 estranho que
a todos represente na sociedade.

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

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

Conferi e está conforme.

19 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2006272527

CDMD � CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO
E DENTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7325/040205; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 7/040205.

Certifico que, entre Vítor Manuel da Silva Oliveira Machado, sol-
teiro, maior; e Teresa de Jesus da Silva Oliveira Machado, casada com
Constantino de Sá Oliveira Machado, na comunhão geral, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação CDMD � Centro de Di-
agnóstico Médico e Dentário, L.da e tem a sua sede na Rua de Júlio
Araújo, 66, Edifício Coral, 1.º, sala 5, da freguesia e concelho de Vila
Nova de Famalicão.

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 clínica médica
com serviços de enfermagem, análises clínicas, exames complemen-
tares de diagnóstico, e ainda a exploração de clínica médica dentária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
24 900 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel da Silva Oliveira
Machado e outra do valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia
Teresa de Jesus da Silva Oliveira Machado.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 100 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação, cabem
ao sócio Vítor Manuel da Silva Oliveira Machado que desde já fica
nomeado gerente, a quem é conferido um direito especial à gerência.

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

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

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

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

ARTIGO 5.º

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.

Conferi e está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro Gouveia.
2006272500



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 87 � 13 de Abril de 2004 8016-(185)

ANA MIRRA � AGENTE DE COMÉRCIO TÊXTIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 66 621/020521; identificação de pessoa colectiva
n.º 506176789; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 28/
040204.

Certifico que, na sociedade em epígrafe se procedeu à alteração
parcial do contrato.

Artigo alterado: o n.º 1 do 4.º, pelo que passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com remuneração ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos gerentes que vi-
erem a ser designados na mesma, mantendo-se na gerência a identificada
Ana Maria Mirra da Silva.

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

Conferi e está conforme.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2006272497

CONSMORG � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7014/020930; identificação de pessoa colectiva
n.º 506315983; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 30/
040204.

Certifico que, a sociedade acima referida delibera:
a) Aumentar o capital social da indicada sociedade, com

20 000 euros, em dinheiro, elevando-o para 25 000 euros, sendo a
importância do aumento realizada por ele sócio que acresce à primi-
tiva quota;

b) Prever a possibilidade de serem exigidas ao sócio prestações
suplementares de capital;

c) Alterar em conformidade o artigo 3.º do pacto social que passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 000 euros, integralmente realizado
em dinheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

2 � A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares
ao capital até ao montante global de 25 000 euros.

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

Conferi e está conforme.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2006272578

COLOR JEANS � LAVANDARIA E TINTURARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7336/040217; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 27/040217.

Certifico que, entre:
1) António Joaquim Ferreira Escadas Ribeiro, casado na separação

de bens com Ana Paula de Carvalho Vilaça;
2) Arlindo de Castro Santos Pinto, casado na comunhão de adqui-

ridos com Maria Alice Fernandes Costa Pinto;
3) Manuel Eugénio Henriques Dias, casado na comunhão de adqui-

ridos com Rosa Maria Fernandes Costa Dias;
4) Gonçalo Henriques Dias, casado na comunhão de adquiridos com

Rosa Maria Pinheiro Teixeira Dias, foi constituída a sociedade acima
referida que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação COLOR JEANS � Lavandaria
e Tinturaria, L.da, tem a sua sede no lugar de Caniços, freguesia de
Bairro, concelho de Vila Nova de Famalicão.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser transferida para outro local do mesmo concelho ou concelho
limítrofe, ficando ainda autorizada a criar sucursais, agências, filiais
ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em lavandaria e tinturaria de
artigos de vestuário e têxteis lar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 60 000 euros, dividido em quatro quotas iguais, do valor nominal
de 15 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

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

estabelecimentos comerciais ou tomar de arrendamento quaisquer
prédios destinados à prossecução do objecto social.

b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios a realização de prestações
suplementares ao capital até ao montante global de 500 000 euros.

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre os sócios, carecen-
do do consentimento da sociedade quando feita a estranhos.

ARTIGO 7.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens ou separação

de bens de qualquer sócio, a respectiva quota não fique a pertencer ao
titular inicial;

c) Em caso de arrolamento, arresto, penhora ou inclusão da quota
em massa falida ou insolvente;

d) Em caso de cessão sem prévio consentimento da sociedade;
e) Havendo exclusão de sócio;
f) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não sócios;
g) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não

for adjudicada ao seu titular.

ARTIGO 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 empresas.

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

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

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos sócios
com a antecedência mínima de 20 dias.

Conferi e está conforme.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2004234180
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PEDRA PURA � MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7334/040213; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 39/040213.

Certifico que, entre:
1) Joaquim António dos Santos Pereira, casado na comunhão de

adquiridos com Gabriela Maria Santos de Maia Campos; e
2) Gabriela Maria Santos de Maia Campos, casada na comunhão de

adquiridos com Joaquim António dos Santos Pereira, foi constituída a
sociedade acima referida que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Pedra Pura � Mármores
e Granitos, L.da e tem a sua sede na Rua das Rosas, Edifício das Rosas,
bloco B, 2.º, esquerdo, 78, freguesia de Lousado, concelho de Vila Nova
de Famalicão.

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, exporta-
ção, transformação, colocação e acabamento de mármores e granitos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
4750 euros, pertencente ao sócio Joaquim António dos Santos Perei-
ra e outra do valor nominal de 250 euros, pertencente à sócia Gabriela
Maria Santos de Maia Campos.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando desde já nomeado gerente o sócio Joaquim
António dos Santos Pereira.

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Conferi e está conforme.

26 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2004234172

G. P. R. � COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7333/040213; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 38/040213.

Certifico que, entre:
1) Nuno Manuel Torres Ribeiro, solteiro, maior;
2) Mário Filipe Fernandes Pinto, casado na comunhão de adquiri-

dos com Maria Filipa Arandas Carvalho; e
3) Telmo Fernando Campos Guimarães, casado na comunhão de

adquiridos com Amélia Taipa Correia de Andrade, foi constituída a
sociedade acima referida que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação G. P. R. � Comércio e
Importação de Têxteis, L.da e tem a sua sede na Rua Nova, 168, fre-
guesia de Delães, concelho de Vila Nova de Famalicão.

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 expor-
tação de máquinas para a indústria têxtil de transferes, de corantes
químicos e de artigos de vestuário. Prestação de serviços de estampagem
e de aplicações têxteis. Comércio, importação e exportação de têxteis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros, dividido em três quotas iguais do valor nominal de
1700 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 5000 euros.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a 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 legitimários;
f) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não

for adjudicada ao seu titular;
g) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não sócios.
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 oito prestações iguais, com vencimentos sucessivos
a três meses após a fixação definitiva da contrapartida, salvo se o
crédito referido no n.º 2 do artigo 235.º do Código das Sociedades
Comerciais se revelar mais favorável para o titular da quota.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

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

ARTIGO 9.º

Afastando-se qualquer sócio da sociedade, não poderá exercer idên-
tica actividade por conta própria ou noutras sociedade nos seguintes
cinco anos.
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ARTIGO 10.º

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

ARTIGO 11.º

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

Conferi e está conforme.

26 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2004234164

PADARIA PELUCHE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7322/040204; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 29/040204.

Certifico que, entre:
1) António Filipe Santos Teles, casado na comunhão de adquiridos

com Marlene Campos Silva; e
2) António Joaquim Oliveira da Silva, casado na comunhão de

adquiridos com Maria do Carmo Dias Campos Solinho, foi constitu-
ída a sociedade acima referida que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Padaria Peluche, L.da e tem
a sua sede na Rua do Altinho, 117, freguesia de Arnoso (Santa Ma-
ria), concelho de Vila Nova de Famalicão.

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 estabelecimento
de restauração e bebidas, nomeadamente pastelaria e snack-bar. Ex-
ploração de padaria com fabrico próprio.

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 400 000 euros.

ARTIGO 4.º

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

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

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.

Conferi e está conforme.

17 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2006272586

CASA DAS ANTENAS DE INÊS & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7320/040203; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 36/040203.

Certifico que, entre:
1) António do Rego Marques, casado na comunhão de adquiridos

com Inês Carvalho Moreira Marques; e
2) Inês de Carvalho Moreira Marques, casada na comunhão de

adquiridos com António do Rego Marques, foi constituída a sociedade
acima referida que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Casa das Antenas de Inês &
Marques, L.da e tem a sua sede na Avenida Nacional 817, freguesia de
Portela, concelho de Vila Nova de Famalicão.

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 importação e comércio de
antenas de televisão e seus acessórios, bem como material eléctrico e
electrónico e aparelhos de telecomunicações.

ARTIGO 3.º

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

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 100 000 euros.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

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

Conferi e está conforme.

17 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2006272543

VITREO � COMÉRCIO DE VIDROS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7327/040206; identificação de pessoa colectiva
n.º 503915548; inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 18/
040206.

Certifico que, o sócio da sociedade acima referida delibera trans-
formar a sociedade comercial em sociedade unipessoal por quotas,
alterando o aditamento social, composição da gerência e transferindo
a sede social para outro concelho a qual fica a reger-se pelos termos
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação VITREO � Comércio de
Vidros, Unipessoal, L.da e tem a sua sede no lugar do Outeiro, fregue-
sia de Arnoso (Santa Maria), concelho de Vila Nova de Famalicão.
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2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso de
louças em cerâmica e em vidro (objectos decorativos em vidro).

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inclu-
sive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 15 000 euros, integralmente realizado
em dinheiro por ele sócio em quota de igual valor.

2 � A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares
ao capital, até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao só-
cio António Sérgio Castro da Costa 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.

Conferi e está conforme.

19 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2004258284

EXPOZA � TÊXTEIS E CONFECÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 7255/031117; identificação de pessoa colectiva n.º 501652361;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 29/040206.

Certifico que, foi deliberado:
Aumentar o capital social de 900 000 euros para 1 050 000 euros,

pelo reforço de 150 000 euros, realizado em dinheiro, mediante a
emissão de 150 000 novas acções, do valor nominal de 1 euro, intei-
ramente subscritas por ele outorgante.

Que em execução da citada deliberação declara aumentado o capi-
tal social da referida sociedade, nos termos expostos, e altera, em
consequência, o n.º 1 do artigo 3.º dos estatutos pelos quais a mesma
se rege, nos termos seguintes:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 1 050 000 euros, representado por
1 050 000 acções do valor nominal de 1 euro cada.

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

Conferi e está conforme.

19 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2005134368

CORREIA & C.A, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º S/N.º/290204; identificação de pessoa colectiva
n.º 500506353; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 47; número e data
da apresentação: 6/040204.

Certifico que, foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções de Maria Cecília Francisco Machado Costa e

Delfim Paiva e Costa, por renúncia, por cartas datadas de 13 de
Novembro de 2003.

Mais certifico que, pela inscrição n.º 48, apresentação n.º 7/040204,
foi efectuado o seguinte registo:

Designação dos membros do conselho de administração, até ao
termo do mandato em curso.

Nomeados: presidente � Geraldo Roeder, divorciado; vogais: Cláudia
Cecília Fanton, divorciada; Sidnei Geraldo Roeder, solteiro, maior.

Data da deliberação: 14 de Novembro de 2003.

Conferi e está conforme.

17 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2006258001

ANTÓNIO CALDEIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5035-A/990709; identificação de pessoa colectiva
n.º 504545906; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 7/
040211.

Certifico que, os sócios da sociedade acima referida deliberam alte-
rar, como efectivamente altera, o corpo do artigo 3.º e os n.os 1 e
2 do artigo 4.º do respectivo pacto, os quais passam a ter a seguinte
nova redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas, sendo uma no valor no-
minal de 4000 euros, pertencente ao sócio António Caldeira da Silva,
e outra no valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Marisa
Cristina Escórcio da Silva.

4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a um ou
mais gerentes, sócios ou não sócios, tendo sido já nomeado gerente o
sócio António Caldeira da Silva.

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

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

Conferi e está conforme.

23 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2004259540

GONÇALO SALGADO LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5742/010201; identificação de pessoa colectiva
n.º 505296314; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 25/
040202.

Certifico que, os sócios da sociedade acima referida deliberam:
a) Aumentar o capital social da dita sociedade de 5000 euros para

50 000 euros, sendo o aumento, no montante de 45 000 euros, inte-
gralmente subscrito por ambos os sócios na modalidade de novas
entradas em dinheiro e do seguinte modo:

O sócio Gonçalo Salgado Leite reforça a sua quota, no valor nomi-
nal de 3750 euros, com a quantia de 33 750 euros, ficando assim com
uma só quota no valor nominal de 37 500 euros;

A sócia Ana Maria Torres Nogueira reforça a sua quota, no valor
nominal de 1250 euros, com a quantia de 11 250 euros, ficando as-
sim com uma só quota no valor nominal de 12 500 euros.

b) Alteram o artigo 3.º do respectivo pacto social, o qual passa a
ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e está dividido em duas quotas, sendo uma no valor
nominal de 37 500 euros, pertencente ao sócio Gonçalo Salgado Lei-
te, e outra no valor nominal de 12 500 euros, pertencente à sócia
Ana Maria Torres Nogueira.

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

Conferi e está conforme.

17 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2004258276
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M.M. SALDANHA � TALHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3869/951025; identificação de pessoa colectiva
n.º 503540315; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: (of.) 17/040202.

Certifico que, foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções de Paulo Manuel da Silva Saldanha, em 15 de

Dezembro de 2003, por renúncia.
Mais certifico que, pela inscrição n.º 6, apresentação n.º 18/040202,

os sócios da sociedade acima referida deliberam alterar o contrato da
aludida sociedade, quanto ao corpo do artigo 3.º e ao artigo 4.º, os
quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Susana da Silva Pereira e
António Manuel Silva Saldanha.

ARTIGO 4.º

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

2 � Ficam, desde já, nomeados gerentes, ambos os sócios, Susana
da Silva Pereira e António Manuel Silva Saldanha.

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

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

Conferi e está conforme.

16 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2006273442

MANSILVAFER � CONSTRUÇÃO CIVIL
E METALOMECÂNICA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7321/040204; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 11/040204.

Certifico que, por José Manuel da Silva Ribeiro, solteiro, maior,
foi constituída a sociedade acima referida que se rege pelo seguinte
contrato: 

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MANSILVAFER � Construção Civil e
Metalomecânica, Sociedade Unipessoal, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua da Venda, 27, da freguesia de Vermoim,
concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � A gerência da Sociedade poderá transferir a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como estabele-
cer sucursais, filiais ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 3.º

A Sociedade tem por objecto: a construção de coberturas; revesti-
mento de pavimentos e de paredes; construção e reparação de edifí-
cios; serralharia civil; fabricação de produtos metálicos, excepto
máquinas e equipamentos.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social totalmente realizado em numerário, é de
5000 euros, representado por uma única quota desse valor.

2 � A Sociedade poderá exigir ao sócio prestações suplementares
de capital até ao montante global de 5000 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e representação da Sociedade caberá ao sócio úni-
co, José Manuel da Silva Ribeiro que obrigará a Sociedade em todos os
seus actos e contratos.

2 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Confessar, desistir e transigir em juízo;

c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamento, prestan-
do as garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais serão presididas pelo sócio único que se vin-
culará pelas deliberações que vierem a ser tomadas.

ARTIGO 7.º

As normas legais dispositivas poderão ser derrogadas por delibera-
ção da assembleia geral, salvo no caso em que contrariem o disposto
no contrato de sociedade.

ARTIGO 8.º

Pelo outorgante, José Manuel da Silva Ribeiro é declarado que não
é sócio de outra sociedade unipessoal por quotas.

Conferi e está conforme.

17 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2004258292

TÊXTEIS � PIMENTA & ROSÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2712/910306; identificação de pessoa colectiva
n.º 502275928; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 34/040213.

Certifico que, foi efectuado o seguinte registo:
Sede: Centro Comercial Aro, 26, na Avenida do Dr. Carlos Bace-

lar, desta cidade.

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

Conferi e está conforme.

26 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2004259213

ALSIP � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5967/010703; identificação de pessoa colectiva
n.º 505399865; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 15/
040211.

Certifico que, os sócios da sociedade acima referida deliberaram
proceder à:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Janeiro de 2004.

Conferi e está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro Gouveia.
2002715238

C. LOPES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula: S/N.º/341210; identificação de pessoa colectiva
n.º 500049211; inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 19/
040211.

Certifico que, os sócios da sociedade acima referida deliberaram
proceder à:

Designação dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente � Idalina Maria Bezerra

Lopes Vaz Ferreira, solteira, maior; vogais: Clara Maria Bezerra Lopes
Vaz Ferreira de Figueiredo, casada; Ester Maria Bezerra Lopes Vaz
Ferreira, casada; Abílio Lígio Dias da Silva Teixeira, casado e Fran-
cisco José Gomes de Sousa Lopes, casado.

Conselho fiscal: presidente � José Maria Carvalho Guimarães, ca-
sado; vice-presidente: António Maria Sarmento Pimentel das Neves,
casado; Fernando Ribeiro e Oliveira Maia, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por Fernando Júlio Gonçalves Ribei-
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ro, casado, revisor oficial de contas; suplente: José de Jesus Cerqueira,
revisor oficial de contas, casado.

Data da deliberação: 18 de Dezembro de 2003.
Duração dos mandatos: 2004/2006.

Conferi e está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro Gouveia.
2003074376

HECOJOL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7332/040212; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 22/040212.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado, para instruir a escritura de cons-
tituição da sociedade anónima.

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HECOJOL � Sociedade
Imobiliária, S. A.

2 � A sua duração é por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sede da Sociedade situa-se na Rua de Amadeu Mesquita, 27,
1.º, esquerdo, em Vila Nova de Famalicão.

2 � Por simples deliberação da administração a sede social e o
estabelecimento social poderão ser deslocados para outra localidade,
no mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, e poderão ser cri-
adas sucursais, agências, delegações ou outras formas de representa-
ção no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A Sociedade tem por objecto, compra e venda de imóveis, admi-
nistração e arrendamento de imóveis.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
150 000 euros e divide-se em 150 000 acções com o valor nominal
de 1 euro cada uma.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são ao portador ou nominativas reciprocamente
convertíveis à vontade do accionista, a cargo de quem ficarão as des-
pesas de conversão.

2 � As acções podem revestir a forma meramente escritural ou
incorporar-se em títulos de 1, 5, 10, 100, 500, 1000, 5000, 10 000 ac-
ções, sendo permitida a sua concentração ou divisão.

3 � Os títulos definitivos ou provisórios, representativos das acções,
conterão as assinaturas do administrador, podendo ser de chancela.

ARTIGO 6.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 quotas em
sociedade de responsabilidade limitada, qualquer que seja o objecto
destas e embora sujeitas a leis especiais.

ARTIGO 7.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 ar-
tigo 458.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

1 � Observadas as limitações impostas por lei, a Sociedade poderá
adquirir acções próprias e praticar sobre elas todas as operações que
se mostrem convenientes ao interesse social.

2 � Enquanto pertencerem à Sociedade, as acções não 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 9.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas, todos
nela podendo votar, representando cada acção um voto.

2 � As representações de accionistas serão comunicadas ao presi-
dente da mesa por carta com a assinatura reconhecida notarialmente
ou certificada pela Sociedade, entregue na sede social até cinco dias
úteis antes da data designada para a reunião da assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 � Tem direito de voto o accionista titular de pelo menos 100 ac-
ções 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 perante a
Sociedade tal depósito até cinco dias antes da data da reunião.

2 � Os accionistas possuidores de um número inferior a 100 ac-
ções poderão agrupar-se de forma a completar esse número, fazendo-
se então representar por um accionistas dos agrupados, o que 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 11.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e por um
secretário, accionistas ou não, eleitos por quatro anos pela assembleia
geral, os quais poderão ser reconduzidos por sucessivos quadriénios sem
qualquer limitação.

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral só poderá reunir, em primeira convocatória,
estando presentes ou representados accionistas titulares de pelo me-
nos 50% das acções.

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 13.º

1 � A administração da Sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três membros que poderão ser ou não
accionistas, eleitos pela assembleia geral, por um período de quatro
anos, sendo permitida a sua reeleição por sucessivos períodos, sem
qualquer limitação.

2 � A administração, terá ou não remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, sendo que a sua remuneração poderá
ser certa ou consistir total ou parcialmente numa percentagem dos
lucros distribuídos do exercício.

3 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará de entre os seus membros, o respectivo presidente.

ARTIGO 14.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunirá quando for convocado
pelo seu presidente e sempre que o exijam os interesses sociais e nos
demais casos legalmente previstos.

2 � As deliberações só poderão ser tomadas desde que esteja pre-
sente ou representada a maioria dos seus membros e serão tomadas
por maioria tendo o presidente voto de qualidade em caso de empate.

O conselho deliberará sobre os assuntos agendados para a respecti-
va reunião e, eventualmente, sobre quaisquer outros que os adminis-
tradores por unanimidade decidam.

3 � Qualquer administrador pode fazer-se representar por outro
administrador, mediante carta que indicará dia e hora da reunião a que
se destina que será referida na acta e arquivada.

ARTIGO 15.º

Poderes do conselho de administração

São atribuídos ao conselho de administração os mais amplos pode-
res de gestão dos negócios sociais, praticando todos os actos relativos
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a concretização do objecto social e que não sejam estatutária ou le-
galmente da competência de outro órgão.

ARTIGO 16.º

Caução

Os administradores ficam dispensados de prestar caução.

ARTIGO 17.º

Responsabilidade da Sociedade

1 � A Sociedade obriga-se pela assinatura:
a) Dos três administradores;
b) Pelas assinaturas conjuntas dos administradores Avelino Jorge

da Silva Oliveira e Maria Helena Freitas Couto;
c) De um mandatário, dentro dos poderes que lhes tenham sido

conferidos, respectivamente, em acta do conselho de administração
ou em procuração.

CAPÍTULO III
Conselho fiscal ou fiscal único

ARTIGO 18.º

1 � A fiscalização da Sociedade incumbe a um fiscal único e a um
suplente, ou a um conselho fiscal, eleitos em assembleia geral, pelo
prazo de quatro anos, sendo a reeleição sempre permitida. Caso exis-
ta um conselho fiscal, este será composto por três membros efecti-
vos e um suplente.

2 � O fiscal único e o suplente, ou um dos membros do conselho
fiscal e o suplente serão revisores oficiais de contas ou sociedade de
revisores oficiais de contas, nos termos legais.

3 � A competência do fiscal único ou do conselho fiscal é a fixa-
da por lei.

ARTIGO 19.º

O conselho fiscal reunirá periodicamente nos termos da lei e, além
disso, sempre que o respectivo presidente o convoque, quer por ini-
ciativa própria quer a pedido de qualquer dos restantes membros, quer
a solicitação do conselho de administração.

CAPÍTULO IV
Ano social e aplicação de resultados

ARTIGO 20.º

O ano financeiro da Sociedade coincide com o ano civil, ou, no
caso de a assembleia geral decidir, outro qualquer que seja legal.

ARTIGO 21.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 mai-
oria simples, e dentro das limitações legais, deliberar afectá-lo, total
ou parcialmente, à constituição e reforço de quaisquer reservas ou
destiná-lo a outras aplicações específicas do interesse da Sociedade,
ou atribuí-lo a dividendos aos accionistas na proporção das acções
que possuírem.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 22.º

A Sociedade dissolve-se apenas nos casos e termos previstos na lei.

ARTIGO 23.º

Dissolvida a Sociedade, proceder-se-á, extrajudicialmente, à respec-
tiva liquidação e, salvo deliberação em contrário, serão liquidatários
os administradores em exercício.

Conferi e está conforme.

26 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2004259566

SEA AND COUNTRY � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5564/000710; identificação de pessoa colectiva

n.º 504189034; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 40/
040209.

Certifico que, os sócios da sociedade acima referida deliberam:
Aumentar o capital de 200 000 euros para 290 000 euros, median-

te o reforço de 90 000 euros, em dinheiro, já entrado na caixa social,
o que afirmam sob sua responsabilidade, não sendo exigida pela lei ou
pelo contrato a realização de outras entradas, e subscrito integral-
mente pela sócia Maria Clara Campos Salvador Coutinho Portela, ora
primeira outorgante, em reforço da sua quota que passa a ter o valor
nominal de 289 750 euros.

E, em consequência, alterar o pacto social quanto ao seu artigo 3.º,
cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrita, é de 290 000 euros, dividido em duas
quotas, uma do valor nominal de 289 750 euros, pertencente à sócia
Maria Clara Campos Salvador Coutinho Portela, e outra do valor
nominal de 250 euros, pertencente à sócia Maria Lucinda Barbosa
Marques Leal da Silva Portela.

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

Conferi e está conforme.

20 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2004259485

PUBLIFAM � PUBLICIDADE DE EXTERIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5012/990618; identificação de pessoa colectiva
n.º 504436287; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3; número e data
da apresentação: 28/040210.

Certifico que, foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções de Mário António Ferreira Pinto, por renún-

cia, por carta datada de 26 de Janeiro de 2004.

Conferi e está conforme.

23 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2006257854

JOSÉ RIBEIRO & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6377/011213; identificação de pessoa colectiva
n.º 505709252; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 8/040203.

Certifico que, foi efectuado o seguinte registo:
Sede: Rua de José Freitas Dias, 2362, rés-do-chão, esquerdo, fre-

guesia de Antas.

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

Conferi e está conforme.

17 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2003053930

X FIOS � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7263/031127; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 55/031127.

Certifico que, entre Caetano Pinheiro de Castro Lopes, casado com
Maria da Conceição Pinheiro Martins Lopes, da comunhão de adqui-
ridos; Joaquim Miguel Abreu Faria de Carvalho, casado com Constân-
cia Joana Dias Martins, da comunhão de adquiridos; e Constância
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Joana Dias Martins, supra-identificada, foi constituída a sociedade em
epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma X FIOS � Comércio, Importação e
Exportação de Têxteis, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua da Indústria, freguesia de Esmeriz,
concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sede social
para qualquer local dentro do mesmo concelho, ou para concelhos
limítrofes.

3.º

A sociedade tem por objecto comércio por grosso de fibras têxteis
naturais, artificiais e sintéticas, máquinas e equipamentos para a in-
dústria têxtil; importação e exportação.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
7500 euros, representado por três quotas iguais do valor nominal de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

5.º

Mediante deliberação dos sócios poderão ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao limite máximo de 75 000 euros.

6.º

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

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

são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

7.º

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

a) Quando a mesma haja sido cedida sem o consentimento da so-
ciedade, nos casos em que tal consentimento é exigível;

b) Quando a mesma seja arrestada, penhorada ou por qualquer ou-
tra forma envolvida em processo judicial que não seja o de inventário
obrigatório;

c) Quando o sócio haja violado, dolosamente, o pacto social ou
cometido qualquer acto lesivo dos interesses da sociedade.

2 � A deliberação de amortização de qualquer quota, terá de ser
tomada dentro do prazo de 90 dias, a contar da data do conhecimen-
to por qualquer gerente, do facto que o fundamente.

3 � A contrapartida pela amortização no caso da alínea a), será o
valor nominal da respectiva quota.

8.º

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

9.º

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

Conferi e está conforme.

31 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2006273108

J. MENDES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 685/751016; identificação de pessoa colectiva n.º 500365130;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 21/040203.

Certifico que, os sócios da sociedade acima referida deliberaram
proceder ao:

Aumento de capital e redenominação:
Capital: Reforçado com 602 410$ mediante incorporação de re-

servas livres por ambos os sócios e em partes iguais, pelo que passa
para 5000 euros.

Sócios e respectivas quotas:
1) Júlio da Silva Mendes, 2500 euros.
2) Manuel da Silva Mendes, 2500 euros.
E alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: o 3.º, pelo que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, uma
de cada sócio.

§ 1.º Poderá haver prestações suplementares de capital na propor-
ção das quota dos sócios, mas a sua exigência depende de deliberação
unânime da totalidade do capital.

§ 2.º Os sócios poderão fazer à caixa social os suprimentos de que
ela carecer que vencerão juros ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral.

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

Conferi e está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro Gouveia.
2004258810

LANDIDOCE � PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5097/990922; identificação de pessoa colectiva
n.º 504597274; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 2/040216.

Certifico que, foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções de Ramiro António de Sousa Carvalho, em

31 de Maio de 2000, por renúncia.

Conferi e está conforme.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2004259671

JOAQUIM MESQUITA MOREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7335/040217; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 8/040217.

Certifico que, Joaquim Mesquita Moreira, casado com Maria Florinda
da Silva Pereira, na comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade
em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Joaquim Mesquita Moreira,
Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua da Igreja, 700, freguesia de
Portela, concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � A gerência poderá livremente deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais, filiais, agências ou qualquer outra forma local de representação
social, em qualquer local do território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto comércio por grosso de bebidas e
produtos de confeitaria.

3.º

O capital social é de 5000 euros e está representado por uma só
quota do mesmo valor nominal, pertencente ao seu único sócio, Joa-
quim Mesquita Moreira, e a respectiva entrada foi já integralmente
realizada em dinheiro.

4.º

O sócio único exerce as competências da assembleia geral podendo,
designadamente, nomear gerentes, cuja intervenção obriga a sociedade.

5.º

As decisões do sócio são de natureza igual às deliberações da
assembleia geral.
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6.º

As decisões do sócio devem ser registadas em acta por ele assinada.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade pertence ao sócio
único, Joaquim Mesquita Moreira que desde já fica nomeado único geren-
te, com ou sem remuneração conforme vier a ser por ele decidido.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção do único gerente.

8.º

O sócio único está autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que devem servir a prossecução do objecto social.

9.º

A violação do disposto no artigo anterior implica a nulidade dos
negócios celebrados e responsabiliza ilimitadamente o sócio.

10.º

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

Conferi e está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro Gouveia.
2006257382

SOQUIMINHO � PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4712/980817; identificação de pessoa colectiva
n.º 504237047; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 14/040217.

Certifico que, na sociedade em epígrafe se procedeu à cessação de
funções do gerente Carlos Alberto Rodrigues de Sousa.

Data: 31 de Janeiro de 2004.
Causa: por renúncia.

Conferi e está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro Gouveia.
2004259523

AUTO RIBEIRENSE � REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6110/010827; identificação de pessoa colectiva
n.º 505674750; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 7/
040217.

Certifico que, os sócios da sociedade acima referida deliberaram
proceder ao:

Aumento de capital.
Capital: Reforçado com 45 000 euros subscrito e realizado em di-

nheiro pelo sócio Jorge de Jesus Reis Moreira, quantias a que acresce
a cada uma das suas quotas em partes iguais, pelo que passa para
50 000 euros.

Sócio e respectivas quotas: Jorge de Jesus Reis Moreira, duas quotas
de 25 000 euros.

E alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: o 4.º, pelo que passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, representado por duas quotas iguais do valor nominal
de 25 000 euros cada, pertencentes ao seu único sócio Jorge de Jesus
Reis Moreira.

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

Conferi e está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro Gouveia.
2004259680

ARAÚJO & MESQUITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1589/850130; identificação de pessoa colectiva
n.º 501545239; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 24/
020828.

Certifico que, foi deliberado:
A) Elevam o capital social para 300 000 euros, sendo o valor, do

aumento de 225 000 euros, realizado na modalidade de novas entra-
das em dinheiro, nele participando ambos os sócios, na proporção
das respectivas quotas;

B) Alteram os artigos 1.º e 3.º, os quais passam a ter a seguinte
nova redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Araújo & Mesquita, L.da, tem a sua sede
na Rua de Geguinte, 290, freguesia de Mouquim, concelho de Vila Nova
de Famalicão.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
300 000 euros, representado por duas quotas iguais de 150 000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios José Amadeu Ferreira Cardo-
so de Araújo e Maria Angelina da Costa Mesquita Araújo.

Conferi e está conforme.

7 de Dezembro de 2002. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2001282915

O GRANDE TALHO DE VIANA MENDES & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2622/901217; identificação de pessoa colectiva
n.º 502470631; inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 11/
040213.

Certifico que, os sócios da sociedade acima referida deliberam alte-
rar integralmente o pacto, ficando a constar:

1.º

A sociedade adopta a denominação O Grande Talho de Viana
Mendes & Ribeiro, L.da

2.º

A sede da sociedade é na Avenida do Marechal Humberto Delgado,
132, freguesia de Antas, concelho de Vila Nova de Famalicão, poden-
do ser transferida para qualquer outro local deste concelho ou de qual-
quer dos concelhos limítrofes, para o que a gerência fica, desde já,
autorizada.

3.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de talho e charcutaria.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, representado por duas quotas, sendo uma, de 1000 euros,
do sócio Domingos Lopes Mendes e outra, de 9000 euros, da sócia
Rosa Maria da Silva Mendes Ribeiro.

5.º

A sociedade poderá exigir aos sócios a realização de prestações
suplementares até ao montante de 100 000 euros, na proporção das
respectivas quotas.

6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, em condições a
fixar previamente em assembleia geral.

7.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora dele,
activa ou passivamente, será exercida por dois gerentes, ficando des-
de já nomeados para esse cargo os sócios Domingos Lopes Mendes e
Rosa Maria da Silva Mendes Ribeiro.
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8.º

1 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada, em
todos os actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

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

9.º

A cessão de quotas é livre quando efectuada entre sócios, mas em
relação a estranhos, depende do consentimento da sociedade.

§ único. Em caso de consentimento, a sociedade em primeiro lu-
gar, e quem mais for sócio, depois, terão direito de preferência.

10.º

1 � O sócio que pretenda ceder a sua quota deverá comunicar o
facto simultaneamente à sociedade e aos outros sócios, por carta re-
gistada com aviso de recepção, indicando o nome do comprador, preço
da cessão e demais condições da transacção.

2 � A sociedade deverá deliberar sobre a autorização e sobre o
exercício da comunicação referida no número anterior.

3 � Se a sociedade deliberar autorizar a cessão, mas não pretender
exercer o direito de preferência ou, ainda, se não se pronunciar sobre
a projectada cessão, os sócios não cedentes poderão exercer o direito
de preferência no prazo de 15 dias após a conclusão do prazo referi-
do no número anterior.

4 � Havendo preferência de mais de um sócio, abrir-se-á licitação
entre eles.

5 � Compete ao sócio vendedor designar data e local para a ou-
torga da escritura.

11.º

A autorização de cedência da quota, quando concedida pela socie-
dade, caduca se a cessão não se efectuar no prazo de 60 dias após a
deliberação da assembleia geral.

12.º

A sociedade pode amortizar a quota de qualquer sócio em caso de
penhora ou apreensão judicial da mesma, ou quando um sócio der a
sua quota em caução ou garantia de qualquer obrigação.

§ único. O preço da amortização será o que corresponder ao valor
nominal da quota e será pago em quatro prestações trimestrais vencen-
do-se a primeira 30 dias após a data da deliberação de amortização.

13.º

Em caso de exclusão, de sócio, o valor da respectiva quota será o
seu valor nominal que será pago no prazo e condições referidas no
parágrafo único do artigo anterior.

14.º

A faculdade de amortização de quota ou de exclusão de sócio só
poderá ser exercida nos 120 dias subsequentes ao conhecimento do
facto que a permite.

15.º

Por morte de qualquer dos sócios, a sociedade poderá amortizar a
respectiva quota.

16.º

A convocação das assembleias gerais compete a qualquer dos ge-
rentes e deve ser feita por meio de carta registada dirigida aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias, devendo indicar sempre o
assunto a tratar.

17.º

A assembleia geral deliberará sobre o destino a dar aos lucros da
sociedade, depois de retiradas as importâncias necessárias para o fun-
do de reserva legal.

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

Conferi e está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira de Sá Araújo.
2006257420

DAYNOR � COMÉRCIO E INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5878/010525; identificação de pessoa colectiva

n.º 505270242; averbamentos n.º 1 e averbamentos n.º 2 à inscri-
ção n.º 1; números e data das apresentações: 7, 43, 44 e 45/040209.

Certifico que, na sociedade em epígrafe se procedeu à:
Cessação de funções do gerente Rui Manuel Santos Coelho.
Data: 11 de Novembro de 2003.
Causa: Por renúncia.
Cessação de funções da gerente Marília da Costa Júlio Teixeira.
Data: 11 de Novembro de 2003.
Causa: Por renúncia.
Designação de gerente.
Nomeada: Carla Sofia de Oliveira Fernandes, solteira, maior.
Data da deliberação: 11 de Novembro de 2003.

Conferi e está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro Gouveia.
2004258993

CONSTRUÇÕES TINOCO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2670/901128; identificação de pessoa colectiva
n.º 502458917; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 4; números e data das apre-
sentações: 19, 20 e 21/040210.

Certifico que, na sociedade em epígrafe se procedeu à:
Cessação de funções da gerente Maria de Fátima Machado Campos

Tinoco.
Data: 23 de Janeiro de 2004.
Causa: Por renúncia.
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: o corpo do artigo 3.º e artigo 6.º pelo que pas-

sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
250 000 euros, distribuído por quatro quotas: uma do valor nominal
de 127 500 euros, pertencente ao sócio José Lopes Tinoco, uma do
valor nominal de 72 500 euros e outra do valor nominal de 25 000 euros,
ambas pertencentes ao sócio Marco Paulo de Campos Tinoco e outra
do valor nominal de 25 000 euros pertencente à sócia Emília Campos
Tinoco.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe aos
sócios, José Lopes Tinoco e Emília Campos Tinoco que desde já fi-
cam nomeados gerentes.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos, nomeadamente a compra e venda de viaturas
automóveis, é suficiente a assinatura do gerente José Lopes Tinoco.

Sede: Rua da Autarquia, 379, 3.º, freguesia de Vermoim.

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

Conferi e está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro Gouveia.
2004259515

MOPAPLÁST � INJECÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7331/040210; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 24/040210.

Certifico que entre:
1) Paulo Alexandre Buinhas Ferreira, casado na comunhão de ad-

quiridos com Patrícia Cristina Ferreira Martins da Mouta; e
2) Patrícia Cristina Ferreira Martins da Mouta, casada na comu-

nhão de adquiridos com Paulo Alexandre Buinhas Ferreira, foi cons-
tituída a sociedade acima referida que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma MOPAPLÁST � Injecção e
Comercialização de Produtos Plásticos, L.da
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2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Circulação, 184, da
freguesia de Lousado, do concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � Por simples decisão da gerência, a sede social poderá ser
transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como abrir filiais, sucursais ou outras formas de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto injecção e comercialização de produ-
tos plásticos acabados e semi-acabados.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Paulo Alexandre Buinhas
Ferreira e Patrícia Cristina Ferreira Martins da Mouta.

5.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
até ao décuplo do capital social.

6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, nos termos e condições deliberadas em assembleia geral.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a cargo
de ambos os sócios, desde já designados gerentes.

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

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

4 � Fica interdito a qualquer gerente assumir, em nome da socie-
dade, quaisquer actos e contratos alheios ao objecto e interesses soci-
ais, nomeadamente em fianças, abonações, avales ou letras de favor.

8.º

As cessões de quotas, no to do ou em parte, são livres entre os só-
cios; porém, a favor de estranhos, mesmo gratuitas, carecem de prévio
consentimento da sociedade, à qual em primeiro lugar e aos sócios não
cedentes, em segundo lugar, é conferido o direito de preferência.

Conferi e está conforme.

23 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2004259531

MAISON CONFORT � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, S. A.

 Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5590/000803; identificação de pessoa colectiva n.º 503123382;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 27/040209.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação do presidente do conselho de administração.
Período: até ao final do mandato em curso.
Nomeado: Justo Manuel Mendes Mestre, casado.
Data da deliberação. 11 de Julho de 2003.
Mais certifico que pela inscrição n.º 7, apresentação n.º 28/040209,

foi efectuado o seguinte registo:
a) Aumentar o capital social para 194 790 euros, sendo a impor-

tância do aumento de 94 790 euros, representado por 18 958 acções
do valor nominal de 5 euros cada, não havendo ágio e a subscrever e
a realizar em numerário nos seguintes termos:

Os accionistas João Maria de Horta Machado da Cunha e o accio-
nista Hélio Manuel Calça Veloso, subscreve cada um, a quantia de
22 930 euros, representado por 4586 acções, ficando, assim, cada um
deles com um total de 12 986 acções; o accionista Justo Manuel
Mendes Mestre, subscreve a quantia de 48 930 euros, representado por
9786 acções, ficando assim com um total de 12 986 acções.

Que dando cumprimento à deliberação tomada eleva o capital so-
cial para 194 790 euros nos termos referidos na deliberação e altera
o n.º 1 do artigo 5º do contrato social, o qual fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em nu-
merário, é de 194 790 euros, está representado e dividido em
38 958 acções ordinárias, cada uma com o valor nominal de 5 euros.

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

Conferi e está conforme.

20 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2004259477

CONFELESS � CONFECÇÕES DE VESTUÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7234/040205; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 37/040205.

Certifico que Ana Maria Teixeira Ferreira Pinheiro, casada na co-
munhão de adquiridos com Francisco Manuel do Couto Pinheiro, cons-
titui a sociedade acima referida que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma CONFELESS � Confecções de Vestu-
ário, Unipessoal, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua de Camilo Castelo Branco, 85, fregue-
sia de Castelões, concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � A gerência poderá mudar a sede social dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe.

3.º

A sociedade tem por objecto confecção de artigos de vestuário em
série, comércio de vestuário e acessórios têxteis e de pele; importa-
ção e exportação de artigos de vestuário e acessórios.

4.º

1 � O capital social é de 10 000 euros e está representado por
uma só quota, pertencente à sua única sócia.

2 � A sócia já realizou metade do valor da sua quota em dinheiro,
devendo a outra metade ser realizada, também em dinheiro, no prazo
de um ano a contar de hoje.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, será exercida
pela sócia Ana Maria Teixeira Ferreira Pinheiro que, fica desde já,
nomeada gerente.

2 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.

6.º

A sócia e a sociedade poderão celebrar negócios jurídicos, entre si,
desde que, estes permitam a prossecução do objecto da sociedade, que
obedecerão à forma legalmente prescrita.

7.º

Por decisão da sócia poder-lhe-ão ser exigíveis prestações suple-
mentares de capital, por uma ou mais vezes até ao montante de
30 000 euros.

8.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais em sociedades com
objecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por lei es-
pecial e em agrupamentos complementares de empresas.

Conferi e está conforme.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2004258438

SOFELPOS � TÊXTIL E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2115/880406; identificação de pessoa colectiva
n.º 501962069; inscrição n.º 3; números e data das apresentações: 7,
8 e 9/031223.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberam:
Pela presente escritura deliberam aumentar o capital social da re-

ferida sociedade para 50 000 euros mediante o reforço de
44 513,22 euros, por entradas em dinheiro, no qual o sócio Sidónio
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Higino Miranda de Sousa subscreve a importância de 44 014,42 euros,
ficando assim a sua quota aumentada para 46 009,61 euros e o séti-
mo outorgante Sérgio Manuel Fernandes de Sousa subscreve uma nova
quota do valor nominal de 498,80 euros.

Declarou o sétimo outorgante que se associa a esta sociedade acei-
tando os termos e condições do pacto social.

Declararam a segunda, terceira, quarta, quinta e sexta outorgantes
que se abstêm em participar no presente aumento de capital.

Por todos os outorgantes foi dito:
Que deliberam alterar o pacto social quanto ao artigo 3.º, 6.º e 7.º,

os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 000 euros, distribuído por sete quotas, uma do valor nominal de
46 009,61 euros pertencente ao sócio Sidónio Higino Miranda de
Sousa, outra do valor nominal de 1496,39 euros pertencente à sócia
Engrácia Lopes Fernandes e cinco iguais do valor nominal de
498,80 euros, uma de cada um dos sócios Maria Manuela Fernandes
de Sousa, José Carlos Fernandes de Sousa, Maria Isabel Fernandes de
Sousa, Júlia Paula Fernandes de Sousa Fonseca e Sérgio Manuel
Fernandes de Sousa.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios a realização de prestações
suplementares de capital até ao montante global de 250 000 euros.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral incumbe ao sócio Sidónio
Higino Miranda de Sousa que desde já fica nomeado gerente, bastando
a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

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

Conferi e está conforme.

8 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2004245182

BRAGANÇA
CARRAZEDA DE ANSIÃES

FRUTAS JOE � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Carrazeda de Ansiães. Matrí-
cula n.º 141/040203; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/040203.

Certifico que em 28 de Janeiro de 2004, José António Santos
Bernardo, solteiro, maior, residente na freguesia de Marzagão, conce-
lho de Carrazeda de Ansiães, constituiu uma sociedade unipessoal por
quotas, que fica a reger-se nos termos e condições constantes nos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Frutas Joe � Sociedade
Unipessoal, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede no lugar da Quinta da Aveleira,
freguesia de Marzagão, concelho de Carrazeda de Ansiães.

3 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para qual-
quer outro concelho.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da Sociedade consiste em fruticultura, viticultura,
olivicultura, horticultura, especialidades hortícolas e produtos de vi-
veiro. Comércio por grosso de fruta, produtos vitículas, azeitona,
azeite e produtos hortícolas.

2 � A Sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo
objecto.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao pró-
prio sócio, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para vincular a Sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção do sócio 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

Podem ser exigidas ao sócio único prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento
da totalidade do capital social que foi depositado no dia 27 de Maio
de 2003, na agência de Carrazeda de Ansiães da Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo, a fim de custear as despesas de constituição, registo
da Sociedade, aquisição de equipamento e de quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumin-
do a Sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme.

5 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Aníbal Tito
Fernandes dos Reis. 2001528760

MANUEL MOREIRA � TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Carrazeda de Ansiães. Matrí-
cula n.º 93; identificação de pessoa colectiva n.º 504652575;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 1/040212.

Certifico que em 30 de Outubro de 2003, Luís Manuel Almeida,
cessou as funções de gerente da sociedade em epígrafe, por renúncia.

Está conforme.

19 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Aníbal Tito
Fernandes dos Reis. 2001528779

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

SUPERMERCADOS FAVO DE MEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1337/940224; identificação de pessoa colectiva n.º 503154970;
número e data do depósito: PC 32/20020626.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os docu-
mentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

29 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2001638590

INGRÊS & INGRÊS, COMÉRCIO DE ARTIGOS TÊXTEIS
E LINGERIE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2127/20011026; identificação de pessoa colectiva
n.º 505764709; número e data do depósito: PC 29/20020627.
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Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

29 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Ne-
ves Alves Maia Luís. 2001638850

COVILHÃ

MANUEL MATIAS VAZ, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2982/
20040203; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20040203.

Certifico que por Manuel Matias Vaz, casado com Maria Palmira
de Matos Serôdio, em comunhão geral, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Manuel Matias Vaz, Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Quinta do Penedo Lagarto, na
freguesia de Orjais, do concelho da Covilhã.

§ único. A gerência da Sociedade fica desde já autorizada a deslocar
a sua sede dentro do mesmo concelho ou em concelho limítrofe e a
abrir sucursais, agências, filiais ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto aluguer de máquinas industrias para
terraplanagens, desaterros, surribas, abertura de poços e serviços agríco-
las, construção civil; aluguer de camions de transporte de mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e pertence ao sócio Manuel Matias Vaz.

ARTIGO 4.º

A gerência da Sociedade fica a cargo do sócio Manuel Matias Vaz,
cuja intervenção obrigará a Sociedade em todos os seus actos e con-
tratos.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade fica, desde já, autorizada a movimentar a
débito a conta aberta em nome da Sociedade, constituída nos termos
do artigo 202.º, por aplicação do artigo 270-º-G, do Código das Soci-
edades Comerciais, com objectivo de adquirir bens necessários à mon-
tagem da própria Sociedade.

Conferida, está conforme.

14 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Neves da Costa Bicho. 2005147788

ELECTRO ABREU � COMÉRCIO E INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2355/
980424; identificação de pessoa colectiva n.º 504128159; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 7/20040204.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme.

21 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Neves da Costa Bicho. 2005147753

GOMES ABREU, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2969/
20040105; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20040105.

Certifico que por Rosa Maria Campos Gomes Abreu casada com
José Carrilho Abreu em comunhão geral, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

Contrato de sociedade unipessoal

No dia 31 de Dezembro de 2003, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada
Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste car-
tório, compareceram como outorgantes:

Dr.ª Rosa Maria Campos Gomes Abreu, número de identificação
fiscal 137470290, e marido, José Carrilho Abreu, número de identi-
ficação fiscal 158438590, casado sob o regime da comunhão geral,
naturais da freguesia da Covilhã, ela de São Martinho e ele da Concei-
ção, ambas concelho da Covilhã, naquela primeira residentes na Tra-
vessa dos Ferreiros, 2.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 523167, de 22 de Janeiro de 1998 e
685597, de 16 de Julho de 1997, ambos emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil de Castelo Branco.

Disseram os outorgantes:
Que, pela presente escritura, ela outorgante mulher constitui uma

sociedade comercial unipessoal por quotas, que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Gomes Abreu, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede na Rua do Conselheiro António Pedroso dos Santos,
155, freguesia da Covilhã (São Martinho), concelho da Covilhã.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de farmácia, comércio
a retalho de produtos de ortopedia, veterinária, medicinais, de cos-
mética e perfumaria.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 125 000 euros, repre-
sentado por uma quota de igual valor nominal pertencente à sócia
única, Rosa Maria Campos Gomes Abreu, que realiza, com a entrada
de bens em espécie que neste momento se faz para esta sociedade
com a transmissão da propriedade, que ambos os outorgantes efectu-
am dos seguintes bens comuns do casal, com o valor global atribuído
de 344 248,39 euros.

a) Estabelecimento comercial, denominado Farmácia Crespo, Suc.,
instalado no rés-do-chão do prédio urbano, sito na Rua do Conselhei-
ro António Pedroso dos Santos, 155 a 159, de polícia, freguesia da
Covilhã (São Martinho), concelho da Covilhã, inscrito na respectiva
matriz sob o artigo 88.º, que confronta de norte e poente com a
Travessa dos Ferreiros, de sul com Rua do Conselheiro António
Pedroso dos Santos e do nascente com Joaquim Delgado Vicente,
prédio este propriedade deles outorgantes, estabelecimento com en-
trada pelo número de polícia 155, onde se incluem todos os seus
móveis, utensílios, mercadorias, alvará n.º 2150 e demais elementos
constitutivos do mesmo, com o valor atribuído de 277 923,66 euros;

b) Estabelecimento comercial denominado Posto de Medicamen-
tos de Vales do Rio, autorizado e averbado em 3 de Julho de 1991 ao
alvará n.º 2150, instalado no rés-do-chão, 1.º e 2.º do prédio urbano
sito na Estrada Municipal, 60 e 62, freguesia de Vales do Rio, conce-
lho da Covilhã, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 393.º, que
confronta o norte e nascente com Rua Direita, do sul com Estrada
Municipal e do poente com Beco da Rua Direita, prédio este tomado
de arrendamento a Aníbal Augusto Duarte Travanca, casado, residen-
te na Rua das Moitas, 15, dita freguesia de Vales do Rio, estabeleci-
mento onde se incluem todos os seus móveis, utensílios, mercadorias,
direito ao arrendamento e demais elementos constitutivos do mes-
mo, com o valor atribuído de 15 577,12 euros;

c) Estabelecimento comercial, denominado Posto de Medicamen-
tos de Cortes do Meio, autorizado e averbado em 3 de Julho de 1991 ao
alvará n.º 2150, instalado no rés-do-chão do prédio urbano sito em
Avenida dos Montes Hermínios, 28, de polícia, freguesia de Cortes,
concelho da Covilhã, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 547.º,
que confronta do norte e nascente com Manuel Barata, do sul com
António Silva e do poente com Avenida dos Montes Hermínios, pré-
dio este tomado de arrendamento a António Amaral, casado, residen-
te neste prédio, estabelecimento onde se incluem todos os seus mó-
veis, utensílios, mercadorias, direito ao arrendamento e demais
elementos constitutivos do mesmo, com o valor atribuído de
14 520,27 euros;
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d) Estabelecimento de exercício de profissão liberal, designado es-
critório, instalado no rés-do-chão do prédio urbano, sito na Rua do
Conselheiro António Pedroso dos Santos, 12, de polícia, freguesia da
Covilhã (São Martinho), concelho da Covilhã, inscrito na respectiva
matriz sob o artigo 745.º, que confronta de norte com Rua do Con-
selheiro António Pedroso dos Santos, de sul com beco particular, de
poente com servidão particular e de nascente com Vítor Coutinho
Ferreira, prédio este tomado de arrendamento a Dr. Amândio Nunes,
casado, residente na Rua do Conselheiro Santos Viegas, dita freguesia
da Covilhã (São Martinho), escritório este onde se incluem todos os
seus móveis, utensílios, mercadorias, direito ao arrendamento e de-
mais elementos constitutivos do mesmo, como valor atribuído de
3018,52 euros;

e) Uma viatura ligeira de mercadorias Citroen C 15 D, matrícula
75-42-EL, de 24 de Novembro de 1994, com o valor atribuído de
204,40 euros;

f) Uma viatura ligeira de passageiros Toyota Carina E, matricula
57-06-GL, de 8 de Março de 1996, com o valor atribuído de
584,06 euros; e

g) Uma viatura de passageiros Mercedes Benz C 220 CDI, matrícu-
la 52-76-TE, de 8 de Março de 2002, com o valor atribuído de
32 420,36 euros.

Que a diferença entre o valor global atribuído aos indicados bens e
o valor nominal da referida quota, no montante de 219 248,39 euros
será paga pela sociedade até 31 de Dezembro de 2013, não vencendo
quaisquer juros.

ARTIGO 4.º

1 � A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a 100 vezes o capital social.

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dela sócia Rosa Maria Campos Gomes
Abreu, desde já nomeada gerente, ou a cargo de pessoas estranhas à
sociedade, que venham a ser por ela sócia designadas.

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerente fica desde já, autorizada a adquirir quaisquer equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e ALD,
bem como tomar de arrendamento imóveis necessários à prossecução
dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade, logo que definitivamente matriculada as despesas de
constituição, registo da sociedade, a aquisição de equipamento e ins-
talação da sede social.

Assim outorgaram, declarando ainda ela mulher que não é sócia de
qualquer outra sociedade unipessoal.

Adverti a outorgante mulher da obrigatoriedade de ser requerido o
registo comercial deste acto no prazo de três meses na competente
conservatória.

Arquivo:
a) Duas certidões fiscais, comprovativas de que os ora cedentes

dos identificados estabelecimentos não são devedores de quaisquer
contribuições ou impostos ao Estado; e

b) Uma certidão do Instituto de Gestão da Segurança Social,
comprovativa de que a referida farmácia de Rosa Maria Campos Gomes
Abreu tem a sua situação contributiva regularizada perante a Seguran-
ça Social.

Exibiu-se:
a) Certificado de admissibilidade de firma emitido pelo Registo

Nacional de Pessoas Colectivas no dia 26 de Setembro de 2003;
b) Cartão Provisório do número de identificação de pessoa colec-

tiva n.º P 505565064 (CAE � 52 310);
c) Carteira profissional n.º 4553 válida até 14 de Fevereiro de 2004,

expedida pela Ordem dos Farmacêuticos à ora outorgante mulher;
d) Relatório elaborado em 12 de Dezembro de 2003 nos termos do

artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, por Fernando José
Pega Magro, revisor oficial de contas n.º 819, em representação de
Cruz Martins & Pêga Magro, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-

tas n.º 111, do qual constam a identificação dos bens, verificação da
titularidade e avaliação dos mesmos;

e) Três cadernetas prediais expedidas pela Repartição de Finanças
da Covilhã em 28 de Janeiro 1998, 13 de Janeiro de 2003 e 10 de
Outubro de 1991, lá conferidas, a primeira em 29 de Dezembro de
2003 e as duas últimas em 31 de Dezembro de 2003, e certidão de
teor matricial expedida pela mesma Repartição de Finanças em 31 de
Dezembro de 2003, comprovativas dos identificados artigos;

f) Alvará n.º 2150 concedido a favor da farmacêutica ora outorgante
mulher em 4 de Dezembro de 2000 para funcionamento da Farmácia
Crespo pelo (INFARMED) Instituto Nacional de Farmácia e do Me-
dicamento.

Foi feita a leitura e a explicação do conteúdo desta escritura.

Relatório do revisor oficial de contas nos termos
do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais

Ao sócio da sociedade a constituir.
Gomes Abreu, Unipessoal, L.da

Introdução.
1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao arti-

go 28.º do Código das Sociedades Comerciais, relativamente à entrega
pela Dr.ª Rosa Maria Campos Gomes Abreu de bens no valor de
344 248,39 euros para realização de quota por si subscrita no capital
da sociedade Gomes Abreu, Unipessoal, L.da, a constituir, com o valor
nominal de 125 000 euros e com a contrapartida de 219 248,39 euros
a pagar pela sociedade até 31 de Dezembro de 2013, não vencendo
juros.

2 � A entrada em espécie consiste na entrega dos seguintes bens
comuns do casal:

a) Estabelecimento comercial denominado Farmácia Crespo, Suc.
instalado no rés-do-chão do prédio urbano sito na Rua do Conselhei-
ro António Pedroso dos Santos, 155, freguesia da Covilhã (São
Martinho), concelho da Covilhã, inscrito na respectiva matriz sob o
artigo 88.º, que confronta de norte e poente com a Travessa do Fer-
reiro, de sul com a Rua do Conselheiro António Pedroso dos Santos
e de nascente com Joaquim Delgado Vicente, prédio este propriedade
da titular Rosa Maria Campos Gomes Abreu, onde se incluem todos
os seus móveis, utensílios, mercadorias, alvará n.º 2150 e demais ele-
mentos constitutivos do mesmo, com o valor atribuído de
277 923,66 euros.

b) Estabelecimento denominado Posto de Medicamentos de Vales
do Rio, autorizado e averbado em 3 de Julho de 1991 ao alvará
n.º 2150, instalado no rés-do-chão, 1.º e 2.º do prédio urbano sito na
Estrada Municipal, 60 e 62, freguesia da Covilhã (Vales do Rio), con-
celho da Covilhã, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 393.º,
que confronta de norte e nascente com Rua Direita, de sul com Es-
trada Municipal e de poente com Beco da Rua Direita, prédio este
tomado de arrendamento a Aníbal Augusto Duarte Travanca, casado
e residente na Rua das Moitas, 15, em Vales do Rio, concelho da
Covilhã, distrito de Castelo Branco, onde se incluem todos os seus
móveis, utensílios, mercadorias, direito ao arrendamento e demais
elementos constitutivos do mesmo, com o valor atribuído de
15 577,12 euros.

c) Estabelecimento denominado Posto de Medicamentos de Cortes
do Meio, autorizado e averbado em 3 de Julho de 1991 ao alvará
n.º 2150, instalado no rés-do-chão do prédio urbano sito em Avenida
dos Montes Hermínios, 28, freguesia da Covilhã (Cortes), concelho
da Covilhã, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 547.º, que con-
fronta de norte e nascente com Manuel Barata, de sul com António
Silva e de poente com Avenida dos Montes Hermínios, prédio este
tomado de arrendamento a António Amaral, casado e residente na
Avenida dos Montes Hermínios, 28, em Cortes do Meio, concelho da
Covilhã, distrito de Castelo Branco, onde se incluem todos os seus
móveis, utensílios, mercadorias, direito ao arrendamento e demais
elementos constitutivos do mesmo, com o valor atribuído de
14 520,27 euros.

d) Estabelecimento de exercício de profissão liberal, instalado no
rés-do-chão do prédio urbano sito em Rua do Conselheiro António
Pedroso dos Santos, 12, freguesia da Covilhã (São Martinho), conce-
lho da Covilhã, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 745.º que
confronta de norte com Rua do Conselheiro António Pedroso dos
Santos, de sul com beco particular, de poente com servidão particular
e de nascente com Vítor Coutinho Ferreira, prédio este tomado de
arrendamento ao Dr. Amândio Nunes, casado e residente na Covilhã,
onde se incluem todos os seus móveis, utensílios, mercadorias, direito
ao arrendamento e demais elementos constitutivos do mesmo, com o
valor atribuído de 3018,52 euros.

e) Uma viatura ligeira de mercadorias Citroen C 15D, matrícula
75-42-EL de 24 de Novembro de 1994, com o valor atribuído de
204,40 euros;
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f) Uma viatura ligeira de passageiros Toyota Carina E, matrícula
57-06-GJ, de 8 de Março de 1996, com o valor atribuído de
584,06 euros.

g) Uma viatura ligeira de passageiros Mercedes-Benz C 220CDI,
matrícula 52-76- TE de 8 de Março de 2002, com o valor atribuído
de 32 420,36 euros.

3 � Os estabelecimentos e as viaturas referidos no número ante-
rior foram por nós avaliados em 344 248,39 euros, segundo o valor
contabilístico evidenciado no balanço reportado a 30 de Novembro
de 2003, de acordo com os critérios de avaliação seguintes:

a) As Imobilizações corpóreas e incorpóreas � ao custo de aquisi-
ção deduzido das amortizações, tendo por base a vida útil do respec-
tivo bem.

b) Os Investimentos financeiros e as existências � ao custo histó-
rico.

c) As dívidas de e a terceiros � pelo valor nominal.
Em síntese, foi usado o valor contabilístico à data de 30 de No-

vembro de 2003.
Responsabilidades.
4 � A nossa responsabilidade consiste em apreciar de forma inde-

pendente a razoabilidade da avaliação dos bens e em declarar 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 planeado
e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável
sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor nominal da
quota atribuída ao sócio que efectuou tais entradas, acrescido da
contrapartida a pagar pela sociedade. Para tanto, o referido trabalho
incluiu a verificação:

a) Da existência dos bens;
b) Da titularidade dos referidos bens e da existência de eventuais

ónus ou encargos;
c) Da adequação dos critérios usados na avaliação dos mesmos; e
d) Do valor atribuído aos bens.
6 � Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base

aceitável para a emissão da nossa declaração.
Declaração.
7 � Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores

encontrados atingem o valor nominal da quota atribuída ao sócio que
efectua tal entrada, acrescido da contrapartida a pagar pela sociedade.

Balanço em 30 de Novembro de 2003.
Balanço sintético

(Euros)

2003 2002

CEE POC

Activo Bruto Amort./Prov. Activo Liquido Activo Liquido

C Imobilizado:
I 43+443+449 Imobilizações Incorpóreas .............. 3167,65 2042,61 1125,04 0,00
II 42+442+448 Imobilizações Corpóreas ................. 278 709,06 165 802,52 112 906,54 137 185,89
III 41+441+447 Investimentos Financeiros .............. 18 041,71 0,00 18 041,71 18 041,71

299 918,42 167 845,13 132 073,29 155 227,60

D Circulante:
I 32 a 37 Existências: ...................................... 143 177,00 0,00 143 177,00 161 276,62 
II Dividas de Terceiros

Médio e Longo Prazo ..................... 0,00 0,00

21+22+24/6 Curto Prazo ..................................... 167 725,67 0,00 167 725,67 135 794,65

III 15+18 Titulos Negociáveis: ........................ 0,00 0,00 0,00 0,00
IV 11 a 14 Depósitos Bancários e Caixa .......... 25 006,52 25 006,52 32 326,72

355 909,19 0,00 335 909,19 329 397,99

E 27 Acréscimos e Diferimentos .................. 1789,65 1789,65 1 823,97 

Total do Activo ..................................... 637 617,26 167 845,13 469 772,13 486 449,56 

CEE POC 2003 2002

Capital Próprio
I 51 Capital 230 590,08 241 584,05

Acções (Quotas) Próprias ...........................................................................
521 Valor Nominal ............................................................................................. 0,00 0,00
522 Prémios e Descontos ................................................................................... 0,00 0,00

53 Prestações Suplementares ............................................................................ 0,00 0,00
II 54 Prémios de Emissão de Acções (Quotas) ................................................... 0,00 0,00
III 56 Reservas de Reavaliação .............................................................................. 0,00 0,00
IV Reservas:

571 Legais ............................................................................................................ 0,00 0,00
5726+58 Outras ........................................................................................................... 0,00 0,00

V 59 Resultados Transitados ................................................................................ 0,00 0,00

Subtotal ................................................................. 230 590,08 241 584,05
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CEE POC 2003 2002

VI 88 Resultado Liquido do Exercício .................................................................. 113 658,31 99 471,90
89 Dividendos Antecipados .............................................................................. 0,00 0,00

Total do Capital Próprio ..................................... 344 248,39 341 055,95

B 29 Provisões para Riscos e Encargos .............................................................. 1223,13 1223,13

C 21/6 Dividas a Terceiros:
Médio e Longo Prazo ................................................................................. 18 984,99 28 836,07
Curto Prazo .................................................................................................. 79 615,47 84 387,70 

Subtotal ................................................................. 99 823,59 114 446,90

D 27 Acréscimos e Diferimentos ......................................................................... 25 700,15 30 946,71 

Total do Passivo ................................................... 125 523,74 145 393,61 

Total do Capital Próprio e do Passivo ................................. 469 772,13 486 449,56 

12 de Dezembro de 2003. � Cruz Martins & Pêga Magro, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas n.º 111, representada por
Fernando José Pega Magro, revisor oficial de contas n.º 819.

Mais certifico que foi depositado na pasta própria da sociedade,
relatório do revisor oficial de contas datado de 12 de Dezembro de
2003, elaborado nos termos do artigo 28.º do Código das Sociedades
Comerciais.

Conferida, está conforme.

26 de Janeiro de 2004.� A Segunda Ajudante, Lúcia Maria Pro-
ença Serra dos Santos. 2005147273

PERFUMARIA GICAU, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2968/
20040105; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
20040105.

Certifico que por José Carrilho Abreu casado com Rosa Maria
Campos Gomes Abreu em comunhão geral, foi constituída a socieda-
de em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

Contrato de sociedade unipessoal

No dia 31 de Dezembro de 2003, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada
Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste car-
tório, compareceram como outorgantes:

José Carrilho Abreu, número de identificação fiscal 158438590, e
mulher Rosa Maria Campos Gomes Abreu, número de identificação
fiscal 137470290, casados sob o regime da comunhão geral, naturais
da freguesia da Covilhã, ele de Conceição, e ela da São Martinho ambas
concelho da Covilhã, nesta última residentes na Travessa dos Ferrei-
ros, 2.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 685597, de 16 de Julho de 1997 e
523167, de 22 de Janeiro de 1998, ambos emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil de Castelo Branco.

Disseram os outorgantes:
Que, pela presente escritura, ele outorgante varão constitui uma

sociedade comercial unipessoal por quotas, que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Perfumaria Gicau, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Conselheiro António Pedroso dos Santos,
122-B, freguesia da Covilhã (São Martinho), concelho da Covilhã.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe e criar 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 a retalho de produtos
cosméticos, de higiene, perfumaria , marroquinaria, artigos de viagem,
vestuário e lingerie.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 130 000 euros, representado por uma quota
de igual valor nominal pertencente ao sócio único, José Carrilho Abreu,
que realiza, com a entrada de bens em espécie que neste momento se
faz para esta sociedade com a transmissão da propriedade, que ambos
os outorgantes efectuam dos seguintes bens comuns do casal, com o
valor global atribuído de 235 556,29 euros.

a) Estabelecimento de exercício de profissão liberal, designado es-
critório, instalado na fracção autónoma designada pela letra D, do
prédio urbano, em regime de propriedade horizontal, sito na Rua do
Conselheiro António Pedroso dos Santos, 122-B de polícia, freguesia
da Covilhã (São Martinho), concelho da Covilhã, inscrito na respec-
tiva matriz, no seu todo, sob o artigo 1153.º, fracção esta proprieda-
de dele outorgante varão, estabelecimento este onde se incluem todos
os seus móveis, utensílios, mercadorias, marca registada sob o
n.º 29 285 e demais elementos constitutivos do mesmo, com o valor
atribuído de 3062,93 euros;

b) Estabelecimento comercial, denominado Perfumaria Donna
Todenia, instalado nas fracções autónomas, designadas pelas letras CG
e CH (lojas 64 e 65), no 5.º do prédio urbano, em regime de propri-
edade horizontal, Centro Cívico, sito na Rua do Visconde da Coriscada,
freguesia da Covilhã (São Pedro), concelho da Covilhã, inscrito na
respectiva matriz no seu todo, sob o artigo 1040.º, descrito na com-
petente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 213, lojas estas
propriedade dele outorgante varão e de sua filha Cláudia Maria Go-
mes Abreu, solteira, maior, lojas ocupadas por comodato, estabeleci-
mento este onde se incluem todos os seus móveis, utensílios, merca-
dorias, e demais elementos constitutivos do mesmo, com o valor
atribuído de 64 201,89 euros;

c) Estabelecimento comercial denominado Perfumaria Gicau II,
instalado na fracção autónoma designada pelas letras AE (loja 26-B),
no rés-do-chão do prédio urbano, em regime de propriedade horizon-
tal (Centro Comercial da Estação), sito na Praceta de Duarte Simões,
freguesia da Covilhã (São Pedro), concelho da Covilhã, inscrito na
respectiva matriz, no seu todo sob o artigo 707.º, descrito na compe-
tente conservatória sob o n.º 4, loja propriedade dele outorgante va-
rão, estabelecimento onde se incluem todos os seus móveis, utensíli-
os, mercadorias e demais elementos constitutivos do mesmo, com o
valor atribuído de 18 023,01 euros; e

d) Estabelecimento comercial, denominado Perfumaria Gicau, ins-
talado na fracção autónoma designada pela letra M, no rés-do-chão
do prédio urbano, em regime de propriedade horizontal sito na Rua
do Visconde da Coriscada, 118, de polícia freguesia da Covilhã (São
Pedro), concelho da Covilhã, inscrito na respectiva matriz no seu
todo sob o artigo 540.º, tomado de arrendamento a António Roque
da Costa Cabral, casado e residente na Rua de Castilho, 69, 4.º, em
Lisboa, estabelecimento onde se incluem todos os seus móveis, uten-
sílios, mercadorias, direito ao arrendamento e demais elementos
constitutivos do mesmo, com o valor atribuído de 147 774,46 euros;
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e) Uma viatura ligeira mista Peugeot 504, matrícula DZ-92-65, de
17 de Maio de 1979, com o valor atribuído de 2094,96 euros; e

f) Uma viatura ligeira de mercadorias Toyota Starlet, matrícula 25-
61-BH, de 25 de Novembro de 1992, com o valor atribuído de
399,04 euros.

Que a diferença entre o valor global atribuído aos identificados bens
e o valor nominal da referida quota, no montante de 105 556,29 euros
será paga pela sociedade até 31 de Dezembro de 2013, não vencendo
quaisquer juros.

ARTIGO 4.º

1 � O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social.

2 � O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando esta
deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que por ele
sócio forem fixadas.

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

O gerente fica desde já, autorizado a adquirir quaisquer equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e ALD,
bem como tomar de arrendamento imóveis necessários à prossecução
dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade, logo que definitivamente matriculada as despesas de cons-
tituição, registo da sociedade, a aquisição de equipamento e instalação
da sede social.

Assim outorgaram, declarando ainda ele varão que não é sócio de
qualquer outra sociedade unipessoal.

Adverti o outorgante varão da obrigatoriedade de ser requerido o
registo comercial deste acto no prazo de três meses na competente
conservatória.

Encontram-se já arquivados como documentos n.os 16 e 17 duas
certidões fiscais, comprovativas de que os ora cedentes dos identifi-
cados estabelecimentos não são devedores de quaisquer contribuições
ou impostos ao Estado.

Arquivo: uma certidão do Instituto de Gestão da Segurança Social,
comprovativa de que o referido José Carrilho Abreu tem a sua situa-
ção contributiva regularizada perante a Segurança Social.

Exibiu-se:
a) Certificado de admissibilidade de firma emitido pelo Registo

Nacional de Pessoas Colectivas no dia 26 de Setembro de 2003;
b) Cartão Provisório do número de identificação de pessoa colec-

tiva n.º P 505454815 (CAE � 52 330);
c) Relatório elaborado em 12 de Dezembro de 2003 nos termos do

artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, por Fernando José
Pega Magro, revisor oficial de contas n.º 819, em representação de
Cruz Martins & Pêga Magro, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas n.º 111, do qual constam a identificação dos bens, verificação da
titularidade e avaliação dos mesmos;

d) Quatro cadernetas prediais expedidas pela Repartição de Finan-
ças da Covilhã no dia 3 de Abril de 1987, 28 de Abril de 1997, 28 de
Abril de 1997 e 8 de Junho de 1987, lá conferidas, a primeira em
29 de Dezembro de 2003 e as três últimas em 31 de Dezembro de
2003, e certidão de teor matricial expedida pela mesma Repartição
de Finanças em 31 de Dezembro de 2003, comprovativas dos identi-
ficados artigos.

Foi feita a leitura e a explicação do conteúdo desta escritura.

Relatório do revisor oficial de contas nos termos
do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais

Ao sócio da sociedade a constituir.
Perfumaria Gicau, Unipessoal, L.da

Introdução.
1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao arti-

go 28.º do Código das Sociedades Comerciais, relativamente à entrega
por José Carvalho Abreu de bens no valor de 235 556,29 euros para
realização de quota por si subscrita no capital da sociedade Perfuma-
ria Gicau, Unipessoal, L.da, a constituir, com o valor nominal de
130 000 euros e com a contrapartida de 105 556,29 euros a pagar
pela sociedade até 31 de Dezembro de 2013, não vencendo juros.

2 � A entrada em espécie consiste na entrega dos seguintes bens
comuns do casal:

a) Estabelecimento de exercício de profissão liberal, designado es-
critório, instalado na fracção autónoma designada pela letra D, do
prédio urbano, em regime de propriedade horizontal, sito na Rua do
Conselheiro António Pedroso dos Santos, 122-B, de polícia, fregue-
sia da Covilhã (São Martinho), concelho da Covilhã, inscrito na res-
pectiva matriz, no seu todo, sob o artigo 1153.º, fracção esta propri-
edade do titular do estabelecimento e onde se incluem todos os seus
móveis, utensílios, mercadorias, marca registada sob o n.º 29 285 e
demais elementos constitutivos do mesmo estabelecimento, com o
valor atribuído de 3062,93 euros;

b) Estabelecimento comercial denominado Perfumaria Donna
Todenia, instalado nas fracções autónomas, designadas pelas letras CG
e CH (lojas 64 e 65), no 5.º do prédio urbano, em regime de propri-
edade horizontal, Centro Cívico, sito na Rua do Visconde da Coriscada,
freguesia da Covilhã (São Pedro), concelho da Covilhã, inscrito nas
respectiva matriz no seu todo, sob o artigo 1040.º, descrito na com-
petente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 213, lojas estas
propriedade do titular do estabelecimento de sua filha Cláudia Maria
Gomes Abreu, solteira, maior, lojas ocupadas por comodato, estabe-
lecimento este onde se incluem todos os seus móveis, utensílios,
mercadorias, e demais elementos constitutivos do mesmo, com o valor
atribuído de 64 201,89 euros;

c) Estabelecimento comercial denominado Perfumaria Gicau II,
instalado na fracção autónoma designada pelas letras AE (loja 26-B),
no rés-do-chão do prédio urbano, em regime de propriedade horizon-
tal (Centro Comercial da Estação), sito na Praceta de Duarte Simões,
freguesia da Covilhã (São Pedro), concelho da Covilhã, inscrito na
respectiva matriz, no seu todo sob o artigo 707.º, descrito na compe-
tente conservatória sob o n.º 4, loja propriedade do titular do estabe-
lecimento e onde se incluem todos os seus móveis, utensílios, merca-
dorias e demais elementos constitutivos do mesmo, com o valor
atribuído de 18 023,01 euros;

d) Estabelecimento comercial, denominado Perfumaria Gicau, ins-
talado na fracção autónoma designada pela letra M, no rés-do-chão
do prédio urbano, em regime de propriedade horizontal sito na Rua
do Visconde da Coriscada, 118, de polícia, freguesia de Covilhã (São
Pedro), concelho da Covilhã, inscrito na respectiva matriz no seu
todo sob o artigo 540.º, tomado de arrendamento a António Roque
da Costa Cabral, casado e residente na Rua de Castilho, 69, 4.º, em
Lisboa, estabelecimento este onde se incluem todos os seus móveis,
utensílios, mercadorias, direito ao arrendamento e demais elementos
constitutivos do mesmo, com o valor atribuído de 147 774,46 euros;

e) Uma viatura ligeira mista Peugeot 504, matrícula DZ-92-65, de
17 de Maio de 1979, com o valor atribuído de 2094,96 euros;

f) Uma viatura ligeira de mercadorias Toyota Starlet, matricula 25-
61-BH, de 25 de Novembro de 1992, com o valor atribuído de
399,04 euros.

3 � Os estabelecimentos e as viaturas referidos no número ante-
rior foram por nós avaliados em 235 556,29 euros, segundo o valor
contabilístico evidenciado no balanço reportado a 30 de Novembro
de 2003, de acordo com os critérios de avaliação seguintes:

a) As Imobilizações corpóreas e incorpóreas � ao custo de aquisi-
ção deduzido das amortizações, tendo por base a vida útil do respec-
tivo bem.

b) Os investimentos financeiros e as existências � ao custo histórico.
c) As dívidas de e a terceiros � pelo valor nominal.
Em síntese, foi usado o valor contabilístico à data de 30 de No-

vembro de 2003.
Responsabilidades.
4 � A nossa responsabilidade consiste em apreciar de forma inde-

pendente a razoabilidade da avaliação dos bens e em declarar 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)
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841 �Verificação das Entradas em Espécie para Realização de Capital das
Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com
o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se os valores das
entradas atingem ou não o valor nominal da quota atribuída ao sócio que
efectuou tais entradas, acrescido da contrapartida a pagar pela sociedade.
Para tanto, o referido trabalho incluiu a verificação:

a) Da existência dos bens;
b) Da titularidade dos referidos bens e da existência de eventuais

ónus ou encargos;

c) Da adequação dos critérios usados na avaliação dos mesmos; e
d) Do valor atribuído aos bens.
6 � Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base

aceitável para a emissão da nossa declaração.
Declaração.
7 � Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores

encontrados atingem o valor nominal da quota atribuída ao sócio
que efectua tal entrada, acrescido da contrapartida a pagar pela so-
ciedade.

Balanço em 30 de Novembro de 2003.
Balanço sintético

(Euros)

2003 2002

CEE POC

Activo Bruto Amort./Prov. Activo Liquido Activo Liquido

C Imobilizado:
I 43+443+449 Imobilizações Incorpóreas .............. 0,00 0,00 0,00 0,00
II 42+442+448 Imobilizações Corpóreas ................. 50 005,56 45 573,15 4 432,41 6 737,18
III 41+441+447 Investimentos Financeiros .............. 0,00 0,00 0,00 0,00

50 005,56 45 573,15 4 432,41 6 737,18

D Circulante:
I 32 a 37 Existências: ...................................... 228 252,70 0,00 228 252,70 231 978,91 
II Dividas de Terceiros

Médio e Longo Prazo ..................... 0,00 0,00

21+22+24/6 Curto Prazo ..................................... 15 482,46 0,00 15 482,46 31 030,86

III 15+18 Titulos Negociáveis: ........................ 0,00 0,00 0,00 0,00
IV 11 a 14 Depósitos Bancários e Caixa .......... 11 874,75 11 874,75 46 219,22

255 609,91 0,00 255 609,91 309 228,99

E 27 Acréscimos e Diferimentos .................. 1 124,92 1 124,92 1 041,88 

Total do Activo ..................................... 306 740,39 45 573,15 261 167,24 317 008,05

CEE POC 2003 2002

Capital Próprio
I 51 Capital 253 238,97 293 848,50

Acções (Quotas) Próprias ...........................................................................
521 Valor Nominal ............................................................................................. 0,00 0,00
522 Prémios e Descontos ................................................................................... 0,00 0,00

53 Prestações Suplementares ............................................................................ 0,00 0,00
II 54 Prémios de Emissão de Acções (Quotas) ................................................... 0,00 0,00
III 56 Reservas de Reavaliação .............................................................................. 0,00 0,00
IV Reservas:

571 Legais ............................................................................................................ 0,00 0,00
5726+58 Outras ........................................................................................................... 0,00 0,00

V 59 Resultados Transitados ................................................................................ 0,00 0,00

Subtotal ................................................................. 253 238,97 293 848,50

VI 88 Resultado Liquido do Exercício .................................................................. 17 682,68 9 478,72
89 Dividendos Antecipados .............................................................................. 0,00 0,00

Total do Capital Próprio ..................................... 235 556,29 284 369,78

B 29 Provisões para Riscos e Encargos .............................................................. 10 680,13 10 680,13

C 21/6 Dividas a Terceiros:
Médio e Longo Prazo ................................................................................. 0,00 0,00
Curto Prazo .................................................................................................. 12 515,23 16 008,98

Subtotal ................................................................. 23 195,36 26 689,11
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CEE POC 2003 2002

D 27 Acréscimos e Diferimentos ......................................................................... 2 415,59 5 949,16 

Total do Passivo ................................................... 25 610,95 32 638,27 

Total do Capital Próprio e do Passivo ................................. 261 167,24 317 008,05

12 de Dezembro de 2003. � Cruz Martins & Pêga Magro, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas n.º 111, representada por
Fernando José Pega Magro, revisor oficial de contas n.º 819.

Mais certifico que foi depositado na pasta própria da sociedade,
relatório do revisor oficial de contas datado de 12 de Dezembro de
2003, elaborado nos termos do artigo 28.º do Código das Sociedades
Comerciais.

Conferida, está conforme.

26 de Janeiro de 2004.� A Segunda Ajudante, Lúcia Maria Pro-
ença Serra dos Santos. 2005147281

FUNDÃO

TOMÁS & FÁTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1072/
20020625; identificação de pessoa colectiva n.º 506215032; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 5/20040116.

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

Dissolução de sociedade por mútuo acordo dos sócios, António
Tomaz Anceriz de Brito e Maria de Fátima Reis Branco de Brito e
encerramento de liquidação da sociedade com aprovação das contas
em 30 de Novembro de 2003.

Conferida, está conforme.

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Gon-
çalves Gomes Elvas. 2002722757

SERTÃ

TRANSPORTES HENRIQUE CALADO, L.DA

Sede: Fonte da Mata, Cabeçudo, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 546/
960131; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 3/040203.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do pacto social, quanto ao artigo 2.º, que passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

Objecto: transporte rodoviário de mercadorias. Adubos, rações para
animais, cereais, palhas e pesticidas.

Conferi. Está conforme.

4 de Março de 2004. � A Conservadora, Gina Maria Barata dos
Reis. 2003449698

TRANSPORTES DE MERCADORIAS TROVISCAL, L.DA

Sede: Cruz do Fundão, Troviscal, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 285/
861006; identificação de pessoa colectiva n.º 501720235; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 12/040204.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do pacto social, quanto ao artigo 2.º, que passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

Objecto: transporte rodoviário de mercadorias. Exploração flores-
tal e comércio de madeiras.

Conferi. Está conforme.

8 de Março de 2004. � A Conservadora, Gina Maria Barata dos
Reis. 2003449680

COIMBRA
COIMBRA

UNIVERSAL ATLÂNTICO � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7904;
identificação de pessoa colectiva n.º 504636634; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003529500

COLORVITA � COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8670;
data do depósito: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003509402

ATP � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6707;
identificação de pessoa colectiva n.º 503963232; data do depósi-
to: 030630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003529519

TRANSPORTES RODRIGUES CARVALHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7180;
identificação de pessoa colectiva n.º 504185160; data do depósi-
to: 030630.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 87 � 13 de Abril de 20048016-(204)

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003509488

PRIME VALOR � RECUPERAÇÃO URBANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9712;
identificação de pessoa colectiva n.º 505263297.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

30 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003457640

FORCETRANS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7935;
identificação de pessoa colectiva n.º 504640607; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/031112.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, em 24 de
Junho de 2003 Milton Lopes Ferreira Ramos renunciou ao cargo de
gerente.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000758983

A. MONTEIRO & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7250;
identificação de pessoa colectiva n.º 504208454; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/031114.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, em 27 de
Maio de 2003 José Manuel de Barros Monteiro renunciou ao cargo
de gerente que vinha exercendo.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000751199

VIDINATURA � SOCIEDADE DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9659;
identificação de pessoa colectiva n.º 506596400; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 3/031111.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e encerrada,
sendo a data da aprovação das contas em 11 de Novembro de 2003.

17 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003474633

ZÉ MANEL & MARIA ELISA � ALFAIATES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4086;
identificação de pessoa colectiva n.º 502231432; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 4/031111.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e encerrada,
sendo a data da aprovação das contas em 23 de Outubro de 2003.

17 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000751113

JOSÉ FARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7077;
identificação de pessoa colectiva n.º 504098861; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 1/031118.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e encerrada,
sendo a data da aprovação das contas em 13 de Novembro de 2003.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000751245

IRIS � REPRESENTAÇÕES DE PERFUMARIA
E COSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5481;
identificação de pessoa colectiva n.º 503146471; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 2/031118.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e encerrada,
sendo a data da aprovação das contas em 12 de Novembro de 2003.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000751253

TUNING WORLD � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8302;
identificação de pessoa colectiva n.º 505054523; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 3/031119.

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

22 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2000751342

FRANKLIN FIGUEIREDO � ANÁLISES CITILÓGICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6741;
identificação de pessoa colectiva n.º 503964352; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 2/031119.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumenta-
do o capital social para o montante de 5000 euros e alterado o pacto
social quanto ao artigo 3.º o qual passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, correspondente à soma das seguintes quotas: uma de
3990,38 euros e outra de 760,22 euros de que é titular o sócio Paulo
Bernardo Silvério de Figueiredo; e uma de 249,40 euros de que é titu-
lar à sócia Edite Ferreira Silvério de Figueiredo.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado, ficará a cargo de quem
vier a ser designado em assembleia geral, ficando desde já confirmado
gerente o sócio Paulo Bernardo Silvério de Figueiredo.

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

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

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000751300

PUBLIMONDEGO � PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4480;
identificação de pessoa colectiva n.º 502626437; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 3/031113.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que em 8 de Abril
de 2002 Anabela Esteves dos Santos Rodrigues renunciou ao cargo de
gerente que vinha exercendo.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000751350
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COIMBRACAR � SOCIEDADE COMERCIAL
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4928;
identificação de pessoa colectiva n.º 502785241; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 16, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 20, ins-
crição n.º 20 e inscrição n.º 21; números e data das apresentações: 9,
10, 11 e 12/031017.

Certifico com referência á sociedade em epígrafe que, em 31 de
Março de 2002 Hermano José Gouveia, Arménio Leal dos Santos e
Luís Carlos Oliveira Capricho cessaram as funções com administra-
dores, por renúncia.

Em 16 de Maio de 2002 Carlos Manuel Bastos Pinto, casado, resi-
dente na Rua do Pinhal Novo, casa C, Casas do Pinhal, Quinta da
Marinha, Cascais foi designado para o cargo de presidente do conse-
lho de administração.

Em 31 de Janeiro de 2003 Carlos Manuel Bastos Pinto cessou fun-
ções de presidente do conselho de administração por renúncia.

Mais certifica que na data de 7 de Março de 2003 foi designado
para o referido cargo de presidente do conselho de administração Jorge
Fernando Coelho Ferreira, divorciado, residente na Rua de Santo
António à Estrela, 33, 2.º direito, Lisboa até ao final do triénio 2001/
2003.

27 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2005991708

CHEGANÇAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2623;
identificação de pessoa colectiva n.º 501148760; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 3/031003.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e encerrada,
sendo a data da aprovação das contas em 31 de Dezembro de 2002.

22 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2003573860

UÁLIA � UNIDADE DE ANÁLISE LABORATORIAL
E INVESTIGAÇÃO APLICADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3031;
identificação de pessoa colectiva n.º 501392696; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: 4 e 5/031029.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, em 1 de
Outubro de 2003 Sebastião José Formosinho Sanches Simões renun-
ciou ao cargo de gerente.

Mais certifica que na mesma data 1 de Outubro de 2003 foi nome-
ada para o referido cargo de gerente a não sócia Maria Margarida
Cabral Formosinho Simões.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003497943

ELITE � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5258;
identificação de pessoa colectiva n.º 503004634.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

2 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003554602

ORTOPEDIA ALVALAN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2396;
identificação de pessoa colectiva n.º 500749060.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

25 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000206549

REISHABITAR � CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO
DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6161;
identificação de pessoa colectiva n.º 503533173.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

29 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003456430

RCP � MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5406;
identificação de pessoa colectiva n.º 503133540.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

30 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000217206

URBIGRUPO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3813;
identificação de pessoa colectiva n.º 502009616.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

29 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003443070

LEOWEB � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7488;
identificação de pessoa colectiva n.º 504340590.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

29 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003443347

A. I. E. P. � AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, ESTUDOS
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8257;
identificação de pessoa colectiva n.º 502071559.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

29 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000086780

CÉLIA & LURDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4257;
identificação de pessoa colectiva n.º 502378557.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

26 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003474536
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FERNANDES & LADEIRINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2078;
identificação de pessoa colectiva n.º 501503315.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

29 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003456457

J. SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5166;
identificação de pessoa colectiva n.º 502985739; data do depósi-
to: 031126.

Certifico que foram depositados os documentos relativos á presta-
ção de contas do ano de 2003.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003442669

CASTRO & CASTANHEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 923;
identificação de pessoa colectiva n.º 500059217; data do depósi-
to: 031204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos á presta-
ção de contas do ano de 2001.

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000751733

SOUND, LIGHT AND CREW � EQUIPA E EQUIPAMENTO
PARA ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8494;
identificação de pessoa colectiva n.º 505296004; data do depósi-
to: 031204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos á presta-
ção de contas do ano de 2001.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003457631

DRAGA � ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4582;
identificação de pessoa colectiva n.º 502584688.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes aos anos de 2001 e 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000080596

DISTRIDECOR � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE MOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6616;
identificação de pessoa colectiva n.º 503673706; data do depósi-
to: 030820.

Certifico que foram depositados os documentos relativos á presta-
ção de contas do ano de 2001.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003497161

PARAFUCENTRO � COMÉRCIO DE PARAFUSOS
DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2204;
identificação de pessoa colectiva n.º 500588597; data do depósi-
to: 030713.

Certifico que foram depositados os documentos relativos á presta-
ção de contas do ano de 2001.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003528962

JAMPAC � CONSTRUÇÃO E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7256;
identificação de pessoa colectiva n.º 504208500.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes aos anos de 2000 e 2001.

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003475885

BASCOL � INVESTIMENTOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8007;
identificação de pessoa colectiva n.º 504777823; data do depósi-
to: 030709.

Certifico que foram depositados os documentos relativos á presta-
ção de contas do ano de 2000 e contas consolidadas.

28 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2003492585

MARTINS & SANTOS (AVEIRO) � FRUTAS
E PRODUTOS HORTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6556;
identificação de pessoa colectiva n.º 503790320.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes aos anos de 2000, 2001 e 2002.

28 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003493190

REIS & JÚLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7307;
identificação de pessoa colectiva n.º 504238752.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes aos anos de 1998, 1999, 2000 e 2001.

27 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003492364

RICÓPIA � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3559;
identificação de pessoa colectiva n.º 501769650.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

30 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000086799
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EXPLUS � CONSULTADORIA DE GESTÃO
E DE INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8613.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes aos anos de 2000, 2001 e 2002.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000086446

AGA EME CÊ � DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO
DE MECANISMOS PARA HABITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7351;
identificação de pessoa colectiva n.º 504265156; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 4/031002.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, em 10 de
Setembro de 2003 foi designada para o cargo de gerente a sócia Marisa
de Miranda Ferrão.

Mais certifica que foi aumentado o capital social para o montante
de 112 500 euros e alterado o pacto social quanto ao artigo 3.º, n.º 1 o
qual passou a ter a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
112 500 euros e encontra-se dividido em quatro quotas, uma do valor
nominal de 28 125 euros, do sócio Henrique Marquês Chicória, e duas
do valor nominal de 14 062,50 euros, uma de cada sócio, Luís António
Manta Rito e Filomena Maria Rodrigues Diogo Lopes Belo, e outra do
valor nominal de 56 250 euros, da sócia Marisa de Miranda Ferrão.

2 � Designam como gerente da sociedade a sócia Marisa de Miranda
Ferrão.

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

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000759890

RAM � PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8254;
identificação de pessoa colectiva n.º 503522058; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 13; números e data das
apresentações: 9 e 10/031107.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, em 6 de
Agosto de 2003 Andreia Isabel Ralha da Costa Santos renunciou ao
cargo de gerente.

Mais certifica que na mesma data 6 de Agosto de 2003 foi nome-
ado para o referido cargo de gerente António Francisco Cortez da
Costa Santos.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000759955

3 � PASSE � MODA INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7348;
identificação de pessoa colectiva n.º 504265130; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/031107.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que mudou a sede
para a Ponte de Eiras, Adémia, Eiras, Coimbra.

14 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000759947

MEGAVÁTIO � COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO
E ELECTRÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5241;
identificação de pessoa colectiva n.º 503004561; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 4, inscrição n.º 8 e inscrição n.º 9; números e
data das apresentações: 1, 2 e 3/031105.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, em 28 de
Fevereiro de 2003 Manuel Cosme da Silva Batista e Manuel Alves
Pereira renunciaram ao cargo de gerentes.

Mais certifica que em 28 de Fevereiro de 2003 foi nomeado Gon-
çalo Cantista Marques de Oliveira e em 15 de Agosto de 2003 foram
nomeados Celestino Arménio do Amaral Rodrigues Lopes e Fernando
Manuel da Conceição Silva Marques para o cargo de gerentes na re-
ferida sociedade.

12 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000759831

AGÊNCIA FUNERÁRIA GALHARDO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8948;
identificação de pessoa colectiva n.º 505948109; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031110.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que mudou a sua
sede para Edifício Bela-Vista, rés-do-chão, Lomba, estrada de Logo
de Deus, São Paulo de Frades, Coimbra.

17 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000759998

A. C E J. F. CONTABILIDADE E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8011;
identificação de pessoa colectiva n.º 504794299; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031112.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que mudou a sua
sede para a Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 186, 1.º esquer-
do, Taveiro, Coimbra.

17 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000759572

AUTO RADIADORES DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2424;
identificação de pessoa colectiva n.º 500903344; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: (of.) 4 e 6/031114.

Certifico com referência à sociedade que, em 28 de Agosto de
2003 Manuel Martins Soares de Pinho renunciou ao cargo de gerente.

Mais certifica que foi alterado o pacto social nos seus artigos 1.º
corpo, 3.º, 4.º corpo e § 1.º os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Corpo

A sociedade adopta a denominação Auto Radiadores do Centro, L.da

e tem a sua sede em Coimbra, na Rua da Escola, a Coselhas, freguesia
de Santo António dos Olivais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e corres-
pondente à soma de duas quotas de 2500 euros cada, pertencentes uma
cada um dos sócios, Fernando Cera dos Santos e Maria Luísa Rocha
Correia dos Santos.

ARTIGO 4.º

A gerência, remunerada ou não conforme for deliberado em
assembleia geral, pertence aos sócios, Fernando Cera dos Santos e Maria
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Luísa Rocha Correia dos Santos, os quais desde já ficam designados
gerentes.

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

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

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000751210

SOFTCONIMBRIGA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6117;
identificação de pessoa colectiva n.º 503513580; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 3/031117.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e encerrada,
sendo a data da aprovação das contas em 12 de Novembro de 2003.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000751237

LOSANGO � EVENTOS E PRODUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6541;
identificação de pessoa colectiva n.º 503767697; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/031113.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, em 8 de Abril
de 2002 Anabela Esteves dos Santos Rodrigues renunciou ao cargo de
gerente que vinha exercendo.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000751172

CAMPOS COROA � CLÍNICA OFTALMOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6046;
identificação de pessoa colectiva n.º 503636576; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031112.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, em 31 de
Janeiro de 2003 Maria Helena Baptista de Almeida Campos Coroa
renunciou ao cargo de gerente que vinha exercendo.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000212840

JAZZANOVA CAFFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9115;
identificação de pessoa colectiva n.º 505908620; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 3/031114.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi alterado
o pacto social quanto aos seus artigos 3.º e 4.º os quais passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e
corresponde à soma de quatro quotas iguais dos valores nominais de
1250 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Nuno Miguel
Pina Matamouros, Nuno José Teixeira de Abreu e Silva, Rui Mário
Martins Mendes Tavares e António Manuel Carvalho dos Reis.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, mantendo-se nomeado gerente o só-
cio Nuno Miguel Pina Matamouros e sendo nomeado gerente, a par-
tir de hoje, o sócio Nuno José Teixeira de Abreu e Silva.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

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

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000751202

CINEMAS MILLENIUM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 507;
identificação de pessoa colectiva n.º 500422583; inscrição n.º 19;
número e data da apresentação: 3/031112.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumenta-
do o capital social para o montante de 2 000 000 euros e alterado o
pacto social quanto ao artigo 5.º o qual passou a ter a seguinte redacção:

5.º

O capital social, realizado em dinheiro e nos demais bens que com-
põem o activo da sociedade é de 2 000 000 euros, dividido em
400 000 acções, com o valor nominal de 5 euros cada uma.

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

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000751148

CASUALIDADES � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

(anteriormente JOCA PEIXE � COMÉRCIO GERAL
DE PRODUTOS DO MAR, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5554;
identificação de pessoa colectiva n.º 503177652; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 5/031113.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumenta-
do o capital social para o montante de 25 000 euros e remodelado
totalmente o pacto o qual passou a ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Casualidades � Sociedade
Hoteleira, L.da e tem a sua sede na Rua da Fonte, bloco 2, 3.º esquer-
do, lugar de Vale de Gemil, freguesia de Santa Clara, concelho e cida-
de de Coimbra.

2 � A Sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

2.º

1 � A Sociedade tem por objecto a exploração de actividade ho-
teleira, nomeadamente snack-bar, marisqueira, restaurante, café, bar
e afins.

2 � A Sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou valores constantes da escrita social, é de 25 000 euros e corresponde
à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de 12 500 euros,
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios João Paulo Pereira
Domingues e Maria Cândida Pereira.

4.º

1 � A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, mantendo-se nomeados gerentes os sócios João Paulo
Pereira Domingues e Maria Cândida Pereira.
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2 � Para a Sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a intervenção de um gerente.

5.º

1 � A cessão de quotas no todo ou em parte, é livre entre sócios.
2 � A cessão a terceiros depende do consentimento prévio da

Sociedade, à qual será sempre atribuído o direito de preferência, em
primeiro lugar e em segundo aos sócios não cedentes.

6.º

Sem prejuízo das formalidades imperativamente exigidas por lei, as
assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas expedidas
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

7.º

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

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

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000751180

SONS HOTELEIROS � BARES E PRODUÇÃO
DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8364;
identificação de pessoa colectiva n.º 505071126; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: (of.) 1 e 2/031106.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, em 7 de
Agosto de 2003 Basílio da Conceição Meireles renunciou ao cargo de
gerente.

Mais certifica que foi alterado o pacto social nos seus artigos 1.º
corpo, 3.º n.º 1, 5.º n.º 1 e n.º 2 e aditamento do 7.º os quais ficaram
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Corpo

A sociedade adopta a firma Sons Hoteleiros � Bares e Produção
de Espectáculos, L.da, e tem a sua sede em Coimbra, na Rua de Lou-
renço Almeida Azevedo, 24, rés-do-chão, freguesia da Sé Nova.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas, duas do valor nomi-
nal de 2250 euros, uma de cada sócio, Basílio da Conceição Meireles
e Ricardo Cândido Martins Fernandes Lopes Lousada, e uma do valor
nominal de 500 euros, do sócio Luís Filipe Soares Marrocos da Con-
ceição Meireles.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado, fica afecta a dois ou mais gerentes a
designar pelos sócios.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

ARTIGO 7.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

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

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000212310

ADELINO DOS SANTOS AZEVEDO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1389;
identificação de pessoa colectiva n.º 500460736.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

29 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003549820

LCJ � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9473.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

29 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000083706

TRANSPORTES ARSÉNIO CORREIA RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6636;
identificação de pessoa colectiva n.º 503856410.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

5 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000207790

VALENÇA & NEVES � CAIXILHARIA DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8905.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

29 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003554130

LUÍSA FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8723.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

30 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003442448

CALDOS D�AVÓ � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9209;
identificação de pessoa colectiva n.º 505844435.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

10 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2002218501

CONSULCENTRO � CONSULTORES DE COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4310;
identificação de pessoa colectiva n.º 502071613.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

10 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000206808

ILDA CABELEIREIROS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9301;
identificação de pessoa colectiva n.º 506215326.
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Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

10 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003529934

BASCOL II � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8229;
identificação de pessoa colectiva n.º 504981889.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

27 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003492577

RUAS & MORGADO � ENDOFTAL CLÍNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6915;
identificação de pessoa colectiva n.º 504040456.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

27 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000310478

NUTRIFARMA � COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS
E DIETÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6713;
identificação de pessoa colectiva n.º 503962058.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

26 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003474544

RESTAURANTE QUINTA DA ROMEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8136;
identificação de pessoa colectiva n.º 504918354.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

27 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003492542

TRANSPORTES FIGUEIREDO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7918;
identificação de pessoa colectiva n.º 504714465.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes aos anos de 2000, 2001 e 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2001985967

SEM HUMIDADES � ISOLAMENTOS E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9264;
identificação de pessoa colectiva n.º 504415875.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes aos anos de 2000, 2001 e 2002.

17 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2001985975

VIRGÍLIO & PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7157;
identificação de pessoa colectiva n.º 504185730.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

30 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003467777

DOMINGOS, CONCEIÇÃO & JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8202;
identificação de pessoa colectiva n.º 504961470.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

30 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000208606

PAULO & ALVAREZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1347;
identificação de pessoa colectiva n.º 500514631.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

31 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000208487

ARMAR � ARMAZÉNS REUNIDOS DE MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1535;
identificação de pessoa colectiva n.º 500029423.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

29 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003469990

ABÍLIO, MIGUEL E RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8483;
identificação de pessoa colectiva n.º 505232308.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

29 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003482296

GIESTA � ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
E CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3996;
identificação de pessoa colectiva n.º 502137452.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

29 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003554874

CASA DO CASTELO EDITORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1440;
identificação de pessoa colectiva n.º 500057494.
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Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

29 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003549064

CONDOP � CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5496;
identificação de pessoa colectiva n.º 503154652.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

30 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003443800

FERREIRA TRANSPORTES EM TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7940;
identificação de pessoa colectiva n.º 504740504.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

30 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000208509

ANA TRINDADE � CONSUMÍVEIS � RECICLAGEM
E COMERCIALIZAÇÃO DE CONSUMÍVEIS
DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6684;
identificação de pessoa colectiva n.º 503964530.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

29 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000217729

COIMLIMPE � HIGIENE E LIMPEZA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7216;
identificação de pessoa colectiva n.º 504208373.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

29 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000217753

JIAQING & WANG, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9449.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

29 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003444742

IRMÃOS PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3904;
identificação de pessoa colectiva n.º 502080884.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

30 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000208479

VIDESP � FÁBRICA DE ESPELHOS DE COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2317.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

30 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003483640

JOCAFRUTA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE FRUTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4055;
identificação de pessoa colectiva n.º 502205717.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

30 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003443428

PERICENTRO � SOCIEDADE DE REGULAÇÃO
DE SINISTROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6025;
identificação de pessoa colectiva n.º 503508098.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

30 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003468250

SINGOMATIC � MÁQUINAS DE COSTURA
E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2563;
identificação de pessoa colectiva n.º 501113657.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

30 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000084117

RAMALHO & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7891;
identificação de pessoa colectiva n.º 504698869.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

30 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003467572

SCB � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5226;
identificação de pessoa colectiva n.º 503001589.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

30 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003467548

MACIGIL � MAURICIOS � HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3445;
identificação de pessoa colectiva n.º 501699589.
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Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

5 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000217990

INFORBA � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9095;
identificação de pessoa colectiva n.º 505952149.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

10 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003466282

DIAS, RAMOS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9267;
identificação de pessoa colectiva n.º 504485474.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2002.

10 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003529926

H. S. REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3482;
identificação de pessoa colectiva n.º 501720278.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

10 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000207138

CANTEIRO�S � HOTELARIA E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9137;
identificação de pessoa colectiva n.º 506008401.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

10 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003528920

SISTEMAS EXECUTIVOS � CONSULTORIA
EM EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7302;
identificação de pessoa colectiva n.º 502867175.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

10 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003457488

EZEQUIEL PANÃO JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3061;
identificação de pessoa colectiva n.º 501412727.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000206387

JOSÉ A. GUARDADO CARVALHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3308;
identificação de pessoa colectiva n.º 501532480.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000083412

URODINE � DEPARTAMENTO DE DOENÇAS RENAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2905;
identificação de pessoa colectiva n.º 501315462.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000206522

TECTOCENTRO � COMÉRCIO DE DIVISÓRIAS
E TECTOS FALSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9256;
identificação de pessoa colectiva n.º 505912554.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

10 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003466568

JORGE MANUEL TEIXEIRA CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2603;
identificação de pessoa colectiva n.º 501137769.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

28 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000206220

DIVERCENTRO � SISTEMAS DE DIVERSÃO
EM TECNOLOGIAS AVANÇADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4912;
identificação de pessoa colectiva n.º 502781424.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2002.

28 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003528172

RENGY � RENEWABLE ENERGY SYSTEMS, LTD.

(Sucursal em Portugal)

Sede: Quinta do Fetal, Cruz de Morouços, Coimbra.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9766;
identificação de pessoa colectiva n.º 980284406; inscrição n.º 1;
números e data das apresentações: 13 e 14/20030908.

Certifico que foi constituída a representação permanente acima
referida, da sociedade Rengy Energy Systems, Ltd., com sede em In-
glaterra, cujo contrato a seguir se transcreve:

Lei das sociedades de 1948 a 1980.
Sociedade limitada por acções.
Estatutos.
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Renewable Energy Systems, Ltd. (de acordo com a alteração por
resolução especial, aprovada em 15 de Março de 1991).

1 � A sociedade é denominada por Renewabe Energy Systems, Ltd.
2 � A sede da sociedade fica estabelecida em Inglaterra.
3 � O objecto para o qual a sociedade é constituída é o seguinte:
a) Exercer toda ou qualquer das actividades próprias de construto-

res e empreiteiros de construção, de engenheiros civis, de empreitei-
ros de construção, manutenção, reparação, decoração, alteração e
demolição de todo o tipo de edifícios, comerciantes, proprietários,
senhorios, locadores, fabricantes e reparadores, comerciantes e admi-
nistradores, agentes e negociantes de todo o tipo de maquinaria pesa-
da e ligeira, implementos, equipamentos e ferramentas de construto-
res e empreiteiros gerais, comerciantes e negociantes de pedra, areia,
cascalho, tijolos, ladrilhos, azulejos, telhas, cal, cimento plástico e
substâncias plásticas e materiais de construção geral, artigos e bens de
todo o tipo, canalizadores, pintores e decoradores, comerciantes de
madeira e proprietários de serrações, importadores e negociantes de
todo o tipo de obra branca de carpintaria, madeiras duras e brandas,
folheados, cofragens e obras de madeira de construção, carpinteiros,
carpinteiros de obra branca, torneiros, tanoeiros e fabricantes de cai-
xas de transporte, marceneiros, montadores de lojas e escritórios,
envernizadores, técnicos de instalações eléctricas, de gás, de águas
quentes, de aquecimento, mecânicas, de motores e gerais, comercian-
tes de ferragens e ferrageiros gerais, proprietários de garagens e esta-
ções de serviço, negociantes de veículos automóveis, agentes e distri-
buidores, proprietários de cafés e restaurantes, fornecedores de comidas
e bebidas, confeiteiros, negociantes de tabacos e proprietários de ta-
bacarias, agentes de viagens, transportadores, agentes funerários, agen-
tes de seguros, proprietários, empreiteiros de reparação e tarefeiros
imobiliários, leiloeiros, avaliadores, arquitectos, topógrafos e agentes
imobiliários; fabricar, comprar, vender e negociar em todo o tipo de
maquinaria pesada e ligeira, ferramentas, implementos, aparelhos,
artigos e coisas passíveis de ser utilizadas nas actividades anteriormente
referidas ou de ser requeridas pelos clientes da Sucursal ou pessoas que
com ela negoceiam.

aa) Prossecução de actividades de investigação e desenvolvimento
de sistemas de energia, designadamente, concepção de design, comis-
são e manuseamento de sistemas de energia tendo como fonte ener-
gias renováveis, incluindo mas não limitado a energia eólica, energia
marémotriz, energia das ondas, energia geotérmica, energia solar e
energia biomassa produzida e em geral, quaisquer outras actividades
conexas com as mesmas.

* O nome da sociedade Ablespring, Ltd., foi alterado aos 25 de
Novembro de 1981.

Ab) Prestação de serviços de consultadoria em energia renovável e
em outros sistemas de energia, designadamente análise e medição de
fontes de energia renováveis, design e desenvolvimento de fábricas
adequadas, bem como a análise de fábricas e a implementação das
mesmas e a verificação dos efeitos dessa fábrica e em geral prestar
serviços de consultadoria em qualquer assunto relacionado com siste-
mas de energia.

b) Prosseguir quaisquer outras actividades, conexas com o objecto,
que sejam na opinião da administração convenientes para a realiza-
ção do objecto social.

c) Comprar ou, de qualquer outro modo, adquirir e assumir posi-
ções sobre qualquer tipo de propriedades, bem como quaisquer direitos
ou privilégios sobre ou relativamente a qualquer propriedade.

d) Candidatar-se, registar, comprar ou, de qualquer outro modo,
adquirir e proteger, prorrogar e renovar, quer no Reino Unido ou em
qualquer outra parte, patentes, direitos de patente, brevets d�invention,
licenças, processos confidenciais, marcas registadas, modelos, protec-
ções e concessões, bem como renunciar, alterar modificar, utilizar e
contabilizar e fabricar ao abrigo de licenças ou privilégios ou concedê-
los relativamente à mesma, bem como dispender verbas em experi-
ências, testes e aperfeiçoamento de quaisquer patentes, invenções ou
direitos que a sociedade possa adquirir ou propor-se a adquirir.

e) Adquirir ou assumir o conjunto ou qualquer parte do negócio,
trespasse e activo de qualquer pessoa, empresa ou sociedade que leve
a cabo ou se proponha levar a cabo qualquer dos negócios que a soci-
edade esteja autorizada a desenvolver e, como parte do pagamento
dessa aquisição, assumir todas ou quaisquer das responsabilidades da
referida pessoa, empresa ou sociedade, bem como adquirir um interes-
se em, fundir-se com, celebrar uma parceria ou qualquer tipo de acor-
do no sentido da partilha de lucros, ou com vista a colaboração, ou
assistência mútua com quaisquer das referidas pessoas, empresas ou
sociedades, bem como conceder ou aceitar, sendo considerada para
qualquer dos actos ou aspectos supra ou propriedade adquirida, quais-
quer acções, obrigações, acções com prioridade sobre acções privile-
giadas ou títulos de crédito que possam ser acordados, bem como ain-
da deter e reter ou vender, hipotecar e negociar com quaisquer acções,
obrigações, acções com prioridade sobre acções privilegiadas ou títu-
los de crédito recebidos deste modo.

f) Melhorar, gerir, construir, reparar, desenvolver, trocar, alugar
por leasing ou de qualquer outro modo, hipotecar, onerar, vender,
contabilizar, conceder licenças, opções, direitos e privilégios relati-
vamente a, ou negociar, de qualquer outro modo, com o conjunto ou
qualquer parte da propriedade e direitos da sociedade (incluindo, sem
restrição, qualquer propriedade relacionada com sistemas de energia,
instalações ou equipamentos utilizados com associação ou os sistemas
de energia ou qualquer sistema de energia ou gerado por energia ou
produzido por meio de energias renováveis ou de outro tipo).

g) Investir e negociar, conforme determinado de tempos a tem-
pos, com o capital da sociedade que não seja necessário a curto pra-
zo, bem como deter ou negociar qualquer investimento realizado.

h) Emprestar e adiantar dinheiro ou dar crédito nos termos que
possam parecer adequados, com ou sem garantias para clientes e ter-
ceiros, avalizar, contratos de indemnização e de garantia de todo o
tipo, receber depósitos de dinheiro ou emprestar dinheiro ao abrigo
de quaisquer termos, bem como assegurar ou garantir o pagamento de
quaisquer montantes de dinheiro, ou ainda o exercício de qualquer
obrigação por parte de qualquer sociedade, empresa ou pessoa, inclu-
indo qualquer grupo, subsidiária ou empresa afiliada, de qualquer modo.

i) Emprestar e obter fundos de qualquer forma e de modo a assegu-
rar o reembolso de qualquer capital emprestado, obtido ou devido por
meio de hipoteca, encargos, título de crédito padrão, direito de reten-
ção até pagamento de dívida ou outro título de crédito, sobre o con-
junto ou qualquer parte do património ou activo (presente ou futuro)
da sociedade, incluindo o seu capital não subscrito, bem como através
de hipoteca, encargos, títulos de crédito padrão, direito de retenção
até pagamento de dívida ou título de crédito similares, por forma a
assegurar e garantir a execução por parte da sociedade de qualquer
obrigação ou responsabilidade que possa assumir ou relativamente à
qual fique vinculada.

j) Sacar, passar, aceitar, endossar, descontar, negociar, executar e
emitir cheques, letras de câmbio, notas promissórias, conhecimentos
de embarque, garantias, obrigações e outros instrumentos negociáveis
ou transferíveis.

k) Candidatar-se a, promover e obter qualquer tipo de legislação,
ordem ou licença da Câmara de Comércio ou de qualquer outra auto-
ridade, com vista a permitir à sociedade concretizar qualquer um dos
seus objectos, ou com vista a efectuar qualquer alteração aos estatu-
tos da sociedade, ou para qualquer outro fim que possa parecer calcu-
lada directa ou indirectamente, no sentido de promover os interesses
da sociedade, bem como opor-se a quaisquer procedimentos ou dispo-
sições que possam parecer calculados para prejudicar directa ou indi-
rectamente, os interesses da sociedade.

l) Celebrar quaisquer acordos com qualquer governo ou autoridade
(suprema, municipal, local ou outra) que possam parecer conducentes
à prossecução dos objectos da sociedade ou de qualquer um deles, bem
como obter da parte desse mesmo governo ou autoridade quaisquer
cartas, decretos, direitos, privilégios ou concessões que a sociedade
possa entender desejável para levar a cabo, executar e dar cumpri-
mento a qualquer um desses decretos, cartas, direitos, privilégios ou
concessões.

m) Subscrever, absorver, comprar ou de qualquer outro modo ad-
quirir e deter acções ou outros interesses em ou títulos de crédito de
qualquer outra sociedade com objectos, total ou parcialmente, seme-
lhantes aos da sociedade, ou empreender qualquer tipo de negócios
passíveis de serem desenvolvidos de modo a beneficiar directa ou in-
directamente, a sociedade ou a reforçar o valor de todo o seu patri-
mónio, bem como coordenar, financiar e gerir os negócios e opera-
ções de qualquer sociedade no âmbito da qual a sociedade detenha esse
tipo de interesses.

n) Promover qualquer outra sociedade, com o propósito de adquirir
a totalidade ou qualquer parte do negócio ou património ou de assu-
mir qualquer uma das responsabilidades da sociedade, ou de empreen-
der quaisquer negócios ou operações que possam parecer passíveis de
auxiliar ou beneficiar a sociedade ou reforçar o valor de qualquer pa-
trimónio ou negócio da sociedade, bem como colocar ou garantir a
colocação de, comprometer-se a tomar, subscrever ou, de qualquer
outro modo, adquirir o conjunto ou qualquer parte das acções ou títu-
los de crédito de qualquer uma das referidas sociedades, tal como des-
crito acima.

o) Vender ou dispor de qualquer outro modo da totalidade ou de
qualquer parte do negócio ou património da sociedade, quer num todo
ou em parcelas, pelo montante que a sociedade entender adequado e,
em particular, por acções, obrigações ou títulos de crédito de qualquer
sociedade que efectue a compra dos mesmos.

p) Actuar na qualidade de agente ou corretor e fiduciário de qual-
quer pessoa, empresa ou sociedade, bem como empreender e levar a
cabo subcontratação.

q) Remunerar qualquer pessoa, empresa ou sociedade que preste
serviços à sociedade, em dinheiro vivo ou por meio de atribuições a
essa ou a essas entidades, de acções ou demais títulos de crédito da
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sociedade, creditados como integral ou parcialmente pagos, ou de
qualquer outro modo que se entenda conveniente.

r) Pagar todas ou quaisquer despesas que tenham sido contraídas no
âmbito da promoção, formação e constituição da sociedade, ou che-
gar a acordo com qualquer pessoa, empresa ou sociedade no sentido
de pagar o mesmo, bem como pagar comissões a corretores e tercei-
ros, pela subscrição, colocação, venda ou garantia da subscrição de
quaisquer acções ou demais títulos de crédito da sociedade.

s) Apoiar e fazer-se membro de qualquer entidade com fins de ca-
ridade ou sociais, bem como apoiar e associar-se a qualquer institui-
ção, sociedade ou clube que possa ser benéfico para a sociedade ou
para os seus administradores ou funcionários, ou podendo estar asso-
ciada a qualquer cidade ou local em que a sociedade desenvolva negó-
cios; conceder ou atribuir pensões, anuidade, gratificações ou outros
subsídios ou benefícios ou ajudas de para caridade e, em termos gerais,
proporcionar vantagens, facilidades e serviços a quaisquer pessoas que
sejam ou tenham sido administradores da, ou tenham sido contrata-
das por, ou que estejam ou tenham estado ao serviço da sociedade ou
do grupo da sociedade ou de uma afiliada da sociedade ou dos prede-
cessores no negócio da sociedade ou de qualquer subsidiária, grupo ou
afiliada, bem como às esposas, viúvas, filhos e demais parentes e
dependentes dessas mesmas pessoas; efectuar pagamentos para efeito
de seguro; criar, estabelecer, apoiar e manter pensões e outros fundos
ou esquemas (quer de contribuição ou de não contribuição) para o
benefício das referidas pessoas e respectivas esposas, viúvas, filhos e
demais parentes e dependentes; bem como criar, estabelecer, apoiar e
manter a participação nos lucros ou em esquemas de aquisição de acções
para o benefício de qualquer um dos funcionários da sociedade ou de
qualquer subsidiária, grupo ou afiliada, bem como emprestar dinheiro
aos referidos funcionários ou a fiduciários em seu nome, de modo a
permitir que os referidos esquemas de compra possam ser estabeleci-
dos e mantidos.

t) Distribuir em espécie entre os sócios da sociedade, qualquer pa-
trimónio da sociedade, de qualquer natureza.

u) Tomar as medidas necessárias para que a sociedade seja regista-
da ou reconhecida em qualquer parte do mundo.

v) Empreender todos os aspectos ou assuntos acima descritos em
qualquer parte do mundo e isto na qualidade de mandantes, agentes,
contratantes ou outros, bem como por intermédio de ou através de
agentes, corretores, sub-contratantes ou outros, isoladamente ou em
conjunto com terceiros.

w) Empreender todos os restantes aspectos que possam ser consi-
derados incidentais ou conducentes à prossecução dos objectos da
sociedade ou de qualquer um deles.

As actividades expostas em cada uma das sub-cláusulas da presente
cláusula, não deverão ser interpretadas de forma restritiva, devendo
ser-lhes atribuído o sentido de interpretação mais lato, não devendo
as mesmas, salvo nos casos em que o contexto assim o exija de for-
ma expressa ficar de qualquer forma limitadas ou restringidas por re-
ferência a, ou inferência a partir de qualquer outra actividade ou ac-
tividades expostas nessa mesma cláusula ou a partir dos termos de
qualquer outra sub-cláusula ou a partir do nome da sociedade. Nenhu-
ma das referidas sub-cláusulas ou nenhuma actividade ou actividades
aí especificados ou os poderes conferidos desse modo deverão ser
consideradas subsidiárias ou acessórias às actividades ou poderes men-
cionados em qualquer outra sub-cláusula. Não obstante, a sociedade
deverá deter os poderes mais amplos para concretizar todos ou quais-
quer das actividades conferidas por e dispostas em cada uma das refe-
ridas sub-cláusulas, tal como aconteceria se cada sub-cláusula dispuses-
se as actividades de uma sociedade à parte. A palavra «sociedade», na
presente cláusula, salvo quando utilizada com referência à sociedade,
deverá abranger qualquer parceria ou demais associações de pessoas,
quer constituídos em sociedade ou não e quer domiciliados no Reino
Unido ou em parte outra parte.

4 � A responsabilidade dos sócios é limitada.
5 � O capital social da sociedade é de 100 libras repartidas por

100 acções de 1 libra cada.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2003572325

FIGUEIRA DA FOZ

TERRAPLANAGENS M. CAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2879/20020807; identificação de pessoa colectiva
n.º 506039307; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 21/
20040218.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de alteração do contrato.

Artigos alterados: 2.º e 5.º n.º 1, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em aluguer de máquinas agrícolas
com operador, prestação de serviços de demolição e terraplanagens,
compra e venda de materiais de construção, e transportes rodoviários
de mercadorias por conta de outrém.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem por ele sócio vier a ser desig-
nado, mantendo-se nomeado gerente o sócio Mário Tomé Oliveira
Cação e sendo nomeada gerente a partir de hoje a não sócia Isabel
dos Reis Correia, solteira, maior, residente no lugar e freguesia de Meãs
do Campo, concelho de Montemor-o-Velho.

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

Conferida, está conforme.

2 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2002796394

MESQUITO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 3091/20040223; identificação de pessoa colectiva n.º P-
506815692; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20040223.

Certifico que entre Ricardo Carvalheiro Mesquito e Tânia Gabriela
França Grazina Mesquito, casados em comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MESQUITO � Mediação
Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa da Rua do Dr. Cardo-
so Marta, lote 6, rés-do-chão, direito, freguesia de São Julião da Fi-
gueira da Foz, concelho e cidade da Figueira da Foz.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Ricardo Carvalheiro Mesquito e Tânia Gabriela França Grazina
Mesquito.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeada gerente a sócia Tânia
Gabriela França Grazina Mesquito.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios, depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida
se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.
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ARTIGO 7.º

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

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

Conferida, está conforme.

5 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2002796432

LOUSÃ

CONDE FOZ DE AROUCE � VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lousã. Matrícula n.º 923/
20021212; identificação de pessoa colectiva n.º 504754351; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20040218.

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

Designação de gerentes.
Gerentes: João Filipe Osório de Menezes Pita, casado com Luísa

Maria Jardim Osório, na separação de bens e João Portugal e Castro
de Oliveira Ramos, casado com Maria Teresa de Melo Osório Meneses
Pita Ramos, na separação de bens.

Data da deliberação: 18 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

3 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2003845925

MIRA

SENOIS � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 415/
20030331; identificação de pessoa colectiva n.º 506496007; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 4/20040227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
sua dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 31 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

5 de Março de 2004. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves da
Silva. 2002987190

COSTA & BOLHÃO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 354/
20011210; identificação de pessoa colectiva n.º 504841327; nú-
mero e data da apresentação: 4/20040302.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do pacto, relativamente, aos artigos 4.º, 5.º e 7.º do
respectivo contrato, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em três quotas: sendo uma no valor nominal
de 5000 euros, da sócia Maria Manuela dos Santos Costa e as duas
restantes no valor nominal de 2500 euros cada uma, pertencentes uma
a cada um dos sócios Luísa Sofia Bolhão Fernandes e Manuel dos
Santos Simãozinho.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

Poderão vir a ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
20 vezes o capital social, mediante deliberação unânime dos sócios.

ARTIGO 7.º

Gerência

A gerência da sociedade, sem caução e remunerada ou não, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios
citados, Luísa Sofia Bolhão Fernandes, Maria Manuela dos Santos
Costa, já gerentes e Manuel dos Santos Simãozinho, agora nomeado
gerente, sendo necessárias as assinaturas em conjunto dos três geren-
tes para obrigar a sociedade, bastando a de apenas dois deles para os
actos de mero expediente.

Conferida, está conforme.

5 de Março de 2004. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves da
Silva. 2002987203

AUTO COMERCIAL DE MIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 271/
990614; identificação de pessoa colectiva n.º 504683012; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/20040128.

Certifico que, em relação á sociedade em epígrafe, foi registada a
nomeação de gerente de Dianne Margarida dos Santos Moço, soltei-
ra, maior, em 12 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves
da Silva. 2002987157

OLIVEIRA DO HOSPITAL

CONFECÇÕES H. B. C., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 550/940208; inscrição n.º 14; número e data da apresenta-
ção: 5/20031229.

Certifico que, relativamente à sociedade supra referida, foi regista-
da pela inscrição n.º 14, o reforço de capital e alteração parcial do
contrato, elevando o capital de 177 073,28 euros para 240 000 euros,
totalmente realizado e subscrito em dinheiro, já entrado na caixa social,
do seguinte modo: o sócio Joaquim Armindo Garcia Monteiro, com a
importância de 31 463,37 euros; a sócia Augusta dos Prazeres Amaral
Monteiro, com a importância de 6292,67 euros; o sócio Rogério
Angelino Pombo Dias, coma importância de 6292,67 euros; a sócia
Ana Paula Amaral Monteiro Dias, com a importância de 6292,67 euros;
o sócio Vasco José da Cunha Santos, com a importância de
6292,67 euros; e a sócia Isabel Maria Amaral Monteiro Santos, com
a importância de 6292,67 euros; e por consequência foi alterado o
artigo 3.º do pacto, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 240 000 euros e corresponde à soma de seis quotas: uma do valor
nominal de 120 000 euros, pertencente ao sócio Joaquim Armindo
Garcia Monteiro e cinco, de valor nominal de 24 000 euros cada,
pertencentes cada uma a cada um dos sócios Augusta dos Prazeres
Amaral Monteiro, Rogério Angelino Pombo Dias, Ana Paula Amaral
Monteiro Dias, Vasco José da Cunha Santos e Isabel Maria Amaral
Monteiro Santos.

Encontra-se depositado na respectiva pasta, o texto do pacto ac-
tualizado.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2003867236

TÁBUA

CONFECÇÕES TABUENSE DE SEABRA & SEABRA, L.DA

Sede: vila, freguesia e concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 165/
900403; identificação de pessoa colectiva n.º 502446617; data da
apresentação: 20031110.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2002.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 2004909072

ÉVORA
BORBA

F. I. M. � SEMENTES, ADUBOS E AGROQUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 149/
930414; identificação de pessoa colectiva n.º 502960434; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/20040225.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, foi dissolvida e feito o en-
cerramento da liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 3 de
Fevereiro de 2004.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante, Ana Paula Carona Con-
ceição Baltazar. 2006184733

ESTREMOZ

SERRANO MIRA � SOCIEDADE VINÍCOLA, L.DA

Sede: Herdades das Servas, freguesia de São Bento
do Ameixial, Estremoz

Capital social: 500 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 542/
990115; identificação de pessoa colectiva n.º 504471554; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/20020304.

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

Alteração parcial do pacto quanto ao artigo 2.º n.º 1, cuja redacção
passa a ser a seguinte:

2.º

1 � A sociedade tem por objecto a produção e comércio de vi-
nhos e produtos alimentares regionais e seus derivados, exploração e
enoturismo.

Ficou depositado na pasta respectiva, a redacção actualizada do
pacto social, onde consta a respectiva alteração.

Conferida, está conforme.

2 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Fernanda
Banha Charcas Prates. 2002749647

ÉVORA

C. A. A. � CENTRO AUDITIVO DE ALENTEJO,
COMÉRCIO DE PRÓTESES AUDITIVAS, L.DA

Sede: Rua do General Humberto Delgado, 2, rés-do-chão,
direito, Horta das Figueiras Norte, Évora

Capital social: 10 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 3167;
número e data da apresentação: 9/20040227.

Certifico que entre Manuel Fradinho Branco e Maria Leonarda Pinto
Eufrásio Branco, casados no regime da comunhão de adquiridos e Pedro
Manuel Eufrásio Branco, casado com Cristina de Fátima Coradinho
Camões, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma C. A. A. � Centro Auditivo do
Alentejo, Comércio de Próteses Auditivas, L.da e tem a sua sede na

Rua do General Humberto Delgado, 2.º, rés-do-chão, direito, Horta
das Figueiras Norte, na freguesia de Horta das Figueiras, concelho de
Évora.

§ único. A gerência poderá transferir a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou extinguir su-
cursais, ou outras formas de representação no território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização e adaptação de
próteses auditivas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma com o
valor de 2500 euros, do sócio Manuel Fradinho Branco; uma com o
valor de 2500 euros, da sócia Maria Leonarda Pinto Eufrásio Branco;
uma com o valor  de 2500 euros, do sócio Pedro Manuel Eufrásio
Branco; e uma com o valor de 2500 euros, do sócio Sérgio Daniel
Eufrásio Branco.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal desde que a assembleia geral assim o delibere, por unanimidade dos
votos representativos de todo o capital social, na proporção das res-
pectivas quotas, até ao montante global de 50 000 euros.

5.º

A gerência e administração da sociedade, dispensada de caução e
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral, bem como a sua representação, em juízo ou fora dele, ficam a
cargo de quem for nomeado gerente também em assembleia geral.

§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Maria Leonarda
Pinto Eufrásio Branco, Pedro Manuel Eufrásio Branco e Sérgio Daniel
Eufrásio Branco.

§ 2.º Para vincular a sociedade são necessárias as assinaturas con-
juntas de dois gerentes, excepto nos actos e contratos de valor infe-
rior a 500 euros, em que é suficiente a assinatura de um só gerente.

6.º

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

Na cessão de quotas a estranhos à sociedade, fica reconhecido o
direito de preferência aos sócios não cedentes.

7.º

À sociedade fica reconhecido o direito de amortizar quotas nos
seguintes casos:

a) Por acordo com os respectivos titulares;
b) No caso de morte, interdição, inabilitação, insolvência ou fa-

lência de qualquer dos sócios, ou divórcio, quando a quota seja
adjudicada ao outro cônjuge que não o sócio;

c) Quando se haja feito penhora ou arresto sobre a quota ou parte
dela ou quando, por qualquer motivo, deva proceder-se à sua
arrematação ou adjudicação judicial.

8.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de deduzidos
5% para o fundo de reserva legal, enquanto não atingir o montante
mínimo legal estabelecido, terão o destino que os sócios deliberarem
em assembleia geral.

Está conforme o original.

3 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2006173359

LAR SÃO LUÍS, L.DA

Sede: Quinta do Moniz, lote 2, rés-do-chão, Sé, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1862/
950811; identificação de pessoa colectiva n.º 503466204; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20040301.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 11 de Fevereiro de 2004.

3 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2006173367
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FARO
ALBUFEIRA

PROCOTA � PROPRIEDADES E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 864/
900312; identificação de pessoa colectiva n.º 502350270; inscri-
ção n.º 14 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 9 e 11/20040302.

Certifico que, encontra-se depositado na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe, o texto da escritura lavrada em 26 de Fevereiro de 2004,
exarada a fl. 43, do livro n.º 151-A, do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Loulé, pela qual foi alterado o contrato da
sociedade, passando o artigo 6.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

Para que a sociedade se considere validamente obrigada em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

§ 1.º (Mantém-se.)
§ 2.º (Mantém-se.)

Certifico ainda que, Paulo Manuel do Carmo Lopes, renunciou ao
cargo de gerente, a partir de 26 de Fevereiro de 2004.

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

4 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 2003755993

SCHNEIDER & MAÇANITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 3029/
20040227; identificação de pessoa colectiva n.º 506643670; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20040227.

Certifico que, encontra-se depositado na pasta respectiva, o texto
da escritura lavrada em 23 de Outubro de 2003, exarada a fl. 55, do
livro n.º 718-A, no Cartório Notarial de Loures, pela qual foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Schneider & Maçanita, L.da e tem
a sua sede na vivenda Pouso da Águia, Serra da Águia, freguesia e
concelho de Albufeira.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
criadas e encerradas filiais, sucursais, estabelecimentos ou outras for-
mas locais de representação em qualquer ponto do país ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto social consiste em obras de construção civil e obras
públicas.

2 � A sociedade poderá sob qualquer forma legal associar-se com
outras pessoas, para formar sociedades, agrupamentos complementa-
res, consórcios e associações em participação, além de poder adquirir
e alienar participações em sociedades com o mesmo ou diferente
objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, correspondente a soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 99 500 euros, pertencente ao sócio José dos Santos Sousa
Schneider e uma do valor nominal de 500 euros, pertencente ao só-
cio Jorge Miguel de Sousa Maçanita.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, pertence aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência não será remunerada se tal for deliberado pelos
sócios.

3 � É desde já, nomeado gerente, o sócio José dos Santos Sousa
Schneider.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas, depende sempre do consenti-
mento prévio da sociedade, tendo esta sempre direito de preferência
em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em segundo.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das suas quotas, pres-
tações suplementares de capital com voto unânime de todos os só-
cios, até ao montante global de 100 000 euros.

ARTIGO 7.º

Além da reserva legal, a assembleia geral poderá criar as reservas
que entender convenientes ao desenvolvimento dos negócios sociais.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade pode, amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Falência e insolvência do seu titular;
c) Quando qualquer quota for arrestada, penhorada, apreendida,

vendida judicial ou administrativamente ou de qualquer forma sujeita
a procedimento judicial;

d) Por cessão de quota sem o consentimento da sociedade, quando
este for exigido;

e) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, no caso de divór-
cio ou separação, se esta não for adjudicada integralmente ao seu ti-
tular.

2 � Se a lei não dispuser imperativamente de modo diverso a
contrapartida da amortização será, no caso da alínea d) do número
anterior, igual ao seu valor nominal, nos casos das alíneas b), c) e e)
a contrapartida da amortização será igual ao valor que resultar do último
balanço aprovado.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal, ficando desde
já permitido que, por deliberação posterior, os sócios, em vez da quo-
ta amortizada criem uma a mais quotas destinadas a serem alienadas
a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 2003774424

MARYNAGREEN � CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
DE JARDINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 3031/
20040227; identificação de pessoa colectiva n.º 506860922; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 19/20040227.

Certifico que, encontra-se depositado na pasta respectiva, o texto
da escritura lavrada em 27 de Fevereiro de 2004, exarada a fl. 45, do
livro n.º 151-A, no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das
Empresas de Loulé, pela qual foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MARYNAGREEN � Construção
e Manutenção de Jardins, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 395, edi-
fício Labisa, bloco 3, loja E, em Ferreiras, freguesia de Ferreiras,
concelho de Albufeira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção e manutenção de
espaços verdes; serviços de limpeza e manutenção de imóveis; co-
mércio e aluguer de máquinas.

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 10 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
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ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Carlos Manuel de Je-
sus Nunes Cordeiro.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 2003645756

ALBUBYTES � COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DE MATERIAL INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 3030/
20040227; identificação de pessoa colectiva n.º 506850285; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 18/20040227.

Certifico que, encontra-se depositado na pasta respectiva, o texto
da escritura lavrada em 26 de Fevereiro de 2004, exarada a fl. 27, do
livro n.º 151-A, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das
Empresas de Loulé, pela qual foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALBUBYTES � Comércio e
Assistência Técnica de Material Informático, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Teixeira Gomes, 27,
edifício Ramadoiro, loja AAD, freguesia e concelho de Albufeira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de equipamento
informático, acessórios, registadoras e material de escritório. Aluguer
de equipamento informático, assistência técnica, criação, desenvolvi-
mento e manutenção das páginas na internet. Serviços de
disponibilização da utilização da rede de internet. Formação.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 15 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais, uma
de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de equivalente a 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 con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 2003645721

UNICAIRES � PRODUTOS ALIMENTARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 3032/
20040227; identificação de pessoa colectiva n.º 506738957; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 26/20040227.
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Certifico que, encontra-se depositado na pasta respectiva, o texto
do documento particular, elaborado em 27 de Fevereiro de 2004, pelo
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma UNICAIRES � Produtos Alimen-
tares, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização «Vale de Santa
Maria», lote 33, freguesia e concelho de Albufeira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização e distribuição de
produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Declarou ainda o outorgante que, não é sócio de qualquer outra
sociedade unipessoal, a quem adverti de que incorre nas penas aplicá-
veis ao crime de falsas declarações se tiver prestado declarações fal-
sas.

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 2003774432

ALGARBITE � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 3028/
20040227; identificação de pessoa colectiva n.º 506753913; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20040227.

Certifico que, encontra-se depositado na pasta respectiva, o texto
da escritura lavrada em 5 de Fevereiro de 2004, exarada a fl. 120, do
livro n.º 148-A, no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das
Empresas de Loulé, pela qual foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALGARBITE � Mediação
Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização da Quinta do In-
fante, lote 21, 2.º, J, freguesia e concelho de Albufeira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária.

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 con-
tratos, 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 empresas.

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 2003645047

ÂNGELO & ALVAREZ � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2226/
20000918; identificação de pessoa colectiva n.º 505146479; data
da apresentação: 20040227.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2002.

8 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 2003774459

VALE & PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2986/
20031222; identificação de pessoa colectiva n.º 506755398; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20031222.

Certifico que, encontra-se depositado na pasta respectiva, o texto
da escritura lavrada em 29 de Outubro de 2003, exarada a fl. 15, do
livro n.º 140-A, no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das
Empresas de Loulé, perante mim, licenciado José João da Silva Guer-
reiro, notário do Cartório, compareceram como outorgantes:

1.º Hélder António Almeida do Vale; e
2.º Pedro Filipe Lourenço Rato.
Pelos outorgantes foi declarado que, entre si, celebram um contra-

to de sociedade comercial por quotas, que se rege pelas cláusulas cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vale & Pedro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Bartolomeu Dias, lote 16,
fracção S, rés-do-chão, Cerro da Alagoa, na cidade, freguesia e conce-
lho de Albufeira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de snack-bar, restau-
rante, bar e pastelaria.

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
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valor nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio Hélder António
Almeida do Vale e outra no valor nominal de 2000 euros, pertencen-
te ao sócio Pedro Filipe Lourenço Rato.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de duas 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, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

22 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2000129846

SOCIEDADE HOTELEIRA DE ALFAGAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 241/
851112; identificação de pessoa colectiva n.º 500415803; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 16/20040114.

Certifico que, se encontra depositada na pasta respectiva, o texto
da escritura lavrada em 11 de Dezembro de 2003, exarada a fl. 22, do
livro n.º 924-B, do 4.º Cartório Notarial de Lisboa, pela qual foi alte-
rado o contrato da sociedade em epígrafe, tendo em consequência os
artigos 3.º, 4.º, 12.º e 13.º, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a administração, gestão e exploração
de estabelecimentos hoteleiros e similares, assim como de quaisquer

estabelecimentos destinados a comércio, a compra e venda,
loteamento, urbanização, promoção e construção de imóveis, por ela
construídos ou adquiridos. A revenda dos adquiridos para esse fim e a
prestação de serviços conexos, participação noutras sociedades.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 1800 euros, representado por 720 000 acções,
com o valor nominal de 2,50 euros cada.

§ único. Fica desde já autorizada a aumentar o seu capital, por uma
ou mais vezes, até ao montante de 5 000 000 euros, mediante reso-
lução tomada pelo conselho de administração, com parecer favorável
do fiscal único, dando-se preferência na subscrição aos já accionistas.

ARTIGO 12.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais incumbe a um fiscal único
efectivo e a um suplente, que serão revisores oficiais de contas ou
sociedades de revisores oficiais de contas.

2 � O fiscal único efectivo e o suplente são eleitos pelos período
de três anos podendo ser reeleitos.

3 � O fiscal único poderá ser remunerado pelo exercício das suas
funções.

ARTIGO 13.º

Compete ao fiscal único, além das atribuições que lhe são conferidas
por lei e por estes estatutos, emitir parecer sobre qualquer assunto
que o conselho de administração submeta à sua apreciação.

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

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 2003774203

LAGOA 

PARCHALCOR � PINTURAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua do Poeta António Aleixo, lote 23, cave, Calvário,
freguesia de Estombar, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1809/
20031024; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20031024.

Certifico que entre Alexandre José Rodrigues Orelha, casado com
Fernanda Maria Marreiros de Oliveira Custódio Rodrigues, no regime
da comunhão de adquiridos, com uma quota de 2500 euros e António
José Duarte Gonçalves, casado com Célia Maria Marreiros de Olivei-
ra Gonçalves, no regime da comunhão de adquiridos, com uma quota
de 2500 euros, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PARCHALCOR � Pinturas de
Construção Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Poeta António Aleixo,
lote 23, cave, sítio de Calvário, freguesia de Estombar, concelho de
Lagoa (Algarve).

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em pintura de construção civil,
revestimento e isolamentos.

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 social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.
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2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os 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 empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2002975159

LAGOS

OFICINA O SERRALHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1005/
890913; identificação de pessoa colectiva n.º 502217790; data da
apresentação: 20030722.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao exercício do ano de 2002.

11 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Elisabete Ma-
ria da Palma Gomes. 2000720200

EXPRESSOLAGOS � TRANSPORTE DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1722/
960805; identificação de pessoa colectiva n.º 503701750; data da
apresentação: 20030711.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao exercício do ano de 2002.

11 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Elisabete Ma-
ria da Palma Gomes. 2000720153

LACEY & MARREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1131/
900713; identificação de pessoa colectiva n.º 502390506; data da
apresentação: 20030528.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao exercício do ano de 2002.

6 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Elisabete Ma-
ria da Palma Gomes. 2000727077

LOULÉ

RIBEIRO & RIO � EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES, L.DA

Sede: Rua do 25 de Abril, 32, rés-do-chão,
vila e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3478/
951122; identificação de pessoa colectiva n.º 503542911;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 31 e 35/20031218.

Certifico que, Jorge Manuel Gardete Correia Ribeiro, renunciou ao
cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 17 de Dezembro de 2003.
Mais certifico que, José Sidónio da Silva Barreto, foi nomeado para

o cargo de gerente da sociedade em epígrafe.
Data: 17 de Dezembro de 2003.

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003593993

JOAQUIM GUERREIRO & SOUSA, L.DA

Sede: Rua de Vale Formoso, 140, vila e freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5963/
20031120; identificação de pessoa colectiva n.º 506773477; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20031120.

Certifico que entre Joaquim João Silvestre Guerreiro e mulher,
Libânia Sousa Guerreiro, casados na comunhão geral, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Joaquim Guerreiro & Sousa, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Vale Formoso, 140, na
vila e freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de supermercado,
minimercado e talho. Construção civil, empreitadas e subempreitadas.
Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma
de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

4 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003593268
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JOSÉ GONÇALVES RIBEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: sítio de Franqueada, caixa postal n.º 17,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5964/
20031120; identificação de pessoa colectiva n.º 506772420; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 22/20031120.

Certifico que entre José Gonçalves Ribeiro, casado com Helena
Margarida Moreira Sousa Ribeiro, na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Gonçalves Ribeiro,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Franqueada, freguesia
de São Clemente, concelho de Loulé, com endereço postal na caixa
postal n.º 17.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: construção civil e obras públicas;
compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

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 dez 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 só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme ele
decidir.

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

3 � Ficam 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 á prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

4 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003593349

AMPHIBIGOLF � COMÉRCIO DE MATERIAL DE GOLF, L.DA

Sede: sítio das Baceladas, freguesia de Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4601/
20000503; identificação de pessoa colectiva n.º 504967975;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 2 e 4/20031215.

Certifico que, Natália Martins Cardoso, renunciou ao cargo de ge-
rente da sociedade em epígrafe.

Data: 12 de Novembro de 2003.
Mais certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi regista-

da a transformação de sociedade por quotas em sociedade unipessoal
por quotas e alteração total do contrato, o qual fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AMPHIBIGOLF � Comércio de
Material de Golf, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio das Baceladas, freguesia de
Quarteira, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação, distribui-
ção e comercialização de material de golfe e brindes publicitários.
Prestação de serviços, marketing e publicidade. Prestação de serviços
à prática de golfe.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 12 500 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

2 � O sócio único poderá efectuar prestações suplementares até
ao montante de 40 vezes o valor do 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 só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

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

3 � Mantém-se na gerência o sócio único.
4 � Fica vedado ao sócio-gerente dar de penhor a sua quota ou

por qualquer forma obrigar a sociedade em quaisquer actos e contra-
tos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente, abonações, fian-
ças e letras de favor.

5 � A gerência poderá constituir procuradores da sociedade, para
a prática de determinados actos ou categoria de actos, nos termos do
artigo 252.º do Código das Sociedades Comerciais.

6 � A gerência fica, desde já, autorizada a comprar, vender ou
trocar e, por qualquer outra forma, adquirir ou alienar automóveis ou
outros veículos motorizados ou não, bens imóveis, assim como a tomar
de arrendamento quaisquer imóveis.

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

ARTIGO 7.º

O sócio poderá negociar directamente com a sociedade, nomeada-
mente, quando esse negócio tenha por objecto a transferência, par
esta de material, equipamento ou utensílios, a prestação recíproca de
serviços, a locação ou venda das suas instalações particulares.

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003593101

QUARTEIRAUTO, COMÉRCIO AUTOMÓVEL, L.DA

Sede: Quatro Estradas, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2044/
890601; identificação de pessoa colectiva n.º 502165243; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 3/20031105.

Certifico que foi reforçado o capital de 5000 euros para
100 000 euros, e alterados os artigos 3.º e 6.º do contrato da socieda-
de em epígrafe, os quais ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 100 000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma no valor
nominal de 51 500 euros, pertencente ao sócio José Manuel da Silva
Brás; uma no valor nominal de 1000 euros e outra no valor nominal
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de 47 500 euros, ambas pertencentes ao sócio Pedro Nuno Cruz Fra-
de da Silva Braz.

ARTIGO 6.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos, é su-
ficiente a intervenção de um gerente.

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

26 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
de Azevedo Barracha Barreiros. 2003592776

DIAS & MENDONÇA, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Duarte Pacheco, sem número,
rés-do-chão, freguesia de São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5955/
20031107; identificação de pessoa colectiva n.º 506753212; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20031107.

Certifico que entre José Maria Caixinha Mendonça, casado com
Fernanda Conceição Mestre Mendonça, na comunhão de adquiridos e
João Almeida Dias, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Dias & Mendonça, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Engenheiro Duarte
Pacheco, sem número, rés-do-chão, na cidade e concelho de Loulé,
freguesia de São Clemente.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de restaurantes.

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 con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

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 empresas.

Está conforme o original

26 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
de Azevedo Barracha Barreiros. 2003592911

SALIRTIR � TRANSPORTES, L.DA

Sede: sítio de Arneiro de Salir, freguesia de Salir

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5954/
20031106; identificação de pessoa colectiva n.º 506757765; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20031106.

Certifico que entre António José Brito Mogo, casado com Márcia
Luísa Ramos Mendes, na comunhão de adquiridos e Emanuel Cavaco
Afonso, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SALIRTIR � Transportes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Arneiro de Salir, fre-
guesia de Salir, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de mer-
cadorias por conta de outrém, com peso superior a 3,5 t. Serviços
com veículos de pronto-socorro.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, 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 con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

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 empresas.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
de Azevedo Barracha Barreiros. 2003660615

LOULÉ BALABANBÚ � MÓVEIS E DECORAÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: sítio das Azenhas, Goncinha, freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5978/
20031209; identificação de pessoa colectiva n.º 506724816; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 22/20031209.

Certifico que, Marcelina Juvensa, solteira, maior, constituiu a soci-
edade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Loulé Balanbandú � Móveis e
Decorações, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio das Azenhas, Goncinha,
freguesia de São Clemente, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de mobiliário e artigos de
decoração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à sócia úni-
ca ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquela decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente, o não sócio Miguel Angel
Robles de Sousa Matos, casado, residente no sítio das Azenhas,
Goncinha, freguesia de São Clemente, concelho de Loulé.

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 permi-
tidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos complemen-
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tares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aquele
que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003592121

FILNETO V � COMPRA E VENDA DE ARRENDAMENTO
DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: sítio da Rossa Velha, Barrada, freguesia de São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5994/
20031218; identificação de pessoa colectiva n.º 506807290; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 38/20031218.

Certifico que entre Manuel Simões Filipe Viegas, casado com
Filomena Maria Canha Apolinário Filipe Viegas, na separação de bens
e António Manuel Martins de Sousa Neto, casado com Maria Helena
Ferreira Lanzinha Neto, na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Filneto V � Compra e Venda e Arren-
damento de Imóveis, L.da, tem a sua sede no sítio de Rossa Velha,
Barrada, freguesia de São Sebastião, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis e re-
venda dos adquiridos para esse fim, construção civil, gestão e arren-
damento de propriedades.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e é formado por duas quotas: uma no valor nominal de
500 euros, pertencente a António Manuel Martins de Sousa Neto e
outra no valor nominal de 4500 euros, pertencente a Manuel Simões
Filipe Viegas.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão e divisão de quotas entre os sócios é livre.
2 � A cessão e divisão de quotas a estranhos fica dependente de

prévio e expresso consentimento da sociedade, à qual é reservado o
direito de preferência, em primeiro lugar e a cada um dos sócios, em
segundo.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem fazer suprimentos à sociedade, conforme for de-
liberado em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Manuel Simões Filipe
Viegas que, desde já, fica nomeado gerente.

§ único. Para representar a sociedade em juízo e fora dele, bem como
para a obrigar em todos os actos e contratos, é suficiente a assinatura
do gerente.

ARTIGO 7.º

A sociedade não poderá ser obrigada em actos e contratos estra-
nhos aos negócios sociais, tais como fianças, abonações, letras de favor
e outros semelhantes.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, serão convocadas por cartas registadas,
expedidas com a antecedência mínima de 18 dias, salvo nos casos em
que a lei exija outras formalidades de convocação.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade pode amortizar a quota de qualquer sócio se ela
for objecto de penhora, apreensão, arresto, arrolamento, arrematação,
adjudicação ou outra providência judicial.

2 � A sociedade pode amortizar a quota de qualquer sócio que passe
a exercer, sem consentimento da sociedade, actividade concorrente
com a desta.

3 � A sociedade poder ainda amortizar a quota de qualquer sócio,
mediante acordo deste, nos termos e condições estabelecidas em de-
liberação da assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 � Ocorrendo a morte de qualquer sócio, o seus herdeiros desig-
narão entre si, um representante para, em seu nome, participar na
vida da sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa, sem o que
não poderão ter nela qualquer ingerência ou exercer qualquer direito
inerente à quota.

2 � A indicação do representante a que se refere o número ante-
rior, deverá ser comunicada à sociedade, no prazo de 60 dias conta-
dos a partir da morte do sócio.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade pode ainda amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com os sócios;
b) Quando o sócio titular infrinja qualquer das regras estabelecidas

neste contrato;
c) Quando se verifique a interdição ou a insolvência do respectivo

titular;
d) Quando em partilhas, resultantes de divórcio e separação judici-

al, a quota for adjudicada ao cônjuge do sócio titular;
2 � Por falecimento do sócio titular, desde que a posição do fale-

cido não seja assumida pelos respectivos herdeiros.
3 � A deliberação social que determina a amortização da quota

deverá ser tomada no prazo de 90 dias a contar daquele em que a
sociedade tiver conhecimento do facto que lhe der lugar.

4 � O preço da amortização será nos casos enunciados nas
alíneas b), c), d) e e), igual ao valor nominal da quota amortizada e
será pago, na sede da sociedade em duas prestações semestrais, iguais
e sucessivas, vencendo-se a primeira 30 dias após aquela data em que
foi deliberada a amortização.

5 �  Ao preço da amortização deverá acrescer, nos mesmos pra-
zos e condições de pagamento, a importância dos créditos e supri-
mentos que o sócio tenha a haver da sociedade, assim como deverão
abater-se as importâncias que o sócio porventura lhe dever, sem pre-
juízo das convenções especiais aplicáveis ao caso.

ARTIGO 12.º

A sociedade poderá mediante deliberação da assembleia geral, ad-
quirir participações em sociedades com objecto diferente do que este-
ja exercendo, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 13.º

Por deliberação da gerência pode a sociedade comprar ou vender
veículos automóveis e máquinas necessárias para a prossecução do
objecto social.

ARTIGO 14.º

Os sócios poderão fazer à sociedade, prestações suplementares de
capital até 50 vezes o valor do capital social.

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003644016

KIX 4 � IMOBILIÁRIA, S. A.
Sede: Avenida do Tivoli, edifício Tivoli, apartamento 8,

rés-do-chão, Vilamoura, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5966/
20031124; identificação de pessoa colectiva n.º 506769569; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 19/20031124.

Certifico que entre José Alberto Melo Cardoso de Sousa e mulher,
Isabel Maria Tavares de Almeida Cardoso de Sousa, casados na comu-
nhão geral; Marília Maria Gouveia Gonçalves de Araújo e Castro e
marido, Hélder de Pina Araújo e Castro, casados na comunhão de
adquiridos; e Hélder Filipe Gonçalves de Araújo e Castro, solteiro,
maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo con-
trato constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I
Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de KIX 4 � Imobiliária, S. A.
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ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida Tivoli, edifício Tivoli,
apartamento 8, rés-do-chão, Vilamoura, freguesia de Quarteira, con-
celho de Loulé.

2 � A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho
ou concelho limítrofe, por simples deliberação do conselho de admi-
nistração.

3 � Por deliberação unânime do conselho de administração, a
sociedade poderá estabelecer, transferir ou encerrar sucursais, filiais
ou delegações, bem como quaisquer outras formas de representação
em qualquer parte do território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social, a compra e venda e compra
para revenda e gestão de bens imóveis, bem como a exploração ou
construção de quaisquer empreendimentos imobiliários, hoteleiros,
turísticos ou quaisquer outras actividades comerciais ou industriais
conexas e a gestão imobiliária.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros, representado por 10 000 acções.

2 � Poderão ser emitidos títulos de 5, 10, 50, 100, 500, 1000 e
múltiplos de 1000 acções.

3 � As acções são nominativas ou ao portador no valor nominal
de 5 euros cada uma, e reciprocamente convertíveis, conforme o que
for deliberado pelos accionistas, que suportarão as despesas inerentes
à conversão, sendo ainda permitida a sua concentração ou divisão.

ARTIGO 5.º

1 � Os aumentos de capital que no futuro se tornem necessários
ao desenvolvimento da actividade serão sempre deliberados em
assembleia geral.

2 � Sempre que os aumentos de capital sejam realizados em di-
nheiro, os accionistas têm direito de preferência na subscrição das
novas acções, salvo deliberação contrário tomada em assembleia ge-
ral, por três quartos do capital social.

3 � A sociedade fica autorizada a adquirir acções próprias, nos
termos permitidos por lei.

CAPÍTULO III

Disposições gerais do conselho de administração,
fiscal único e mesa da assembleia geral

ARTIGO 6.º

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

Conselho de administração

ARTIGO 7.º

1 � A administração de todos os negócios de interesse da socieda-
de, será exercida por um conselho de administração, composto por
três membros e dispensados de caução, eleitos em assembleia geral
pelo período de quatro anos, sendo permitida a sua reeleição.

2 � Manter-se-á cada mandato até à data em que entre em fun-
ções o novo conselho de administração.

3 � Os membros deste conselho elegem, entre si, o presidente,
podendo designar um ou mais administradores-delegados para a gestão
corrente da sociedade. Da deliberação que designar os administradores-
delegados, constarão os poderes que aos mesmos serão concedidos.

4 � Cabe ao presidente convocar, coordenar e dirigir as reuniões
do conselho, tendo voto de qualidade em caso de empate.

5 � A sociedade obriga-se pelas assinaturas de dois dos administra-
dores.

ARTIGO 8.º

Ao conselho de administração competem os poderes de gestão,
consagrados na lei e nestes estatutos, nomeadamente:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele;
b) Nomear procuradores, mesmo estranhos à sociedade, sempre sem

quebra da sua responsabilidade, bem como encarregar quaisquer pes-
soas, singulares ou colectivas, do desempenho, por conta e em nome
da sociedade, de alguma ou algumas das suas actividades;

c) Adquirir, alienar e onerar direitos ou bens móveis ou imóveis
por qualquer forma admitida em direito;

d) Providenciar sobre faltas e impedimentos dos seus membros e
escolher quem deve preencher as vagas até à primeira assembleia geral,
que deverá ratificar a nomeação ou proceder à eleição;

e) Adquirir e alienar participações no capital social de outras so-
ciedades, e participar no capital social de novas sociedades, decidindo
sobre a forma e montantes;

f) Criar ou suprimir quaisquer delegações, filiais, sucursais, agências
ou outra forma de representação, em qualquer lugar do País ou es-
trangeiro, e definir o seu âmbito de acção.

ARTIGO 9.º

O conselho de administração reunirá sempre que for convocado
nos termos do Código das Sociedades Comerciais.

Fiscal único

ARTIGO 10.º

A fiscalização dos negócios da sociedade compete a um fiscal úni-
co e suplente, eleitos aquando do conselho de administração e como
mesmo tempo de mandato, sendo sempre revisor oficial de contas ou
sociedade de revisores oficiais de contas, sendo reelegíveis.

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas,
correspondendo a cada acção um voto.

ARTIGO 12.º

A mesa da assembleia geral é formada por um presidente e um
secretário, eleitos de entre os accionistas ou outras pessoas, por pe-
ríodos de quatro anos, podendo ser reeleitos, e manter-se-á cada
mandato até à data em que entre em funções a nova mesa.

ARTIGO 13.º

As assembleias gerais serão convocadas pelo presidente e de acor-
do com as disposições legais consagradas no Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 14.º

É permitida a representação dos accionistas, desde que conferida a
outro accionista ou cônjuge, ascendente ou descendente do represen-
tado e a qualquer membro do conselho de administração.

ARTIGO 15.º

1 � A assembleia geral deliberará em primeira convocatória, qual-
quer que seja o capital representado pelos accionistas presentes ou
representados, com direito a voto, salvo o disposto nos números se-
guintes.

2 � Para que a assembleia possa deliberar, em primeira
convocatória, sobre a alteração do pacto social, cisão, fusão, trans-
formação ou dissolução da sociedade, é necessário que estejam pre-
sentes ou representados, accionistas titulares de, pelo menos, de dois
terços do capital.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

ARTIGO 16.º

Os lucros do exercício terão o destino que lhes for dado, por deli-
beração da assembleia geral, tomada por maioria simples, de acordo
com a lei.

ARTIGO 17.º

1 � A sociedade só se dissolverá, nos casos previstos e contem-
plados na lei.

2 � Na falta de deliberação social, far-se-á a liquidação judicial-
mente, sendo liquidatários os administradores em funções à data dessa
dissolução.

ARTIGO 18.º

Ficam desde já nomeados para o quadriénio de 2003-2006, os se-
guintes órgãos sociais:

a) Mesa da assembleia geral: presidente � Ana Marília Gonçalves
de Araújo e Castro, solteira, maior, residente na cidade da Guarda;
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secretário � Victor Manuel Lopes Simões, casado, residente na cida-
de da Guarda.

b) Conselho de administração: presidente � Helder de Pina Araú-
jo e Castro, casado, residente na cidade da Guarda; vogais � Marília
Maria Gouveia Gonçalves de Araújo e Castro, casada, residente na
cidade da Guarda e Helder Filipe Gonçalves de Araújo e Castro, soltei-
ro, maior, residente na cidade da Guarda.

c) Fiscal único: efectivo � Marques de Almeida, F. Tavares, J. Nunes
& V. Simões, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada
pelo Dr. Victor Manuel Lopes Simões, revisor oficial de contas n.º 780;
suplente � Dr. João Andrade Nunes, revisor oficial de contas n.º 1062.

Conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003699791

LUÍSA & MARTINA, L.DA

Sede: Avenida de José da Costa Mealha, Centro Comercial
Galerias Rainha D. Leonor, loja 49, Loulé,

freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5981/
20031211; identificação de pessoa colectiva n.º 506726592; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20031211.

Certifico que entre Maria Luísa Catarino Coelho Rosa, casada com Fi-
lipe Sousa Rosa, na comunhão de adquiridos e Martina Guerreiro Rodrigues,
casado com José António Cavaco Nogueira, na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constan-
te dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Luísa & Martina, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de José da Costa
Mealha, Centro Comercial Galerias Rainha D. Leonor, loja 49, na
cidade e concelho de Loulé, freguesia de São Clemente.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de cabeleireiro.

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

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes as duas sócias

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003593594

NUTRABLAST � IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS
NUTRICIONAIS, L.DA

Sede: Urbanização Colinas do Golfe, lote 6.2.5/4,
edifício Pato Real, rés-do-chão, apartamento B, Vilamoura,

freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5989/
20031216; identificação de pessoa colectiva n.º 506642275; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 31/20031216.

Certifico que entre Jouni Tapani Vuorenoja e Marko Tapio
Vuorenoja, ambos solteiros, maiores, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NUTRABLAST � Importação
de Produtos Nutricionais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Colinas do Golfe,
lote 6.2.5/4, edifício Pato Real, rés-do-chão, apartamento B, em
Vilamoura, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação e
comercialização de complementos dietéticos e suplementos alimen-
tares, equipamentos desportivos e produtos nutricionais.

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 10 vezes o valor do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando esta
for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em mas-
sa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida sem con-
sentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003593764

MAQUIBRISSOS � MÁQUINAS AGRÍCOLAS
E INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Casa Brissos, Vale Formoso, freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5991/
20031217; identificação de pessoa colectiva n.º 506792420; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 31/20031217.

Certifico que entre Luís Manuel Espada Brissos e mulher, Rosa
Maria Neves Faustino Brissos, casados na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MAQUIBRISSOS � Máquinas
Agrícolas e Industriais, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Casa Brissos, Vale Formoso,
freguesia de São Clemente, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no aluguer e comercialização de
máquinas agrícolas e industriais, construção civil, nomeadamente,
demolições, pavimentação e arruamentos e serviços de limpeza flo-
restal.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde á soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 20 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003593918

ACUTIA � GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, L.DA

Sede: Rua das Oliveiras, edifício Via Falésia, D, Vilamoura,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5990/
20031217; identificação de pessoa colectiva n.º 506798127; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 30/20031217.

Certifico que entre Elísio Manuel Cavaco Martins, solteiro, maior
e Teresa Isabel Guerreiro Oliveira, solteira, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ACUTIA � Gestão e Adminis-
tração de Empresas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Oliveiras, edifício Via
Falésia, D, em Vilamoura, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na gestão, direcção e administra-
ção de empresas, consultoria e prestação de serviços administrativos.

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 4000 euros, pertencente ao sócio Elísio Manuel
Cavaco Martins e outra no valor nominal de 1000 euros, pertencen-
te à sócia Teresa Isabel Guerreiro Oliveira.

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 con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003593888

AGROFLORESTAL E CORTIÇAS DE VALE LUÍS NETO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: sítio da Pedragosa, caixa postal n.º 607, Z, Loulé,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5974/
20031204; identificação de pessoa colectiva n.º 506794962; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 30/20031204.

Certifico que, Manuel Pires Rodrigues, casado com Aldina Dias da
Palma Pires Rodrigues, na comunhão de adquiridos, constituiu a soci-
edade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Agroflorestal e Cortiças de Vale
Luís Neto, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio da Pedragosa, Caixa Pos-
tal n.º 607, Z, Loulé, freguesia de São Clemente, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração silvícola e agroflorestal,
comércio por grosso de produtos silvícolas e florestais e comércio de
cortiças em bruto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, representado por uma quota de
igual valor nominal, já realizada, pertencente ao sócio único.
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§ único. O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares à
empresa, até ao limite de 20 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, confor-
me ele decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003661298

T. M. E. � TRANSPORTES MERCADORIAS EUROPA, L.DA

Sede: Rua de Frei Joaquim de Loulé, 61, 3.º, direito, Loulé,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5975/
20031205; identificação de pessoa colectiva n.º 506731286; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20031205.

Certifico que entre Walter Soldati, casado com Caterina Misteri,
na separação de bens e Fernando Constantino d�Almeida e Sousa,
divorciado, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma T. M. E. � Transportes Merca-
dorias Europa, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Frei Joaquim de Loulé,
61, 3.º, direito, na cidade e concelho de Loulé, freguesia de São Cle-
mente.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de mer-
cadorias por conta de outrém, efectuado em veículos automóveis com
peso bruto igual ou inferior a 3,5 t.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 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.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Walter Soldati.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

17 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003661271

VILAMOURA PLAZA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.
Sede: Rua das Pimenteiras, fracção ZB, edifício Vilamoura Sul

2, Vilamoura, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5984/
20031211; identificação de pessoa colectiva n.º 506640078; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 33/20031211.

Certifico que entre Eulália Rosa Queirós Fonseca Rocha de Almeida
e marido, Joaquim Boaventura Rocha de Almeida, casados no regime
da comunhão geral; Maria José de Queirós Coelho, viúva; Rui Diogo
Fonseca Rocha de Almeida e Nuno Miguel Fonseca Rocha de Almeida,
ambos solteiros, maiores, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I
Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vilamoura Plaza � Investimen-
tos Imobiliários, S. A.

2 � A sede social fica instalada na Rua das Pimenteiras, fracção
ZB, edifício Vilamoura Sul 2, em Vilamoura, freguesia de Quarteira,
concelho de Loulé

3 � O administrador único, pode criar ou extinguir filiais, sucur-
sais, agências ou outras formas de representação, bem como deslocar
a sede social dentro do concelho ou concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na compra e venda de imóveis e revenda
dos adquiridos para esse fim. Construção civil e obras públicas, pro-
moção de investimentos imobiliários.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 150 000 euros, dividido e representado
por 30 000 acções com o valor nominal de 5000 euros cada uma.
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2 � As acções são nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis, segundo a vontade dos accionistas, a cargo de quem fi-
cam as despesas de conversão.

3 � O capital social encontra-se totalmente subscrito e realizado
em dinheiro.

4 � As acções são representadas por títulos de 1, 10, 100, 500,
1000 e 5000 acções.

5 � Os títulos representativos das acções são assinados pelo admi-
nistrador único e com o respectivo carimbo da sociedade.

CAPÍTULO III
Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 4.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas e
deverá ser convocada com uma antecedência mínima de 15 dias sobre
a data da respectiva reunião, pelos accionistas que tenham acções
registadas em seu nome no livro de registo de acções ou que façam
prova da sua titularidade.

2 � A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 5.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário eleitos pela assembleia geral de entre accionistas ou outras
pessoas.

ARTIGO 6.º

As convocatórias das assembleias gerais são efectuadas nos termos
e prazos legais.

ARTIGO 7.º

As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria abso-
luta dos votos emitidos, excepto nos casos em que a lei imponha outra
maioria.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 8.º

A administração da sociedade é exercida por um administrador único,
accionista ou não, eleito em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Ao administrador único competem os mais amplos poderes de ges-
tão, praticando todos os actos tendentes à realização do objecto so-
cial designadamente:

a) Adquirir, alienar, onerar, locar ou permutar quaisquer bens mó-
veis ou imóveis ou direitos da sociedade;

b) Tomar de arrendamento quaisquer imóveis, trespassar ou tomar
de trespasse quaisquer estabelecimentos;

c) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, propor acções, confessá-las e delas desistir;

d) Constituir procuradores e mandatários para a prática de deter-
minados actos, definindo a extensão dos respectivos mandatos.

ARTIGO 10.º

A sociedade obriga-se pela assinatura do seu administrador único.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 11.º

1 � A fiscalização da sociedade, compete a um fiscal único, que
terá um suplente, os quais deverão ser revisores oficiais de contas ou
sociedades de revisores oficiais de contas.

2 � As atribuições do fiscal único são as que se encontram legal-
mente previstas

SECÇÃO IV

Órgãos e mandatos

ARTIGO 12.º

1 � Todos os membros dos órgãos sociais serão eleitos pela
assembleia geral de entre accionistas ou não accionistas, por um pe-

ríodo de quatro anos, com dispensa de caução e reelegíveis por uma
ou mais vezes.

2 � Os membros de todos os órgãos sociais manter-se-ão em fun-
ções até nova designação.

3 � Os membros dos órgãos sociais, serão ou não remunerados, de
acordo como que for deliberado em assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Ano social e aplicação de resultados.

ARTIGO 13.º

O ano financeiro da sociedade, coincide com o ano civil.

ARTIGO 14.º

Sobre a aplicação de resultados decide anualmente a assembleia geral
depois de efectuadas as deduções obrigatórias.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 15.º

A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos estabelecidos pela lei.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral, quando vote a dissolução da sociedade, deve
determinar a forma e o prazo da liquidação, assim como nomear os
liquidatários, que pode ser o administrador em exercício ao tempo da
deliberação.

CAPÍTULO VI

Disposições transitórias

ARTIGO 17.º

Ficam já nomeados, os seguintes órgãos sociais, para o quadriénio
de 2003-2006:

Mesa da assembleia geral: presidente � engenheiro Joaquim
Boaventura Rocha de Almeida; secretário � Nuno Miguel Fonseca
Rocha de Almeida.

Administrador único: Eulália Rosa Queirós Fonseca Rocha de
Almeida, todos já identificados.

Fiscal único: efectivo � Santos Carvalho & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, S. A., inscrita na Câmara dos Revi-
sores Oficiais de Contas, com o n.º 71, representada pela Dr.ª Maria
Virgínia de Pinho e Silva Costa, casada, revisora oficial de contas
n.º 23, residente na Rua de Alexandre Herculano, 189, 2.º, esquerdo,
São João da Madeira; suplente � Dr. António Augusto dos Santos
Carvalho, casado, revisor oficial de contas n.º 16, residente na Rua de
Gil Vicente, 51, Pedrouços.

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003593543

VILA SOL III � EMPREENDIMENTOS URBANÍSTICOS, S. A.

Sede: Estrada Nacional n.º 396, Empreendimento Vila Sol,
Alto do Semino, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4701/
20000816; identificação de pessoa colectiva n.º 502573180; ins-
crição n.º 11; número e data da apresentação: 12/20030924.

Certifico que foram nomeados os órgãos sociais para o quadriénio
de 2003-2006:

Conselho de administração: presidente � Luís Filipe Farinha dos
Santos; vogais � Alberto Mugna Fragoso Fernandes, Pedro Manuel
Martins Farinha dos Santos, Luís Manuel Figueiredo Dias e António
José Coelho dos Santos.

Fiscal único: efectivo � Barroso, Dias, Caseirão e Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Manuel
Rui dos Santos Caseirão; suplente � João Guilherme Melo e Oliveira,
revisor oficial de contas.

Data: 19 de Setembro de 2003.

30 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Filiciano da Silva Estêvão. 2003685251



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 87 � 13 de Abril de 20048016-(230)

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

Sede: Zona Industrial de Vilamoura, lote 6.I.1.10.16, Vilamoura,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3765/
970214; identificação de pessoa colectiva n.º 501879331; data da
apresentação: 20031007.

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

10 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Filiciano da Silva Estêvão. 2003698302

FRAZÃO E FRAZÃO, L.DA

Sede: Vale do Lobo Tennis Academy, Vale do Logo,
freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2955/
930519; identificação de pessoa colectiva n.º 502989742; data da
apresentação: 20030609.

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

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Filiciano da Silva Estêvão. 2003685480

EDITORA AÇOTEIA, L.DA

Sede: sítio das Benfarras, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5982/
20031211; identificação de pessoa colectiva n.º 506637271; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 31/20031211.

Certifico que entre Manuel António da Silva Guarda e mulher, Maria
Manuela Marques da Silva Pimenta Guarda, casados na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Editora Açoteia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Benfarras, freguesia de
Quarteira, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na edição de jornais, revistas e outras
publicações; marketing e publicidade; organização de eventos cultu-
rais; comércio e distribuição de jornais, revistas e outras publicações.

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 con-
tratos, 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 socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003661301

PROHUMANO � PRODUTOS NATURAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da República, 70, 1.º, B, vila e freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5993/
20031218; identificação de pessoa colectiva n.º 506764702; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 37/20031218.

Certifico que, António Manuel Rosa dos Santos, casado com Orlanda
Maria Neves Martins dos Santos, na comunhão de adquiridos, consti-
tuiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PROHUMANO � Produtos Na-
turais, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da República, 70, 1.º, B,
8135-121 Almancil, freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objectivo o comércio, importação, represen-
tação e distribuição de produtos naturais, dietéticos, suplementos ali-
mentares, alimentação, cosmética e de higiene corporal.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, pertence ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, confor-
me ele decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá alterar a locação da sua sede nos termos per-
mitidos por lei, tal como criar ou suprimir filiais e outras formas de
representação social, onde e quando o entenda conveniente.

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003644024

UNIQUE FLAIR � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Sede: Rua das Oliveiras, edifício Via Falésia, B, Vilamoura,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5992/
20031218; identificação de pessoa colectiva n.º 506727297; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 36/20031218.

Certifico que entre Cristalino Gonçalves Martins e mulher, Isilda
Maria Guerreiro Cavaco, casados na comunhão de adquiridos e Elísio
Manuel Cavaco Martins, solteiro, maior, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Unique Flair � Comércio de
Mobiliário e Equipamentos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Oliveiras, edifício Via
Falésia, B, em Vilamoura, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.
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3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de mobiliário e equi-
pamentos de cozinhas e de casas de banho, pavimentos e cerâmica,
outros materiais para a construção, móveis e artigos para o lar. Cons-
trução civil, instalações especiais e acabamentos. Compra e venda de
imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 6000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais, uma
de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo, no entanto, su-
ficiente para movimentação de contas bancárias e para qualquer tipo de
documento de valor inferior a 2500 euros, a assinatura de um só gerente.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, todos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

29 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003593233

XC3 � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Avenida Tivoli, edifício Tivoli, apartamento 11, 5.º,
Vilamoura, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5965/
20031124; identificação de pessoa colectiva n.º 506782859; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 17/20031124.

Certifico que entre José Alberto Melo Cardoso de Sousa e mulher,
Isabel Maria Tavares de Almeida Cardoso de Sousa, casados na comu-
nhão geral; Marília Maria Gouveia Gonçalves de Araújo e Castro e
marido, Hélder de Pina Araújo e Castro, casados na comunhão de
adquiridos; e, Hélder Filipe Gonçalves de Araújo e Castro, solteiro,
maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo con-
trato constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de XC3 � Imobiliária, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida Tivoli, edifício Tivoli,
apartamento 11, 5.º, Vilamoura, freguesia de Quarteira, concelho de
Loulé.

2 � A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho
ou concelho limítrofe, por simples deliberação do conselho de admi-
nistração.

3 � Por deliberação unânime do conselho de administração, a
sociedade poderá estabelecer, transferir ou encerrar sucursais, filiais
ou delegações, bem como quaisquer outras formas de representação
em qualquer parte do território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social, a compra e venda e compra
para revenda e gestão de bens imóveis, bem como a exploração ou
construção de quaisquer empreendimentos imobiliários, hoteleiros,
turísticos ou quaisquer outras actividades comerciais ou industriais
conexas e a gestão imobiliária.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros, representado por 10 000 acções.

2 � Poderão ser emitidos títulos de 5, 10, 50, 100, 500, 1000 e
múltiplos de 1000 acções.

3 � As acções são nominativas ou ao portador no valor nominal
de 5 euros cada uma, e reciprocamente convertíveis, conforme o que
for deliberado pelos accionistas, que suportarão as despesas inerentes
à conversão, sendo ainda permitida a sua concentração ou divisão.

ARTIGO 5.º

1 � Os aumentos de capital que no futuro se tornem necessários
ao desenvolvimento da actividade serão sempre deliberados em
assembleia geral.

2 � Sempre que os aumentos de capital sejam realizados em di-
nheiro, os accionistas têm direito de preferência na subscrição das
novas acções, salvo deliberação contrário tomada em assembleia ge-
ral, por três quartos do capital social.

3 � A sociedade fica autorizada a adquirir acções próprias, nos
termos permitidos por lei.

CAPÍTULO III

Disposições gerais do conselho de administração,
fiscal único e mesa da assembleia geral

ARTIGO 6.º

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

Conselho de administração

ARTIGO 7.º

1 � A administração de todos os negócios de interesse da socieda-
de, será exercida por um conselho de administração, composto por
três membros e dispensados de caução, eleitos em assembleia geral
pelo período de quatro anos, sendo permitida a sua reeleição.

2 � Manter-se-á cada mandato até à data em que entre em fun-
ções o novo conselho de administração.

3 � Os membros deste conselho elegem, entre si, o presidente,
podendo designar um ou mais administradores-delegados para a gestão
corrente da sociedade. Da deliberação que designar os administradores-
delegados, constarão os poderes que aos mesmos serão concedidos.

4 � Cabe ao presidente convocar, coordenar e dirigir as reuniões
do conselho, tendo voto de qualidade em caso de empate.

5 � A sociedade obriga-se pelas assinaturas de dois dos administra-
dores.

ARTIGO 8.º

Ao conselho de administração competem os poderes de gestão,
consagrados na lei e nestes estatutos, nomeadamente:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dela;
b) Nomear procuradores, mesmo estranhos à sociedade, sempre sem

quebra da sua responsabilidade, bem como encarregar quaisquer pesso-
as, singulares ou colectivas, do desempenho, por conta e em nome da
sociedade, de alguma ou algumas das suas actividades;
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c) Adquirir, alienar e onerar direitos ou bens móveis ou imóveis
por qualquer forma admitida em direito;

d) Providenciar sobre faltas e impedimentos dos seus membros e
escolher quem deve preencher as vagas até à primeira assembleia geral,
que deverá ratificar a nomeação ou proceder à eleição;

e) Adquirir e alienar participações no capital social de outras soci-
edades, e participar no capital social de novas sociedades, decidindo
sobre a forma e montantes;

f) Criar ou suprimir quaisquer delegações, filiais, sucursais, agências
ou outra forma de representação, em qualquer lugar do país ou estran-
geiro, e definir o seu âmbito de acção.

ARTIGO 9.º

O conselho de administração reunirá sempre que for convocado
nos termos do Código das Sociedades Comerciais.

Fiscal único

ARTIGO 10.º

A fiscalização dos negócios da sociedade compete a um fiscal úni-
co e suplente, eleitos aquando do conselho de administração e com o
mesmo tempo de mandato, sendo sempre revisor oficial de contas ou
sociedade de revisores oficiais de contas, sendo reelegíveis.

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas,
correspondendo a cada acção um voto.

ARTIGO 12.º

A mesa da assembleia geral é formada por um presidente e um
secretário, eleitos de entre os accionistas ou outras pessoas, por pe-
ríodos de quatro anos, podendo ser reeleitos, e manter-se-á cada
mandato até à data em que entre em funções a nova mesa.

ARTIGO 13.º

As assembleias gerais serão convocadas pelo presidente e de acor-
do com as disposições legais consagradas no Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 14.º

É permitida a representação dos accionistas, desde que conferida a
outro accionista ou cônjuge, ascendente ou descendente do represen-
tado e a qualquer membro do conselho de administração.

ARTIGO 15.º

1 � A assembleia geral deliberará em primeira convocatória, qual-
quer que seja o capital representado pelos accionistas presentes ou
representados, com direito a voto, salvo o disposto nos números se-
guintes.

2 � Para que a assembleia possa deliberar, em primeira
convocatória, sobre a alteração do pacto social, cisão, fusão, trans-
formação ou dissolução da sociedade, é necessário que estejam pre-
sentes ou representados, accionistas titulares de, pelo menos, de dois
terços do capital.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

ARTIGO 16.º

Os lucros do exercício terão o destino que lhes for dado, por deli-
beração da assembleia geral, tomada por maioria simples, de acordo
com a lei.

ARTIGO 17.º

1 � A sociedade só se dissolverá, nos casos previstos e contem-
plados na lei.

2 � Na falta de deliberação social, far-se-á a liquidação judicial-
mente, sendo liquidatários os administradores em funções à data dessa
dissolução.

ARTIGO 18.º

Ficam desde já nomeados para o quadriénio de 2003-2006, os se-
guintes órgãos sociais:

a) Mesa da assembleia geral: presidente � Isabel Maria Tavares de
Almeida Cardoso de Sousa, casada, residente na cidade da Guarda; se-

cretário � Victor Manuel Lopes Simões, casado, residente na cidade
da Guarda.

b) Conselho de administração: presidente � Isabel Maria Tavares
de Almeida Cardoso de Sousa; vogais � José Alberto Melo Cardoso de
Sousa, casado, residente na cidade da Guarda e Carla Isabel de Almeida
Cardoso de Sousa, solteiro, maior, residente na cidade da Guarda.

c) Fiscal único: efectivo � Marques de Almeida, F. Tavares, J.
Nunes & V. Simões, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, repre-
sentada pelo Dr. Victor Manuel Lopes Simões, revisor oficial de con-
tas n.º 780; suplente � Dr. João Andrade Nunes, revisor oficial de
contas n.º 1062.

4 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003699783

TERRAS DO MÚ � COOPERATIVA DE TURISMO
E AMBIENTE, C. R. L.

Sede: Rua do Dr. Joaquim Nunes Saraiva, 17, em Loulé,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 38/920727;
identificação de pessoa colectiva n.º 502901802; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 43/20031222.

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

Data da aprovação das contas: 26 de Setembro de 2003.

31 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003661263

MONCHIQUE

ETAPAS � SOCIEDADE COMERCIAL DE TINTAS
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua do Bemparece, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula n.º 104/
890505; identificação de pessoa colectiva n.º 502154225; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 6/20040302.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade em
epígrafe, o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na venda de tintas e venda de
materiais para a construção civil, construção civil, construção de
edifícios, construção e engenharia civil, demolição e terraplanagens,
compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim,
gestão e administração de imóveis e empreendimentos turísticos.
Comércio de madeiras.

Ficou depositada a redacção actualizada do pacto.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, Paulo Sérgio Nunes
Furtado. 2003645675

PORTIMÃO

CRUZEIRO � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4426/
20040121; inscrição E-1; número e data da apresentação: 31/
20040121.

Certifico que entre António José Cruzeiro Coelho e mulher, Maria
Fernanda Pires Coelho, casados, na comunhão de adquiridos, residen-
tes na Urbanização do Quintão Velho, bloco C, apartamento 303,
Vale de França, Portimão, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CRUZEIRO � Serviços Mé-
dicos, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização do Quintão Velho,
bloco C, apartamento 303, Vale de França, freguesia e concelho de
Portimão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médicos.

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 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, compete ao sócio
António José Cruzeiro Coelho, desde já nomeado gerente, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 � A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da

sociedade, à qual é atribuído o direito de preferência, em primeiro
lugar e aos sócios não cedentes, em segundo.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus Jor-
ge Conde Muchacho. 2003106316

ILDA DA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4418/
20040112; inscrição E-1; número e data da apresentação: 20/
20040112.

Certifico que foi feito um contrato de sociedade unipessoal por
quotas, sendo sócio gerente Ilda da Silva Mendes Correia Santos, ca-
sada com Casimiro Fernando Correia Santos, na comunhão de adqui-
ridos, residente na Rua 2, 40, 1.º, na Boavista, em Portimão, que se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Ilda da Silva, Unipessoal, L.da e tem a
sua sede na Quinta de São Pedro, 9, loja 2, na Boavista freguesia e
concelho de Portimão.

2.º

O seu objecto consiste na exploração de café e snack-bar.

3.º

O capital social é de 5000 euros e a respectiva entrada encontra-
se integralmente realizado em dinheiro.

4.º

A administração e a representação da sociedade, competem a um
gerente.

5.º

A sociedade fica vinculada com a assinatura do gerente.

6.º

Fica desde já nomeada gerente, a única sócia Ilda da Silva Mendes
Correia Santos.

7.º

O gerente fica desde já autorizado a proceder ao levantamento do
capital social depositado na agência do BANIF � Banco Internacio-
nal do Funchal, em Portimão, para fazer face às despesas com a aqui-
sição de equipamentos para a sociedade.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 2003098003

CARTOLUC � EXPLORAÇÃO DE BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4402/
20031205; inscrição E-1; número e data da apresentação: 1/
20031205.

Certifico que entre Carlos Manuel da Silva Feleciano, divorciado,
residente na Urbanização Vila Rosa, lote 31, Portimão; António
Manuel Nunes Vitorino, casado com Maria da Conceição Pinto Mar-
ques Má-Fé Vitorino, casados na comunhão de adquiridos, residentes
em Vilas da Bemposta, lote A, 157, Portimão e Luc Claude
Loubatieres, solteiro, maior, residente no sítio das Castelhanas, Mon-
tes de Alvor, Portimão, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CARTOLUC � Exploração de
Bares, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Engenheiro Francisco
Bívar, edifício Colúmbia, apartamento 103, na cidade, freguesia e
concelho de Portimão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de discotecas, bares,
restaurantes e outras actividades hoteleiras e diversões nocturnas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 22 500 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais, uma
de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.
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ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 2003095284

DANIALVOR � BAZAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4403/
2031205; inscrição E-1; número e data da apresentação: 2/
20031205.

Certifico que foi feito o contrato da sociedade unipessoal por quo-
tas, sendo sócio gerente Paula Cristina Rosa Dias Lúcia, casada com
João Carlos de Lima Lúcio, na comunhão de adquiridos, residente nas
Residências de São Miguel, edifício Boavista, lotes 7-8, 9.º, A,
Portimão, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DANIALVOR � Bazar,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede social nas Residências de São Miguel,
edifício Boavista, lotes 7-8, 9.º, A, Portimão, concelho de Portimão.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: comércio de jornais, revistas, bebi-
das, artesanato, lembranças, artigos de praia, exploração de bazar.

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 à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, confor-
me ele decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 2003095365

DIGITALINVEST � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4404/
20031205; inscrição E-1; número e data da apresentação: 20/
20031205.

Certifico que entre Pedro Miguel Lopes Gonçalves e mulher, Ma-
ria Elisabete Júlio Varela Gonçalves, casados na comunhão de adqui-
ridos, residentes na Urbanização da Caldeira do Moinho, lote 9, 1.º,
B, em Portimão, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DIGITALINVEST � Contabili-
dade e Serviços, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização da Caldeira do
Moinho, lote 9, 1.º, B, na cidade, freguesia e concelho de Portimão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de contabilidade e
fiscalidade. Elaboração de projectos de investimento. Serviços de
impressão e de reprodução de suportes informáticos. Serviços de
plastificação de documentos, preparação de apresentações em supor-
te informático e processamento de texto. Comércio de material
informático e de consumíveis de escritório. Criação e elaboração de
conteúdos informativos, comerciais e de entretenimento em suporte
digital e multimédia. Criação, desenvolvimento e manutenção de pá-
ginas na internet. Edição de audiovisuais e multimédia. Serviços de
marketing e publicidade. Centro de explicações.

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 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
sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 2003095411

VAUREST � RESTAURAÇÃO E BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4405/
20031210; inscrição E-1; data da apresentação: 1/20031210.

Certifico que entre Carlos Manuel da Silva Feleciano, divorciado,
residente na Urbanização Vila Rosa, lote 31, Portimão e Carlos Fili-
pe de Jesus Lopes, divorciado, residente na Rua do Infante D. Henrique
191, 2.º, Portimão, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VAUREST � Restauração e
Bebidas, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Engenheiro Francisco
Bívar, edifício Colúmbia, apartamento 103, na cidade, freguesia e
concelho de Portimão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de restaurantes, bares,
cafés, cervejarias, casas-de-chá, pastelarias e exploração de empreen-
dimentos turísticos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 20 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma 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.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 2003095420

CASA DE REPOUSO SANTA MARIA ADELAIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4407/
20031217; inscrição E-1; número e data da apresentação: 1/
20031217.

Certifico que entre José Magno Seixas Leal e mulher, Rosa Mocho
Cabecinha Leal, na comunhão geral, residentes no sítio da Dourada,
Alvor, Portimão, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Casa de Repouso Santa Maria
Adelaide, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio da Dourada, freguesia de
Alvor, concelho de Portimão.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em estabelecimentos de lar para
pessoas idosas com alojamento, manutenção física, outros locais de
alojamento.

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, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 2003593802

SILVES

MUNDOEXPANSÃO � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1970/
20040226; identificação de pessoa colectiva n.º 502388005; data
da apresentação: 20040226.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardo-
so Guerreiro. 2000045650

MUNDOEXPANSÃO � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1970/
20040226; identificação de pessoa colectiva n.º 502388005; ins-
crição n.º 9; número e data da apresentação: 5/20040226.

Certifico que, por escritura de 30 de Dezembro de 2002, lavrada a
fl. 58, do livro n.º 328-J, do 27.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
alterado o contrato da sociedade em epígrafe, tendo em consequência
os artigos 1.º e 3.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de MUNDOEXPANSÃO �
Investimentos Turísticos, L.da, tem a sua sede na Urbanização das
Amendoeiras, lote 4, rés-do-chão, em Armação de Pêra, Silves.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 40 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas: uma de 36 000 euros, pertencente à sócia Maria Licínia da
Silva Carvalho e outra de 4000 euros, pertencente ao sócio Nuno
Miguel de Carvalho Henriques Ventura.

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

Está conforme o original.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardo-
so Guerreiro. 2000103928

PLANTAÇÕES AGRÍCOLAS DO VALE � EXPLORAÇÃO
AGRÍCOLA, SONDAGENS E CAPTAÇÃO DE ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1253/
950620; identificação de pessoa colectiva n.º 503438464; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 6/20040223.
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Certifico que, por escritura de 6 de Outubro de 2003, lavrada a
fl. 56, do livro n.º 175-G, do Cartório Notarial de Portimão, foi alte-
rado o contrato da sociedade em epígrafe, tendo em consequência o
artigo 4.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais de valor de 2500 euros
cada uma, pertencendo uma a cada sócio.

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

Está conforme o original.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardo-
so Guerreiro. 2000045642

SUNTIMES � ACESSÓRIOS DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1969/
20040218; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20040218.

Certifico que, por escritura de 18 de Fevereiro de 2004, lavrada a
fl. 50 do livro n.º 150-A, do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Loulé, entre Arlindo Jorge Lucas Ribeiro e
Célia Maria Lucas Ribeiro, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SUNTIMES � Acessórios de
Moda, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Moinho da Porta, 4, na
cidade, freguesia e concelho de Silves.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, representação, im-
portação e exportação de vestuário, bijuteria, calçado e acessórios de
moda.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou
as obrigações sociais;

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

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cardoso Guerreiro. 2000045561

VILA DO BISPO

ESTERRA � CONSTRUÇÃO DE PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Aroeiras, freguesia e concelho de Vila do Bispo

Capital social: 29 927,87 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula n.º 43/
980102; identificação de pessoa colectiva n.º 502354780; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 2/20031209.

Certifico que, em relação à sociedade com a denominação em
epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução e encerramento da li-
quidação.

Data da liquidação: 21 de Novembro de 2003.

10 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Célia Maria Gonçalves
Rosado. 2004352817

GUARDA
ALMEIDA

RODRIVENCAR � REPARAÇÃO E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 297;
identificação de pessoa colectiva n.º 505964481.

Certifico que, foi feito o depósito na pasta respectiva dos docu-
mentos de prestação de contas referentes ao ano de 2002, da socie-
dade em epígrafe.

11 de Junho de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegíveis.)
2001331940



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 87 � 13 de Abril de 2004 8016-(237)

GOUVEIA

NANAR � INDÚSTRIA DE MÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 562/
20040226; identificação de pessoa colectiva n.º 506768171; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20040226.

Certifico que, Francisco José da Costa Martins, solteiro, maior,
residente em Rio Torto, Gouveia, constituiu a sociedade comercial
unipessoal por quotas com a denominação em epígrafe, que se rege
nos termos constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma NANAR � Indústria de Móveis,
Unipessoal, L.da e tem a sua sede no Parque Industrial das Corgas, lote 2,
freguesia de Nespereira, concelho de Gouveia.

§ único. A gerência da sociedade poderá livremente deslocar a sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
poderá criar agências, sucursais, filiais ou outras formas locais de re-
presentação, em qualquer ponto do País e estrangeiro.

2.º

A referida sociedade tem por objecto: carpintaria, fabricação de
móveis.

3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde a uma única quota do sócio Francisco José
da Costa Martins.

4.º

A gerência da sociedade pertence ao sócio Francisco José da Costa
Martins, que fica desde já nomeado gerente, sendo necessária e sufi-
ciente a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os actos e
contratos, activa e passivamente, em juízo e fora dele.

5.º

A cessão de quotas quando feita a terceiros, depende do consenti-
mento exclusivo do sócio único.

6.º

As decisões do sócio, de natureza igual às deliberações de assembleia
geral, devem ser registadas em acta por ele assinada.

7.º

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

8.º

A gerência fica desde já autorizada a fazer levantamentos do capi-
tal depositado, para fazer face ás despesas de constituição, publica-
ção, registo, assim como as decorrentes de obrigações com a sua ins-
talação, aquisição de equipamento, bens e serviços necessários ao
imediato início da sua actividade, ficando desde já a gerência também
autorizada a celebrar os necessários contratos.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2001543956

GUARDA

JOSÉ O. SERRANO � IMPORTAÇÃO, VENDA
E LEGALIZAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1062;
identificação de pessoa colectiva n.º 503224570; data da apresen-
tação: 20030627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referentes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001677880

MARTINS ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 358;
identificação de pessoa colectiva n.º 500840458; data da apresen-
tação: 20030627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referentes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001677898

ALTITUDE � SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1270;
identificação de pessoa colectiva n.º 503343919; data da apresen-
tação: 20030729.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referentes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme.

8 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento Martins
Teixeira. 2004155000

IBEROLEITÕES � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE LEITÕES
ASSADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1796;
identificação de pessoa colectiva n.º 505689880; data da apresen-
tação: 20030703.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a prestação de contas referentes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme.

27 de Agosto de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001676425

SABUGAL

AUTO TÁXI BASÍLIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 256;
identificação de pessoa colectiva n.º 504320556.

Certifico que, em 30 de Junho de 2003, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação
de contas referentes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2003. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2001829388

NUNES & LOBO � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 362;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040108.

Certifico que entre Daniel Lobo e mulher, Maria do Céu Figueira
Nunes Lobo, casados na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Nunes & Lobo � Co-
mércio e Representações, L.da e tem a sua sede na Rua do 5 de Outu-
bro de 12, rés-do-chão, freguesia e concelho do Sabugal.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação onde e quando o julgar conveniente.
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4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e integrar
agrupamentos complementares de empresas, constituir associações em
participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e a retalho de
vestuário, calçado, marroquinaria, artigos de viagem, bijuteria, perfu-
maria e acessórios, representações e comércio de materiais de cons-
trução, ferragens, tintas e vernizes, electrodomésticos, máquinas, fer-
ramentas e artigos eléctricos, comércio e instalação de alarmes e
equipamentos de segurança, ar condicionado, aquecimento central e
combustíveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 euros e
corresponde á soma das seguintes quotas:

a) Uma no valor nominal de 5000 euros do sócio Daniel Lobo;
b) Uma no valor nominal de 5000 euros, da sócia Maria do Céu

Figueira Nunes Lobo.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res por uma ou mais vezes, até ao montante de 50 vezes o valor do
capital social à data da deliberação, sendo a obrigação de cada sócio
proporcional à sua quota.

2 � O sócio que não cumpra a sua obrigação de efectuar a presta-
ção suplementar deliberada fica sujeito a exclusão da sociedade e à
perda total da quota a favor da sociedade.

3 � À exclusão do sócio aqui prevista é aplicável o estabelecido
no presente contrato quanto à amortização da quota.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Daniel Lobo e
Maria do Céu Figueira Nunes Lobo que, desde já, ficam nomeados
gerentes.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos, com a inter-
venção de um gerente.

3 � A sociedade não poderá ser obrigada em actos e contratos
alheios ao objecto social, designadamente, em fianças, avais, letras de
favor ou outros actos e documentos semelhantes, sendo o infractor
responsável, pessoalmente, perante a sociedade, pelos prejuízos que
causar.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a estranhos, depende do consentimento da so-
ciedade, a qual terá sempre o direito de preferência em primeiro lu-
gar, e seguidamente se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � É permitida a representação dos sócios nas assembleias gerais,
mesmo por estranhos à sociedade, desde que acreditada a representa-
ção por procuração autêntica.

2 � Quer o sócio, quer o seu representante, poderão fazer-se acom-
panhar nas assembleias gerais de advogado, técnico ou revisor oficial
de contas, estes desde que inscritos nas respectivas ordem e câmara.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota no caso de in-
terdição, falência ou insolvência do titular, bem como no caso de
arresto, arrolamento ou penhora da quota e ainda partilha por sepa-
ração de bens ou divórcio.

2 � A amortização da quota far-se-á segundo um balanço espe-
cialmente realizado para o efeito, sendo o seu pagamento realizado
no prazo de dois anos em prestações semestrais, iguais e sucessivas,
com início na fixação definitiva da contrapartida.

ARTIGO 9.º

A sociedade assume as obrigações decorrentes dos negócios jurídi-
cos celebrados com vista à constituição e início de actividade,
designadamente os custos inerentes aos actos de autorização, consti-
tuição e registo.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2004155205

SEIA

PASTELARIA AIROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 902/
20020809; identificação de pessoa colectiva n.º 506243940.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 30 de
Junho de 2003, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes á prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2000486096

LEIRIA
ALCOBAÇA

FERSANLAR � MÓVEIS E CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2375;
identificação de pessoa colectiva n.º 503784354; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 10/20030910.

Certifico que, Sandra Cristina Henriques Ferreira Silva, foi designa-
da a gerência da sociedade em epígrafe.

Data: 1 de Setembro de 2003.

Conferi, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cunha Neves Martins Costa Domingues. 2000363520

CONBAÇA � CONSTRUÇÕES DE ALCOBAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2598;
identificação de pessoa colectiva n.º 504183974; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 6/20031023.

Certifico que, Dulce Isabel Januário Teófilo da Cruz, foi designada
gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 29 de Setembro de 2003.

Conferi, está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cunha Neves Martins Costa Domingues. 2004398795

PEREIRA, ALVES & SANTOS, SOCIEDADE
DE AGRICULTURA DE GRUPO, L.DA

Sede: lugar de Casal Velho, freguesia de Alfeizerão,
concelho de Alcobaça

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2186/
950322; identificação de pessoa colectiva n.º 503378917; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/980901.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, referentes ao exercício do
ano de 1997.

Conferi, está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 3000129190

ALVAIÁZERE

MEDIATRIUM � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 210/
980202; identificação de pessoa colectiva n.º 504061372.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram em 27 de
Junho de 2003, depositados na pasta respectiva, os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 2002.

7 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Mar-
ques Rodrigues Silveira Tiago. 2001443005

ANDRÉ & DUARTE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 253/
20040304; identificação de pessoa colectiva n.º 504752642; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 3/20040304.

Certifico que, em relação à sociedade com a denominação em
epígrafe, foi registada a alteração parcial do pacto, tendo em
consequência, os artigos 1.º n.º 2 e 4.º n.os 2 e 3 do respectivo con-
trato, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede em Seiceira, 53, freguesia e con-
celho de Alvaiázere.

ARTIGO 4.º

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

3 � Mantém gerente, o sócio André Marques Gonçalves.

Está conforme o original.

4 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Mar-
ques Rodrigues Silveira Tiago. 2001443544

ANSIÃO

EUROSICÓ � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 590/
991018; identificação de pessoa colectiva n.º 504673866.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestações de contas
respeitantes ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus da
Conceição Fernandes. 2006164031

RURALOVO, SOCIEDADE PRODUÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE OVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 772/
20021011; identificação de pessoa colectiva n.º 506344150.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestações de contas
respeitantes ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

8 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus da
Conceição Fernandes. 2001517637

BOMBARRAL

FICAQUI � CAFÉ E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 6323/
20010612; identificação de pessoa colectiva n.º 505361183; ins-
crição n.º 2, número e data da apresentação: 1/20031230.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Setembro de 2003.

Conferida, está conforme.

2 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Marina Adelaide
Fernandes Duarte. 2004248718

CALDAS DA RAINHA

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1671; identificação de pessoa colectiva n.º 501540288; data da
apresentação: 20030829.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Foi conferida e está conforme.

2 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 2005112488

CASTANHEIRA DE PÊRA

CORREIA NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castanheira de Pêra. Matrí-
cula n.º 177; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20040219.

Certifico que entre Gonçalo Jorge Correia Neves, solteiro, maior e
Rafael Francisco Correia Neves, casado com Célia Maria da Silva Moreira
Neves, na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Correia Neves, L.da e tem a sua
sede na Rua do 4 de Julho 17, vila, freguesia e concelho de Csatanheira
de Pêra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de veículos automó-
veis e motorizados e manutenção e reparação dos mesmos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 e
corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Gonça-
lo Jorge Correia Neve e Rafael Francisco Corria Neves.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

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

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Ajudante, Aida dos Prazeres Fernandes
Grilo. 2001260754

LEIRIA

GUI � COMBUSTÍVEIS GUILHERMINOS, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora de Fátima, 22, Caldelas,
Caranguejeira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4075/
930107; identificação de pessoa colectiva n.º 502911930;
averbamento n.º 5 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 18; números e
data das apresentações: 52 e 58/20031215.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente Custódio Ferreira Francisco, por ter renunciado, em
8 de Outubro de 2003 e foi alterado o artigo 7.º do contrato, o qual
passa a ter a seguinte redacção:

7.º

1 � A administração e a gerência de todos os negócios da socieda-
de e a sua representação em juízo e fora dele, activa e passivamente,
incumbe aos sócios Fernanda Ferreira Francisco, Maria Alice Ferreira
Francisco e Maria de Fátima Ferreira Francisco, nomeados gerentes,
com dispensa de caução e com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, obrigando-se a sociedade com a assi-
natura conjunta de dois gerentes.

2 � Aos gerentes é expressamente proibido usar a denominação
social, em actos e contratos que não digam respeito aos negócios da
mesma, tais como abonações, fianças, avais, letras de favor e outros
semelhantes.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

2 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2005109460

ENGIREDE, PROJECTOS DE REDES, GÁS
E AQUECIMENTO, L.DA

Sede: Rua de Paulo VI, edifício Paulo VI, lote 44, 7.º, C, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9103/
20031215; identificação de pessoa colectiva n.º P-506801101;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 64/20031215.

Certifico que entre João Pedro Freire Monteiro Bagagem, número
de identificação fiscal 211455245 e mulher, Anaísa França Antunes
Jaulino, número de identificação fiscal 208840150, casados sob o
regime da comunhão geral, naturais ele, da freguesia, concelho e cida-
de de Leiria e ela, da freguesia e concelho de Pombal, naquela primei-
ra, residentes na Rua de Paulo VI, edifício Paulo VI, lote 44, 7.º, C,
foi constituída a sociedade por quotas com a denominação em epígrafe,
cujo contrato se rege nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ENGIREDE, Projectos de Redes,
Gás e Aquecimento, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Paulo VI, edifício Paulo
VI, lote 44, 7.º, C, freguesia, concelho e cidade de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em elaboração de projectos, siste-
mas e instalações de redes de gás, água, aquecimento e electricidade;
obras públicas e privadas; indústria, comércio, importação, exporta-
ção e representação de artigos de gás, aquecimento e sanitários; cons-
trução civil; fornecimento de combustíveis; e compra e venda de bens
imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, dos valores
nominais de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios João Pedro Freire Monteiro Bagagem e Anaísa França Antunes
Jaulino.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2005104850

A. CARREIRA DIAS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Santo Agostinho, 45, Carrasqueira,
freguesia de Santa Eufémia, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9102/
20031215; identificação de pessoa colectiva n.º P-506721310;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 63/20031215.

Certifico que entre América Carreira Dias, número de identifica-
ção fiscal 122758315 e mulher, Maria de Lurdes Carreira, número de
identificação fiscal 122758307, casados sob o regime da comunhão
geral, naturais ele, da freguesia de Caranguejeira e ela, da freguesia de
Santa Eufémia, ambas do concelho de Leiria, nesta última residentes,
na Rua de Santo Agostinho, 45, lugar de Carrasqueira, foi constituída
a sociedade por quotas com a denominação em epígrafe, cujo contra-
to se rege nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. Carreira Dias � Constru-
ções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Santo Agostinho, 45,
lugar de Carrasqueira, freguesia de Santa Eufémia, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas, compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, dos valores
nominais de 25 000 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios Américo Carreira Dias e Maria de Lurdes Carreira.
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ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

legitimários;

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

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

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2005104841
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