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4. Empresas � Registo comercial
LISBOA
LISBOA � 2.A SECÇÃO

LIDERPEIXE � COMERCIALIZAÇÃO DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6902/970129; identificação de pessoa colectiva n.º 503809795;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 29/20040113.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Paulo Jorge Esteves Alves, por ter

renunciado em 31 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

6 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005413399

J. S. A. & CALHEIROS, CONSULTORIA EM ENGENHARIA
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7058/970409; identificação de pessoa colectiva n.º 503877840;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 30/20031222.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 2.º
Teor do artigo alterado:

2.º

1 � A sociedade tem por objecto a consultoria em engenharia e
gestão, importação e exportação.

2 � (Mantém-se).

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2000977197

GALERIDA CONSULTANTS � SERVIÇOS
DE CONSULTORIA INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 882/20040105; identificação de pessoa colectiva n.º 506459691;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20040105.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo teor do
contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Galerida Consultants � Serviços
de Consultoria Internacional, L.da

2 � A sede da sociedade é na Avenida do Visconde de Valmor, 66,
3.º, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sociedade des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como abrir sucursais, agências, filiais, delegações ou outras
formas de representação em qualquer ponto do território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto importação, exportação, comércio
por grosso e a retalho de mercadorias em geral; representação e
agenciação de produtos bens ou serviços; prestação de serviços
consultoria na área do comércio internacional e marketing; investi-
mentos e participações em outras sociedades; operações sobre imó-
veis, administração, compra e venda de bens imóveis e revenda de
adquiridos para esse fim, prestação de serviços realizando estudos, aná-
lise, planeamento, coordenação e gestão de projectos de investimento
na área imobiliária, promoção de empreendimentos imobiliários.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor de
2500 euros, pertencendo uma a cada uma das sócias, Premier Holding
Company, Limited; e PIC International Holding Company, Limited.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão de quotas, mesmo entre sócios, fica dependente do
consentimento da sociedade, à qual é reservado o direito de preferên-
cia, direito que se devolverá aos sócios não cedentes, se aquela não
quiser preferir.

2 � Fica desde já autorizada a divisão de quotas para efeitos de
cessão parcelada ou parcial.

3 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou insolvente, ou quando fora dos casos previstos na
lei, for cedida sem o consentimento da sociedade e se o titular da
quota se comportar de forma a prejudicar os interesses da sociedade.

4.1 � No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a
sociedade subsistirá com os sobrevivos ou capazes e com os herdeiros
ou o representante legal do falecido ou interdito.

4.2 � Se os herdeiros pretenderem fazer parte da sociedade, de-
vem nomear um representante comum, enquanto a quota se manti-
ver indivisa.

ARTIGO 5.º

1 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos
e condições que forem estabelecidos em assembleia geral.

2 � Serão exigíveis prestações suplementares até ao décuplo do
valor do capital social, se a assembleia geral assim o deliberar por
unanimidade.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência fica a cargo de um gerente sócio ou não.
2 � Em assembleia geral pode ser deliberado que a gerência seja

exercida sem remuneração.
3 � Fica desde já nomeada gerente, Isabel Maria Queiroz e Castro,

solteira, maior, residente na Rua de Laura Alves, lote 14, 2.º, direito,
Murtal, Estoril, Cascais.

4 � A sociedade fica obrigada pela assinatura de um gerente.
5 � Os poderes do gerente não compreendem a prestação de ga-

rantias reais ou pessoais, a dívidas de outras entidades, salvo se hou-
ver justificado interesse da sociedade.

ARTIGO 7.º

Sempre que a lei não exija outras formalidades e prazos, as
assembleias gerais serão convocadas, por cartas registadas com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, pelo
que fica desde já conferida à gerência a necessária autorização para
proceder ao levantamento do capital social depositado, com vista à
satisfação das despesas emergentes deste contrato, suas publicações e
registo, e de equipamentos e mercadorias adquiridos ou a adquirir, bem
como a partir desta data, a celebrar qualquer negócio jurídico, por
conta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto.

Está conforme o original.

6 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004271981

HDR � DIDRO ELÉCTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4995/940916; identificação de pessoa colectiva n.º 503280771;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 15; números e
data das apresentações: 10 e 11/030707.

Certifico que, foi averbado e registado o seguinte:
Cessação do fiscal único efectivo e do suplente, S. Vás Lima &

F. Brás, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; e Pedro
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Travassos & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
por renúncia com efeitos a partir de 3 de Outubro de 2002.

Nomeação do fiscal único efectivo e do suplente, até final do triénio
em curso de 2000-2002, por deliberação de 15 de Novembro de 2002.

Efectivo: Ernest & Young Audit & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, S. A., com sede na Avenida da República,
90, 6.º, Lisboa.

Suplente: Óscar Manuel Machado de Figueiredo, revisor oficial de
contas, Rua do Dr. António Martins, 21, 4.º, Lisboa.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2003578617

IBERRAIL PORTUGAL � VIAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4716/940419; identificação de pessoa colectiva n.º 503188921;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 20/020925.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Reforço: 75 050 euros, realizado em dinheiro, pelos sócios abaixo

mencionados, com as quantias respectivamente de 74 298 euros e
752 euros.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 100 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas, sendo uma quota de 98 998 euros, titulada por Iber Rail, S. A.;
e uma quota de 2002 euros, titulada por José Manuel Rodriguez Iglésias.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005409308

IMOREGUENGO � DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4372/931125; identificação de pessoa colectiva n.º 503116629;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/031215.

Certifico que, foi averbado o seguinte:
Deslocação da sede para a Avenida de Álvares Cabral, 61, 4.º, fre-

guesia de Santa Isabel, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2004257547

NOFERPESCA � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3243/920722; identificação de pessoa colectiva n.º 502810572;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 7 e inscrição n.º 8;
números e data das apresentações: 4 e 5/030703.

Certifico que, foi averbado e registado o seguinte:
Nomeação do secretário da sociedade e suplente, por deliberação

de 14 de Fevereiro de 2003.
Secretária da sociedade: Custódia do Sacramento Quaresma Horta,

Avenida de Columbano Bordalo Pinheiro, 7, 6.º, direito, Lisboa.
Suplente: Manuel Custódio Sebastião, com o domicílio anterior.

Deslocação da sede para o Armazém 57, Doca Pesca de Pedrouços,
freguesia de Santa Maria de Belém, Lisboa.

Certifico ainda que, foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas dos anos de 2001 e 2002.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2002115591

INVESGESTE � CONTABILIDADE E GESTÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2152/901204; identificação de pessoa colectiva n.º 502458054;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 6 e 7/031212.

Certifico que, foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Artur José de Oliveira Mateus de

Magalhães, por ter renunciado em 9 de Fevereiro de 1999.

Alteração do contrato quanto ao § 1.º do artigo 4.º e artigo 7.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 4.º

§ 1.º O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes da escrituração, é de 400 000$ e corresponde
à soma das seguintes quotas: uma de 375 000$ do sócio Arnaldo
Domingos Leitão Gomes; e uma de 25 000$ da sócia Anabela Nunes
Caracol Gomes.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, compete a um ou mais gerentes, eleitos em
assembleia geral, sendo suficiente a assinatura de um gerente para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos e para a sua
representação em juízo e fora dele, activa e passivamente.

Mais certifico que, se mantém como gerente da sociedade, o sócio
Arnaldo Domingos Leitão Gomes.

O texto actualizado e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2004257776

LAPACAR � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1413/900330; identificação de pessoa colectiva n.º 502333626;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 19 e inscrição n.º 21; números e
data das apresentações: 9 e 10/040217.

Certifico que, foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador José Maria Trigoso Corrêa

de Barros, por ter renunciado em 2 de Janeiro de 2004.

Nomeação do presidente do conselho de administração para o
quadriénio em curso de 2003-2006, por deliberação de 5 de Janeiro
de 2004.

Fernando Moniz Galvão Espírito Santo Silva, Rua de D. Afonso
Henriques, 936, Estoril.

O presidente do conselho de administração Eduardo Luís de Moser
Lupi, passou a exercer o cargo de vogal do mesmo concelho.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2002517274

GIROCOOP � COOPERATIVA DE HABITAÇÃO
E CONSTRUÇÃO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 105/040213; identificação de pessoa colectiva n.º 505885255;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 41/030318.
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Certifico que, foi constituída a cooperativa em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

Constituição, denominação, ramo, objecto social e sede

1 � É constituída uma Cooperativa, que adopta a denominação
GIROCOOP � Cooperativa de Habitação e Construção, C. R. L., a
qual se irá reger pelo Código Cooperativo, pelos presentes estatutos,
pelo Regulamento Interno e demais legislação aplicável.

2 � Esta Cooperativa insere-se no ramo da habitação e constru-
ção, podendo por decisão da assembleia geral, vir a desenvolver ou-
tras actividades ainda inseridas no sector cooperativo.

3 � O objecto social da actividade desta Cooperativa é o
seguinte: promoção e construção ou aquisição de fogos para habita-
ção dos seus membros, bem como a sua gestão, manutenção, repara-
ção ou remodelação.

4 � A Cooperativa tem a sua sede social na Estrada de Benfica,
302, 1.º, esquerdo, Lisboa, podendo por decisão da assembleia geral,
abrir delegações em qualquer outro concelho do distrito de Lisboa.

ARTIGO 2.º

Órgãos sociais

1 � São órgãos sociais da Cooperativa: a assembleia geral, a direc-
ção e o conselho fiscal.

2 � O mandato dos órgãos sociais é de quatro anos.
3 � Só podem ser eleitos para os órgãos sociais:
a) Quem se encontre no uso de todos os seus direitos civis e de

cooperador;
b) Os sócios que sejam membros da Cooperativa, há mais de um

ano.

ARTIGO 3.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é o órgão supremo da Cooperativa, nela
participando todos os cooperadores, no pleno uso dos seus direitos.

2 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um vice-presidente.

ARTIGO 4.º

Direcção

1 � A direcção é o órgão da administração e representação da
Cooperativa.

2 � A direcção é composta por um presidente, um vice-presiden-
te e um tesoureiro.

3 � Compete à direcção:
a) Submeter à apreciação e votação do conselho fiscal e da assembleia

geral o orçamento, as contas e o plano anual de actividades;
b) Deliberar sobre a admissão e exclusão de sócios;
c) Representar a Cooperativa em juízo e fora dele;
d) Negociar e contratar, nos termos legais, quaisquer empréstimos

ou financiamentos com estabelecimentos de crédito, departamentos
do Estado ou particulares;

e) Exercer a gestão corrente da Cooperativa;
f) Todas as demais competências previstas no Código Cooperativo.

ARTIGO 5.º

Conselho fiscal

O conselho fiscal é o órgão de controlo e fiscalização da Coopera-
tiva, sendo constituído por um presidente.

ARTIGO 6.º

Responsabilidade

A Cooperativa fica obrigada com a assinatura do presidente da di-
recção e no seu impedimento, com a do Tesoureiro.

ARTIGO 7.º

Capital social

1 � Sendo variável e ilimitado, o capital social inicial é de
5000 euros, integralmente realizado e está representado por títulos
de capital no valor de 100 euros.

2 � No acto de admissão cada cooperador obriga-se:
a) A subscrever e realizar em dinheiro 10 títulos de capital;
b) A pagar uma jóia de1000 euros.
3 � Os cooperadores pagarão ainda uma quota administrativa

mensal a fixar pela assembleia geral, a qual será actualizada sempre
que necessário, sob proposta da direcção.

ARTIGO 8.º

Regime de propriedade dos fogos

1 � A Cooperativa adopta preferencialmente, o regime da pro-
priedade individual dos fogos, podendo no entanto a assembleia geral,
em casos específicos deliberar a adopção do regime de propriedade
colectiva.

2 � A Cooperativa manterá o direito de preferência, no caso de
alienação de fogos para cuja construção ou aquisição, não tenham
havido apoios financeiros do Estado.

ARTIGO 9.º

Disposição final

A tudo o que não se encontre especialmente regulado nestes estatu-
tos, aplica-se o disposto no Código Cooperativo e na legislação espe-
cífica do sector, sem prejuízo do fixado no Regulamento Interno.

Mais certifico o seguinte:
Direcção eleita para o quadriénio de 2002-2005:
Presidente: António Eduardo da Silva Frazão, Estrada de Benfica,

302, 1.º, esquerdo, Lisboa.
Vice-Presidente: Rui Franco Frazão, Rua da Matriz Velha, 3, Nossa

Senhora da Vila, Montemor-o-Novo.
Tesoureira: Teresa da Conceição Santanita Machado Couto, resi-

dente na morada anterior.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005409286

IFAC � INDÚSTRIA E FABRICO DE AUTOMÓVEIS
E COMPONENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3423/921015; identificação de pessoa colectiva n.º 502900830;
inscrição n.º 15/030903.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2002713421

IFAC � INDÚSTRIA E FABRICO DE AUTOMÓVEIS
E COMPONENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3423/921015; identificação de pessoa colectiva n.º 502900830;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 3/040127.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Nomeação de gerentes e de secretário para o ano de 2004, por

deliberação de 1 de Janeiro de 2004.
Gerentes: Fernando Moniz Galvão Espírito Santo Silva, Rua de D.

Afonso Henriques, 936, Estoril.
Fernando Fortuny Martorell.
Eduardo Luís de Moser Lupi.
João José dos Santos Vieira.
Secretária efectiva: Maria Paula Terra da Mota de Vasconcelos

Guimarães.
Secretária suplente: Joana Santos Marques Paramés Merino.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2002517207

IMOINDIGO � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 758/0201022; identificação de pessoa colectiva
n.º 506288269; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 18/040301.
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Certifico que, foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente António João Barata da Silva Ba-

rão, por ter renunciado em 12 de Fevereiro de 2004.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005448141

FLUXOGRAMA � EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO
DE EMPRESAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 520/771228; identificação de pessoa colectiva n.º 500696667;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 6/040122.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração para o quadriénio de 2002-

2005, por deliberação de 27 de Dezembro de 2001.
Presidente: Manuel Filipe Fernandes Correia.
Marta Sofia de Almeida Fernandes Correia.
Mário Jorge Costa Ramalho Dias.

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005433543

HELDER F. GARCIA � OFICINA DE REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 777/031117; identificação de pessoa colectiva
n.º 506726070; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
031117.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo teor do
contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Helder F. Garcia � Ofici-
na de Reparação de Automóveis, L.da, tem a sua sede na Avenida do
Almirante Gago Coutinho, Quinta da Noiva, freguesia de Marvila,
concelho de Lisboa.

2 � A sociedade pode, mediante deliberação da assembleia geral,
deslocar a sua sede no mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como abrir filiais, sucursais, dependências, escritório ou outra
forma de representação social, em qualquer local, no País ou no es-
trangeiro, onde mais convenha à prossecução do desenvolvimento dos
negócios sociais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto oficina de reparação de automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma de 3000 euros, pertencente
ao sócio Helder Francisco Garcia; e outra de 2000 euros, pertencente
à sócia Maria dos Santos Raminhos da Conceição Garcia.

ARTIGO 4.º

1 � É permitida a divisão e a cessão de quotas entre sócios.
2 � A cessão total ou parcial de quotas a terceiros só é permitida

por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A gerência e representação da sociedade, em juízo e fora dele, ac-
tiva e passivamente, fica a cargo do sócio Helder Francisco Garcia,
que é desde já nomeado gerente, dispensado de caução e com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade fica obrigada pela assinatura de um gerente.
2 � É expressamente proibido obrigar a sociedade em actos estra-

nhos aos negócios sociais, nomeadamente em letras de favor, fian-
ças, avais e outros semelhantes.

ARTIGO 8.º

Os sócios não são obrigados a prestações suplementares, mas po-
dem fazer à sociedade suprimentos nas condições a definir em
assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade pode amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Se a mesma quota for arrolada, arrestada ou penhorada;
b) Se o sócio desrespeitar reiteradamente o contrato da sociedade ou

praticar actos manifestamente contrários aos interesses da sociedade.
2 � A contrapartida das amortizações far-se-á nos termos do ar-

tigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

Os lucros líquidos terão o destino e aplicação que lhes forem fixa-
dos pela assembleia geral.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral que deliberar a dissolução da sociedade de-
terminará também as condições e termos em que se fará a liquidação
e a partilha.

2 � Nos restantes casos de dissolução, a liquidação far-se-á nos
termos das disposições legais aplicáveis.

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005409839

IMORIGENS � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 838/031211; identificação de pessoa colectiva n.º 506795667;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/040211.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Inês Isabel da Pena Santos Salguei-

ro, por ter renunciado em 2 de Janeiro de 2004.

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005446840

FRAGOSO, NABO & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 178/000524; identificação de pessoa colectiva n.º 504923498;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/031229.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005417297

LEITÃO & DUARTE � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE MARKETING E PROMOÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 857/031219; identificação de pessoa colectiva n.º 506743292;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/031219.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo teor do
contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Leitão & Duarte � Pres-
tação de Serviços de Marketing e Promoção, L.da, e a sua sede fica
instalada na Avenida da Liberdade, 249, 1.º, freguesia do Sagrado
Coração de Jesus, em Lisboa.

2 � A gerência poderá mudar a sede da sociedade dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, bem como abrir e encerrar



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 89 � 15 de Abril de 2004 8258-(113)

delegações, sucursais, estabelecimentos, escritórios ou outras formas
de representação no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
marketing, promoção, divulgação, vendas, consultoria (com excep-
ção da consultoria jurídica) e apoio a entidades públicas ou privadas
no âmbito da actividade por aquelas exercida, em qualquer tipo de
eventos, designadamente espectáculos ou eventos desportivos; orga-
nização de feiras e exposições e outras actividades de serviços presta-
dos principalmente às empresas diversas.

ARTIGO 3.º

O capital da sociedade, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma
de 9000 euros, pertencente à sócia Ana Alexandra Ribeiro Duarte
Leitão; e outra de 1000 euros, pertencente ao sócio Jorge Afonso
Retto Frias Couto Leitão.

ARTIGO 4.º

Por deliberação da assembleia geral, adoptada por sócios que repre-
sentem maioria simples do capital social, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares, por uma ou mais vezes, até ao
montante máximo total de 50 000 euros, na proporção das respecti-
vas quotas.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão total ou parcial, de quotas é livre entre sócios.
2 � A cessão, total ou parcial, de quotas a terceiros depende do

prévio consentimento da sociedade, tendo os sócios o direito de pre-
ferência na sua aquisição.

3 � Para efeitos do exercício do direito de preferência descrita no
n.º 2 do presente artigo, o sócio cedente deverá notificar os outros
sócios da sua intenção de ceder, total ou parcialmente a sua quota,
por carta registada com aviso de recepção, enviada com 30 dias de
antecedência sobre a projectada venda. Os sócios devem pronunciar-
-se num prazo de 15 dias a contar da data da recepção da notificação
atrás referida.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade é administrada por um ou mais gerentes, que
poderão ser ou não remunerados, conforme deliberação da assembleia
geral, ficando desde já designada gerente, a sócia Ana Alexandra Ri-
beiro Duarte Leitão.

2 � A sociedade considera-se validamente obrigada pela assinatura
dos gerentes em exercício, ou pela assinatura de procurador com
poderes específicos para o acto.

3 � Para os actos de mero expediente, basta a assinatura de qual-
quer um dos gerentes em exercício, ou de procurador com poderes
para o acto.

4 � Em todos os actos estranhos ao objecto social da sociedade,
está só pode obrigar-se com a concordância de todos os sócios em
assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Salvo nos casos em que a lei disponha diferentemente, as assembleias
gerais devem ser convocadas por carta registada com aviso de recep-
ção, dirigida aos sócios com pelo menos 15 dias de antecedência.

ARTIGO 8.º

1 � A amortização de uma quota pode ser decidida nos seguintes
casos:

a) Com o acordo do titular da quota;
b) Quando a quota tenha sido penhorada ou arrestada ou esteja

destinada a ser vendida judicialmente seja por que motivo for;
c) Em caso de morte dum sócio que seja pessoa física;
d) Se a quota for dada em garantia ou caução de alguma obrigação

sem o prévio consentimento da sociedade;
e) Se o titular da quota for julgado falido ou insolvente se, sendo

pessoa colectiva, se dissolver;
f) Se o titular da quota entrar, sem autorização expressa da socie-

dade, directa ou indirectamente, em concorrência com a sociedade.
2 � A contrapartida da amortização da quota será fixada de co-

mum acordo entre os sócios  no ou com base no último balanço apro-
vado, conforme deliberado pelos sócios.

3 � A sociedade poderá decidir que a quota figure no balanço como
quota amortizada ou deliberar a criação de uma ou várias quotas que
poderão ser alienadas aos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 9.º

1 � Por deliberação da assembleia geral pode um sócio ser excluído
da sociedade, quando tenha sido destituído da gerência com justa cau-
sa e bem assim quando, com o seu comportamento desleal ou grave-
mente perturbador do funcionamento da sociedade, lhe tenha causado
ou possa vir a causar-lhe prejuízos relevantes.

2 � A contrapartida a pagar ao sócio em caso de exclusão será
calculada nos termos prescritos para a amortização de quotas.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá emitir obrigações, nos termos da lei, por deli-
beração da gerência.

ARTIGO 11.º

O exercício social corresponde ao ano civil.

ARTIGO 12.º

1 � Os lucros líquidos de cada exercício serão distribuídos entre os
sócios na proporção das suas respectivas quotas, após dedução da
percentagem mínima para constituir a reserva legal assim como das
quantias necessárias para a constituição das provisões legais.

2 � Sem prejuízo do disposto no número anterior, apenas existirá
distribuição de lucros no caso de existir uma deliberação por maioria
simples em assembleia geral especialmente convocada para o efeito.

ARTIGO 13.º

A sociedade dissolve-se nos casos e condições previstos na lei, sen-
do liquidatários os gerentes à data da deliberação de dissolução, salvo
deliberação em contrário da assembleia.

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004271027

GEOLIMPA � LIMPEZAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 858/031219; identificação de pessoa colectiva n.º 506623840;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 50/031219.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo teor do
contrato social é o seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma GEOLIMPA � Limpezas
Industriais, L.da, e tem a sua sede na Rua de Bernardim Ribeiro, 27-A,
e 4-B, da Rua Ferreira Lapa, loja, freguesia de São Jorge de Arroios,
concelho de Lisboa.

2 � A gerência poderá mudar a sede social dentro do mesmo con-
celho ou para concelhos limítrofes e criar sucursais, agências, delega-
ções ou outras formas locais de representação, no território nacional
ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto o serviço de limpezas industriais,
manutenção de jardins e desinfecções.

3.º

O capital social é de 10 000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, correspondente à soma de três quotas: uma no valor nominal
de 5000 euros, pertencente ao sócio José Manuel de Almeida de Sales
Caldeira; outra de 4500 euros, pertencente ao sócio José António Filipe
Primo Martins; e outra no valor nominal de 500 euros, pertencente
à sócia Laura Maria Martins Coelho Primo.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio José Manuel de
Almeida de Sales Caldeira, que desde já, fica nomeado gerente.

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

5.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da socie-
dade, e dos restantes sócios, aos quais por esta ordem, é reservado o
direito de preferência.
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6.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se alguma quota for penhorada, arrestada ou objecto de proce-

dimento judicial, ainda que cautelar;
c) Quando algum dos sócios infringir as disposições do pacto social

ou deliberações da assembleia geral tomadas nos termos legais;
d) Sempre que o seu titular seja declarado falido ou insolvente;
e) Quando seja declarada a dissolução do seu titular sendo este pes-

soa colectiva;
f) Quando não seja concedido o consentimento da sociedade para a

cessão de quotas;
g) Quando no prazo de 90 dias seguintes ao conhecimento do óbi-

to do sócio falecido, os sucessores declararem por escrito não aceitar
a transmissão, ou nada declararem.

2 � O valor das amortizações supra referidas será apurado com
base no último balanço, e será pago no prazo de 120 dias, caso não
seja estipulado ou acordado outro prazo.

7.º

A sociedade fica autorizada a participar em sociedades com objec-
to e natureza diferentes e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004271302

FERNANDEZ & BORGES � ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 866/031223; identificação de pessoa colectiva n.º 506760618;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/031223.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo teor do
contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

Denominação social e sede

A sociedade adopta a denominação Fernandez & Borges � Admi-
nistração e Gestão de Imóveis, L.da, e tem a sua sede na Praça da
Alegria, 66-C/66-D, freguesia de São José, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
transferida para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, e poderão ser criadas sucursais, agências, delegações, ar-
mazéns e outras formas de representação, no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a administração e gestão de imóveis
e ainda a prestação de serviços às empresas como por exemplo o
aluguer de máquinas e equipamentos.

ARTIGO 3.º

Capital social e quotas

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euro se está dividido em duas quotas, sendo uma do valor nomi-
nal de 4500 euros, pertencente ao sócio Adolfo Acebo Fernandez; e
uma do valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia Dina Marga-
rida Pereira Borges.

ARTIGO 4.º

Suprimentos

Podem ser exigidos aos sócios suprimentos em dinheiro até ao
décuplo do montante do capital social, em condições a definir pela
assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Cessão de quotas

A divisão e cessão de quotas entre os sócios é livre, e a estranhos
depende do consentimento prévio da sociedade a quem é, em primei-
ro lugar, conferido o direito de preferência e, em segundo lugar, aos
sócios.

§ 1.º A contrapartida da quota, bem como a sua forma de paga-
mento, será a que a lei determinar ou o que for acordado em assembleia
geral.

§ 2.º A sociedade poderá adquirir quotas próprias ou participar por
qualquer outra forma em outras sociedades, mesmo com objecto dife-
rente do seu.

ARTIGO 6.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o sócio titular;
b) Em caso de insolvência ou falência do titular;
c) Em caso de penhor da quota ou quando a mesma seja oferecida

como caução;
d) No caso de venda ou adjudicação da quota;
e) No caso de a quota vir a ser arrestada, arrolada, penhorada ou

objecto de qualquer providência judicial ou legal que possa conduzir à
transferência da quota para outra pessoa;

f) Quando cedida a estranhos sem o consentimento da sociedade;
g) Em caso de exoneração ou exclusão de sócio.
§ único. A amortização da quota será feita da seguinte forma:
1 � No caso da alínea a), pelo valor e segundo a forma acordada

com o respectivo sócio.
2 � Nos restantes casos, pelo valor nominal da quota, que será

pago em quatro prestações iguais, trimestrais e sucessivas, que não
vencerão quaisquer juros.

3 � Nos casos abrangidos pelo número anterior, a amortização
torna-se eficaz, mediante comunicação dirigida ao sócio por ela afec-
tado.

4 � A quota ou quotas amortizadas, figurarão no balanço como
tal, podendo porém, os sócios deliberar, nos termos legais, a corres-
pondente redução do capital ou aumento de valor das restantes quo-
tas, ou ainda a criação de uma ou mais quotas de valor nominal com-
patível para a alienação a sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

Gerência

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida por um gerente eleito em
assembleia geral, sócio ou não, com dispensa de caução e com ou sem
remuneração, conforme a mesma deliberar.

§ 1.º A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura do gerente eleito ou de um procurador dentro dos
limites do respectivo mandato.

§ 2.º Fica desde já, nomeado gerente o sócio Adolfo Acebo
Fernandez.

§ 3.º A gerência, em casos previstos em assembleia geral, poderá
vincular a sociedade em quaisquer actos ou contratos estranhos aos
negócios sociais, designadamente em abonações, letras de favor, avais,
fianças ou outras obrigações.

§ 4.º A gerência pode nomear mandatários ou procuradores da so-
ciedade para a prática de determinados actos ou categorias de actos,
mesmo que essa nomeação recaia em sócios da sociedade, podendo
nesse contexto, delegar, em parte ou no todo, os seus poderes de
administração e disposição de bens sociais.

ARTIGO 8.º

Lucros

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de retirada a
percentagem legal para o fundo de reserva legal, terão o destino que
a assembleia geral deliberar.

ARTIGO 9.º

Amortização de quotas

No caso de morte ou incapacidade permanente de um dos sócios,
assiste aos sucessores dos herdeiros do sócio falecido ou incapaz, o
direito, a ser exercido no prazo de 30 dias, sob pena de caducidade, e
posterior amortização da quota, de designarem entre si, um de entre
eles que represente a quota.

ARTIGO 10.º

Dissolução e liquidação da sociedade

A dissolução da sociedade exige uma deliberação aprovada por
maioria qualificada de 90%  dos votos correspondentes ao capital
social.

§ único. Em caso de dissolução são liquidatários todos os sócios e
o activo e passivo adjudicados ao sócio que melhor proposta fizer.
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ARTIGO 11.º

Casos omissos

Em tudo o que for omisso, observar-se-ão as disposições da lei em
vigor e ao caso forem aplicáveis.

Está conforme o original.

6 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005409898

NEGRÃO & COELHO � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 872/031230; identificação de pessoa colectiva n.º 506780244;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/031230.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo teor do
contrato social é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Negrão & Coelho � Serviços
Médicos, L.da

2.º

A sociedade estabelece a sede na Rua da República Peruana, lote A,
2.º, direito, em Lisboa.

3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos e o
comércio de produtos médicos.

4.º

O capital social é de 5000 euros e representa-se por duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros, uma de cada sócia, e as res-
pectivas entradas ficam nesta data, realizadas em dinheiro.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia, Susana Negrão
Vasconcelos Coelho, desde já nomeada gerente.

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

6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao décuplo do capital social.

Sócios e quotas:
Susana Negrão Vasconcelos Coelho, solteira, maior, residente na

Rua da República Peruana, lote A, 2.º, direito, Lisboa, com uma quota
de 2500 euros; e

Maria Fernanda Negrão Maduro Dias Coelho, casada com Fernando
Manuel de Vasconcelos Dias Coelho, na comunhão de adquiridos, re-
sidente com a anterior, com uma quota de 2500 euros.

Está conforme o original.

6 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005417939

HITC � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 873/031230; identificação de pessoa colectiva n.º 506808424;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/031230.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo teor do
contrato social é o seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma HITC � Comércio e Representações, L.da,
e tem a sua sede no Centro Comercial Acqua Roma, loja 1.23, Avenida
de Roma, 15-B, freguesia de São João de Deus, concelho de Lisboa.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local den-
tro do mesmo concelho ou limítrofe, bem como criar sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas locais de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de artigos de papelaria,
informática, fotografia, artes gráficas, jornais, revistas, publicidade,
fotocópias, tabacaria e brindes. Representações diversas.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 5000 euros
cada, uma da sócia, Hartwell Investments, Limited; e outra da sócia Teresa
Paula Silva Forjaz Coelho.

4.º

1 � A gerência da sociedade incumbe a quem, sócio ou não, for
designado em assembleia geral e será ou não remunerada, conforme
for deliberado na mesma.

2 � Fica desde já designada gerente a sócia Teresa Paula Silva Forjaz
Coelho.

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

5.º

As cessões de quotas a estranhos dependem sempre do consenti-
mento da sociedade, a qual em primeiro lugar, e os sócios não cedentes
em segundo, terão o direito de preferência.

6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, bem como associar-se a con-
sórcio, agrupamentos complementares de empresas, agrupamento
europeu de interesse económico e outras formas de associação em-
presarial ou em sociedades reguladas por lei especial.

7.º

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

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;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004271752

FAL � GESTÃO E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8074/980206; identificação de pessoa colectiva n.º 504067010;
inscrição n.º 11/030717.

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

Está conforme o original.

3 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005979414

GONZAGA � CONSULTADORIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7576/971204; identificação de pessoa colectiva n.º 504023802;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 55/031218.
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Certifico que, foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 25 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

3 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005409359

NUNO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6519/960816; identificação de pessoa colectiva n.º 503703087;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 14 e 15/031222.

Certifico que, foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Nuno Miguel Oliveira dos Santos,

por ter renunciado em 2 de Junho de 2003.

Nomeação de gerente, por deliberação de 2 de Junho de 2003, de
Henrique Manuel dos Santos Cardoso.

Está conforme o original.

3 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2002571716

NUNO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6519/960816; identificação de pessoa colectiva n.º 503703087;
inscrição n.º 11/031222.

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

Está conforme o original.

3 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2000802265

FINERTEC � ENERGIA E TECNOLOGIA,
SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6503/960802; identificação de pessoa colectiva n.º 503696307;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18 e inscrição n.º 20; números e
data das apresentações: 10 e 11/031217.

Certifico que, foi averbado o seguinte:
Cessação de funções do presidente e vogais do conselho de admi-

nistração, respectivamente de Pedro Maria Guimarães José de Mello,
João Pedro Stilwell Rocha e Melo, Clemente Manuel Pedro Vicente
Nunes, e Miguel Maria Pereira Vilardebó Loureiro, por terem renun-
ciado o primeiro em 8 de Outubro de 2003, e os restantes em 7 de
Outubro de 2003.

Certifico ainda que, foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 2002, indivi-
duais e consolidadas.

Está conforme o original.

3 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2004270390

FINERTEC � ENERGIA E TECNOLOGIA,
SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6503/960802; identificação de pessoa colectiva n.º 503696307;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 5/030728.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e do fiscal único, para o

quadriénio de 2003-2006, por deliberação de 15 de Abril de 2003.

Conselho de administração:
Presidente: Pedro Maria Guimarães José de Mello.
Vogais: Luís António de Queiroz Lopes Reis; António Maria da

Cunha Pereira Palha, Quinta do Cabo, Vila Franca de Xira; João Pedro
Stilwell Rocha e Melo, Avenida de Mário Moutinho, lote 1708, 7.º-A,
Lisboa; Clemente Manuel Pedro Vicente Nunes; Miguel Maria Perei-
ra Vilardebó Loureiro; e Alberto José Sequerra Amram.

Fiscal único efectivo: Patrício, Mimoso e Mendes Jorge, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas.

Suplente: Alberto Arnauth Ribeiro, revisor oficial de contas, Praça
do Infante D. Henrique, 3, 1.º, esquerdo, Loures.

Está conforme o original.

3 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005978698

GUERIN-LIS � ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6176/960305; identificação de pessoa colectiva n.º 500131465;
inscrição n.º 37; número e data da apresentação: 2/040127.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Nomeação de gerentes e de secretário da sociedade para o ano de

2004, por deliberação de 5 de Janeiro de 2004.
Gerentes:
Fernando Moniz Galvão Espírito Santo Silva, Rua de D. Afonso

Henriques, 936, Estoril.
Fernando Fortuny Martorell.
Eduardo Luís de Moser Lupi.
Carlos Alberto Fernandes Monteiro.
João José dos Santos Vieira.
Secretária efectiva: Maria Paula Terra da Mota de Vasconcelos

Guimarães.
Secretária suplente: Joana Santos Marques Paramés Merino.

Está conforme o original.

3 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2002517193

GUERIN-LIS � ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6176/960305; identificação de pessoa colectiva n.º 500131465;
inscrição n.º 36/030903.

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

Está conforme o original.

3 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2002713391

INSTITUTO DE BELEZA DOS OLIVAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6144/960223; identificação de pessoa colectiva n.º 503587141;
inscrição n.º 4/030627.

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

Está conforme o original.

3 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2003507000

FIBEIRA ENGENHARIA � PLANEAMENTO,
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJECTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 343/010611; identificação de pessoa colectiva
n.º 505450941; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 49/
040121.
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Certifico que, foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e do fiscal único, para o

triénio de 2004-2006, por deliberação de 2 de Janeiro de 2004.
Conselho de administração:
Presidente: Armando Gertrudes Martins, Rua de João Fernandes

Labrador, 12, Lisboa.
Vogal: Maria da Conceição Tavares Cardoso, com o mesmo domi-

cílio.
Vogal: Víctor Manuel dos Santos Reis, Rua do Dr. Vasco Moniz,

Edifício Varandas da Lezíria, lote 3, 7.º-C, Vila Franca de Xira.
Fiscal único efectivo: Sousa Santos & Associados, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, Avenida de Guerra Junqueiro, 26, 1.º,
esquerdo, Lisboa.

Suplente: José Manuel Parada Ramos, revisor oficial de contas,
Avenida do Engenheiro Arantes e Oliveira, 46, 4.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005409340

INDECOMB � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula n.º 10 625/
2001027; identificação de pessoa colectiva n.º 504911503; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 43/031218.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Rua de Paulo Renato, Edifício Fonte

Nova, torre 1, 4.º-F, freguesia de Benfica, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2004270942

LUSO-OURIQUE, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 402/200731; identificação de pessoa colectiva n.º 505027410;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 8/040120.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao n.º 2 do artigo 1.º, artigo 3.º ,

n.os 2 e 3 do artigo 5.º e artigo 4.º
Gerentes designados:
Manuel António Guedes Ribeiro, Travessa de Henrique Cardoso,

42, 2.º, Lisboa.
Alberto Pedro da Fonseca, Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco,

21, 3.º-B, Lisboa.
Joaquim Adelino Pereira da Mota, Rua do Tenente Valadim, 252,

habitação 63, Porto.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Tenente Espanca, 3, 3.º,
porta B, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 6000 euros, corres-
pondente à soma das seguintes quotas dos sócios: uma de 3650 euros,
de QUIPE � Promoção Imobiliária, L.da; uma de 2100 euros, de
MGR � Construções, L.da; e uma outra de 300 euros de Joaquim José
Fonseca Machado.

ARTIGO 5.º

2 � Para a sociedade ficar vinculada em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a assinatura de um dos gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, Manuel António Guedes
Ribeiro, Alberto da Fonseca e Joaquim Adelino Pereira da Mota.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade pode exigir aos sócios a realização de prestações
suplementares, até ao montante correspondente ao décuplo do capi-

tal social, sendo a respectiva obrigação da realização proporcional à
sua percentagem no capital social.

2 � A sociedade pode nos termos legais, com o consentimento do
ou dos sócios interessados, amortizar as respectivas quotas.

3 � De igual modo, a sociedade pode amortizar, mesmo com o
consentimento do ou dos sócios, as respectivas quotas, desde que es-
tas sejam arroladas, arrestadas, penhoradas ou incluídas em massa
falida ou insolvente.

4 � A contrapartida da amortização das quotas sem autorização do
respectivo ou respectivos proprietários, é a do valor de liquidação das
mesmas, determinado nos termos do n.º 2 do artigo 105.º do Código das
Sociedades Comerciais, com referência ao momento da deliberação.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005432580

INFOACTIVOS � FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9674/991202; identificação de pessoa colectiva n.º 504685392;
inscrição n.º 7/030701.

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

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2003502858

GESTÃO SÓLIDA, S. G. P. S., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 336/200707; identificação de pessoa colectiva n.º 504759019;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 44/031113.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente, por deliberação de 7 de Novembro de 2003,

de Roberto Schurmann Rosales, Calle Serrano, 45, 3.º, Madrid, Espanha.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005962279

INFOACTIVOS � FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

(Em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9674/991202; identificação de pessoa colectiva n.º 504685392;
inscrição n.º 8 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 21 e 22/031212.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Nomeação do secretário da sociedade, por deliberação de 14 de No-

vembro de 2002, de Fernando Miguel Carvalho Diogo Mendonça de
Lima, Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, torre 2, 904, Lisboa.

Dissolução, por deliberação de 14 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005409332

LOUIS DUTSCHMANN, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 40 805/690129; identificação de pessoa colectiva
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n.º 500471843; inscrição n.º 23; número e data da apresenta-
ção: 196/2011227.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Transformação em sociedade por quotas e reforço e redenominação

do capital e alteração total do contrato.
Reforço: 236 150$, por reservas.
Gerentes designados: Jorge Paulo Marques Santana, e Paulo Eusébio

Santana.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas,
a sua firma é constituída pela denominação Louis Dutschmann, L.da,
e a sua sede fica instalada no Cais do Sodré, 8, 1.º, freguesia de São
Paulo, concelho de Lisboa.

2 � A gerência da sociedade está autorizada a deslocar a sede so-
cial para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes.

3 � A gerência da sociedade está autorizada a criar, transferir ou
encerrar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas
locais de representação da sociedade, no território nacional ou no
estrangeiro, sem necessidade de deliberação dos sócios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de agência de navegação
e agência transitária, negócios marítimos, afretadores e fretadores,
brokers de cargas e de fretes, importação e exportação, prestação de
serviços de consultadoria.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como no capital de outras sociedades, reguladas ou
não por leis especiais e ainda que o objecto das mesmas seja diferente
do seu.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 75 000 euros, integralmente realizado e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal de
18 750 euros, pertencente ao sócio Jorge Paulo Marques Santana; uma
do valor nominal de 18 750 euros, pertencente ao sócio Paulo Eusébio
Santana; e uma quota do valor nominal de 37 500 euros, pertencente
à sócia, Marsea Investments, Limited.

ARTIGO 5.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao valor
da participação de cada sócio.

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente, sendo desde
já nomeados gerentes, Jorge Paulo Marques Santana, e Paulo Eusébio
Santana.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida.
2 � A cessão de quotas a estranhos, seja a título gratuito seja a

título oneroso, depende sempre do consentimento da sociedade.
3 � Os sócios terão o direito de preferência na transmissão, a tí-

tulo oneroso (incluindo venda, dação em pagamento ou permuta) ou
gratuito, de quotas ou parte de quotas.

4 � O sócio que pretenda transmitir uma quota ou parte de uma
quota deverá comunicar esse facto, por meio de carta registada com
aviso de recepção, aos demais sócios, indicando a pessoa para quem a
quota ou parte de quota serão transmitidas e, no caso de transmissão
a título oneroso, o preço e as demais condições de transmissão.

5 � Na transmissão a título gratuito a aquisição, ao abrigo do
exercício do direito de preferência conferido aos sócios, far-se-á pelo
valor nominal da quota ou parte de quota, objecto de preferência.

6 � O sócio que pretenda exercer o direito de preferência deverá
comunicar esse facto ao sócio notificante, por meio de carta regista-
da com aviso de recepção, no prazo de 15 dias a contar da data da
recepção da comunicação, referida no n.º 4 da presente cláusula.

7 � Havendo mais do que um sócio a pretender exercer o direito
de preferência, a quota ou parte de quota será dividida entre os sócios
preferentes proporcionalmente à participação que detenham no ca-
pital da sociedade.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formalida-
des, serão convocadas por qualquer gerente, por sua iniciativa ou a

pedido de um sócio, por meio de cartas registadas, dirigidas aos sócios
com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral só poderá deliberar, em primeira convocação,
desde que estejam presentes ou representados sócios que representem
mais de metade do capital social.

ARTIGO 10.º

Os lucros sociais, após a constituição da reserva legal, terão a apli-
cação que for deliberada em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

1 � Para além dos casos previstos na lei, a sociedade poderá amor-
tizar qualquer quota nos seguintes casos:

a) Falência do sócio;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou sujeição da quota a providên-

cia judicial ou legal de qualquer espécie;
c) Cedência da quota ou parte da quota com violação do disposto

no artigo 7.º dos presentes estatutos.
2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal e,

posteriormente, por deliberação dos sócios, poderão em sua substitui-
ção, ser criadas uma ou mais quotas destinadas a serem alienadas aos
sócios ou a terceiros.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005409324

LUSOMUNDO � SERVIÇOS, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7312/970807; identificação de pessoa colectiva n.º 504592858;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8, inscrição n.º 9 e inscrição n.º 10;
números e data das apresentações: 23, 24 e 25/040126.

Certifico que, foi averbado e registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 6.º e artigo 14.º

Cessação de funções dos administradores Manuel Corrêa de Barros
Lencastre e Luís Filipe de Medeiros Cravo Ribeiro, por terem renun-
ciado respectivamente em 30 de Abril de 2003, e 14 de Maio de 2003.

Nomeação de membros do conselho de administração até final do man-
dato em curso do ano de 2003, por deliberação de 22 de Outubro de 2003.

Presidente: Miguel António Igrejas Horta e Costa, Avenida de
Fontes Pereira de Melo, 40, Lisboa.

Vogal: Zeinal Abedin Mahomed Bava, com o mesmo domicílio.
Vogal: Maria Josete Marques Ramalho Palavra Berrones, Rua do

Dr. Almada Guerra Colares, Sintra.
Vogal: Miguel Maria Pitté Reis da Silveira Moreno, Rua da Costa

do Castelo, 50, 4.º, direito, Lisboa.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 6.º

Administração

1 � A sociedade é gerida por um conselho de administração, com-
posto por um número ímpar de membros efectivos, num mínimo de
três e num máximo de nove, ficando autorizada a eleição de um ou
dois suplentes, conforme o número de efectivos for inferior ou, igual
e superior a cinco, todos eleitos em assembleia geral.

ARTIGO 14.º

Mandato

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará três anos, sendo
permitida a sua reeleição por uma ou mais vezes.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2002468290
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ING RPFI HOLDING PORTUGAL, S. G. P. S., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9026/990310; identificação de pessoa colectiva n.º 504544004;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 11/031212.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Fusão por incorporação, mediante a transferência global do patri-

mónio para a sociedade, Ing Real Estate Aveiro, Sociedade Imobiliá-
ria, S.A

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2004257202

FRANDUR NOVE � GESTÃO MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7312/970807; identificação de pessoa colectiva n.º 503623067;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13; número e data da apresenta-
ção: 13/040216.

Certifico que, foi averbado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Maria Manuela Pereira Dias Simão

Gonçalves, por ter renunciado em 27 de Setembro de 2000.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005447889

GIBB PORTUGAL � CONSULTORES DE ENGENHARIA,
GESTÃO E AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6995/19970313; identificação de pessoa colectiva n.º 503838160;
inscrição n.º 8 e inscrição n.º 9; números e data das apresentações: 9 e
10/20040127.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 1.º e artigos 3.º e

11.º; eliminados os artigos 12.º, 15.º, 16.º e 17.º, passando os actuais
artigos 13.º e 14.º a ser os 12.º e 13.º

Nomeação de gerentes, por deliberação de 4 de Dezembro de 2003.
António Ricardo Espírito Santo Bustorff.
Marco António Ribeiro Herling.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade Gibb Portugal � Consultores de Engenharia,
Gestão e Ambiente, L.da, tem a sua sede na Rua de Artilharia 1, 51,
Páteo Bagatela, 1-A, 1.º, em Lisboa, freguesia de São Mamede.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 187 049,45 euros,
correspondente à soma das quatro seguintes quotas: uma do valor
nominal de 100 euros, e outra do valor nominal de 74 719,79 euros,
do sócio António Ricardo Espírito Santo Bustorff; e duas do valor
nominal de 56 114,83 euros, uma de cada um dos sócios, Marco
António Ribeiro Herling, e Duarte Nuno da Silva e Correis de Vas-
concelos.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade obriga-se com as assinaturas de dois gerentes ou de
um gerente e um procurador, nos termos da respectiva procuração.

2 � Para os actos de gestão corrente, incluindo a apresentação de
proposta a clientes, mas que não envolvam movimentação de contas
bancárias, será necessária apenas a assinatura de um gerente.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2001109679

FEEDIN RESEARCH � ESTUDOS DE MERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 864/20031222; identificação de pessoa colectiva n.º 506767299;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20031222.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo teor do
contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Feedin Research � Estudos de
Mercado, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Fontes Pereira de
Melo, 31, 1.º-A, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de
Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em estudos de mercado, sondagens
de opinião e planeamento estratégico em marketing.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada
sócio.

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

3 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 25 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada,
conforme aí for deliberado.

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

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

4 � Fica desde já nomeada gerente, a sócia Tatiana de Fátima de
Abreu Romão.

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 o consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Sócios e quotas:
Tatiana de Fátima de Abreu Romão, solteira, maior, Rua de Fran-

cisco Salgado Zenha, lote 61-B, 5.º-D, Mem Martins, Sintra, com uma
quota de 2500 euros; e

Talita Marisa de Abreu Romão, solteira, maior, residente com a
anterior, com uma quota de 2500 euros.

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005409871
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HABIZONE � CONSULTORIA E MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 865/20031223; identificação de pessoa colectiva n.º 506660168;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20031223.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo teor do
contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HABIZONE � Consultoria e
Mediação Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua da Quinta do
Charquinho, 23, 1.º, esquerdo, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria e mediação imobi-
liária.

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 do
valor nominal de 4000 euros, titulada pelo sócio Paulo Jorge Fontes
Machado; e outra do valor nominal de 1000 euros, titulada pelo só-
cio Artur Machado.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 100 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Paulo Jorge Fontes
Machado.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

legitimários;
e) Quando em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005409880

NORONHA & TÁVORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 871/20031230; identificação de pessoa colectiva n.º 506789152;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20031230.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo teor do
contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Noronha & Távora, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Pedro, 16, 1.º,
esquerdo, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em importação, exportação, re-
presentações, comércio e serviços. Produtos têxteis.

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 de
3750 euros, pertencente ao sócio Luís Maria dos Santos de La
Grandiere de Noronha; e outra de 1250 euros, pertencente à sócia
Ana Luísa de Távora Miranda Gomes da Silva Noronha.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada, conforme aí for deliberado.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Luís Maria dos Santos
De La Grandiere de Noronha.

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.

6 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005409901

LISBOFIN � CONSULTORIA FINANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 949/20040128; identificação de pessoa colectiva n.º 506801993;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040128.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo teor do
contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LISBOFIN � Consultoria
Financeira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de João Crisóstomo,
31, 4.º-B, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria de gestão de em-
presas e financeira.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Sócios e quotas:
Manuel Valverde Diaz, solteiro, maior, Rua Rubido, 23, lugar de

Ramallosa, Nogram, Pontevedra, com uma quota de 2500 euros; e
José Augusto Pedrosa Guerra Gil, casado com Marta Dolores Novás

Hermida, na separação de bens, Rua de 10 de Julho, 18, esquerdo, Santa
Iria da Azóia, Loures, com uma quota de 2500 euros.

Forma de obrigar: pela assinatura de um gerente.
Gerentes designados: os sócios.

Está conforme o original.

6 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005409910

LUCA MANISSERO � RESTAURAÇÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 560/20030807; identificação de pessoa colectiva n.º 506606953;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 8/20031222.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Transformação em sociedade por quotas plural, e alteração inte-

gral do contrato, passando a reger-se pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Luca Manissero, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Santa Marta, 35, 1.º,
freguesia do Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para o mesmo fim. Arrendamento. Comércio.
Importação, exportação e representação de mobiliário e artigos de
decoração.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma do
valor nominal de 1000 euros, titulada em nome do sócio Luca
Manissero; e duas iguais do valor nominal de 2000 euros cada uma,
tituladas uma em nome de cada um dos sócios, Giuseppe Manissero, e
Mirosa Picco.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 500 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada,
conforme aí for deliberado.

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

3 � É gerente o sócio Luca Manissero, já designado.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005409820

F. B. R. C. � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 855/20031219; identificação de pessoa colectiva n.º 506745260;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20031219.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo teor do
contrato social é o seguinte:

CAPÍTULO I
Firma, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade anónima que por esta escritura se constitui, adopta a
firma F. B. R. C. � Construções, S. A.

ARTIGO 2.º

A sede social é na Rua da Ilha dos Amores, lote 4.07.01.A, rés-do-
-chão, Parque das Nações, freguesia de Santa Maria dos Olivais, con-
celho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a realização de operações e investi-
mentos imobiliários, compra, venda e permuta de bens imóveis, bem
como a revenda dos adquiridos para esse fim, arrendamento, adminis-
tração e exploração em regime de prestação de serviços de imóveis
próprios e de terceiros, construção civil e de obras públicas e elabo-
ração de projectos.

CAPÍTULO II
Capital social

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado, repre-
sentado por 10 000 acções, com valor nominal de 5 euros cada.

ARTIGO 5.º

1 � As acções serão reciprocamente convertíveis em nominativas
ou ao portador, nos termos da lei.

2 � Poderá haver títulos representativos de 1, 10, 50 e 100 acções.
3 � Os títulos definitivos ou provisórios, representativos das ac-

ções conterão a assinatura do administrador.

ARTIGO 6.º

É permitido à sociedade adquirir acções próprias e realizar sobre elas
as operações que se mostrem convenientes aos interesses sociais, me-
diante resolução da administração, com o parecer do conselho fiscal.

CAPÍTULO III
Obrigações

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações, nominativas ou ao
portador, nos termos das disposições legais aplicáveis e nas condições
fixadas pela assembleia geral.

2 � Os títulos, definitivos ou provisórios, representativos das ac-
ções conterão a assinatura do administrador em exercício.

ARTIGO 8.º

Por resolução da administração, com o parecer do conselho fiscal,
poderá a sociedade adquirir acções próprias e realizar sobre elas todas
as operações convenientes aos interesses sociais.
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CAPÍTULO IV

Assembleia geral, administração
e fiscalização da sociedade

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

A assembleia geral é constituída pelos accionistas a que se refere o
artigo 11.º e as suas deliberações, quando tomadas nos termos da lei e
dos presentes estatutos, são obrigatórias para todos.

ARTIGO 10.º

Para fazer parte da assembleia geral devem os accionistas ter as
acções que lhes pertencem, quando ao portador, depositadas na sede
da sociedade e, quando nominativas, averbadas como propriedade sua,
pelo manos desde o décimo dia anterior ao da assembleia.

ARTIGO 11.º

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

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral poderá funcionar, em primeira convoca-
ção, quando estejam presentes ou representados accionistas cujas ac-
ções correspondam à maioria absoluta do capital social.

2 � Em segunda convocação, poderá a assembleia geral funcionar
e deliberar validamente seja qual for o número dos accionistas pre-
sentes ou representados e o quantitativo do capital a que as respecti-
vas acções correspondam.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 13.º

A gestão social compete a um administrador único, eleito por um
período de quatro anos.

ARTIGO 14.º

Compete ao administrador exercer em geral os mais amplos pode-
res de gerência, representando a sociedade, activa e passivamente,
assim como praticando todos os actos tendentes à realização do ob-
jecto social.

ARTIGO 15.º

A condução corrente dos negócios sociais, bem como a efectivação
das deliberações serão asseguradas, de forma permanente pelo admi-
nistrador.

ARTIGO 16.º

A sociedade obriga-se com a intervenção de um administrador ou
de um procurador, nos termos do respectivo mandato.

SECÇÃO III

Conselho fiscal

ARTIGO 17.º

A fiscalização da sociedade competirá a um fiscal único, que a
assembleia geral elegerá com o respectivo suplente pelo período de
quatro anos.

ARTIGO 18.º

O conselho fiscal reunirá, pelo menos uma vez de três em três meses
e, além disso sempre que o administrador o solicite.

SECÇÃO IV

Disposições comuns

ARTIGO 19.º

Os membros da administração e do conselho fiscal, assim como o
presidente e secretário da assembleia geral, serão eleitos de quatro em
quatro anos pela assembleia, de entre os accionistas, sendo permitida
a sua reeleição, uma e mais vezes.

CAPÍTULO V

Exercícios sociais

ARTIGO 20.º

O ano social coincide com o ano civil.

Mais certifico o seguinte:
Administrador e fiscal único, para o quadriénio com início em 11 de

Dezembro de 2003.
Administradora única: Sónia Crespo Gonçalves, solteira, maior,

Estrada Nacional 10, lote 15, 1.º-C, Sacavém, Loures.
Fiscal único efectivo: Cruz, Cunha, Campos & Associados, Socie-

dade de Revisores Oficiais de Contas, Avenida do Dr. João Canavarro,
305, Edifício Alameda, 3.º, sala 34, Vila do Conde.

Suplente: Carlos Alberto da Silva e Cunha, Rua de Eduardo de
Almeida, 162, Guimarães.

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005409847

GESPACASUS � CONSULTADORIA E SERVIÇOS
EM GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 861/20031222; identificação de pessoa colectiva n.º 506732436;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20031222.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo teor do
contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GESPACASUS � Consultadoria e
Serviços em Gestão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Alameda dos Ocea-
nos, Edifício Ecran, loja 316.0.1-E, freguesia de Santa Maria dos
Olivais, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da estabelecer, criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em gestão e administração de con-
domínios; consultadoria e prestação de serviços nas áreas de gestão,
informática, contabilidade, marketing e publicidade, fiscalidade e lim-
pezas. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim. Comércio, importação, exportação, representação e aluguer de
equipamentos de escritório e de construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é 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.
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ARTIGO 7.º

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

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

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

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

legitimários;
e) Quando em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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.

Sócios e quotas:
Paulo Miguel Manso Mendes Baptista da Cunha, casado com Tere-

sa Maria Rodrigues Faria da Cunha, na comunhão de adquiridos, Praceta
de Salgado Zenha, 2, cave, direita, Alverca do Ribatejo, Vila Franca
de Xira, com uma quota de 2500 euros; e

Paulo Alexandre de Sousa Carvalho, casado com Ana Maria Ferreira
Abreu Carvalho, na comunhão geral, Rua de Amélia Rey Colaço, 44,
7.º-A, Carnaxide, Oeiras, com uma quota de 2500 euros.

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005409855

JNSE � SERVIÇOS DE ENGENHARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 863/20031222; identificação de pessoa colectiva n.º 506757811;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20031222.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo teor do
contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JNSE � Serviços de Engenharia,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Padre Domingos Mau-
rício dos Santos, 27, Bairro da Serafina, freguesia de Campolide, con-
celho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de engenharia, instala-
ções e manutenção industrial, calibração de equipamentos industriais.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Sócio:
José Manuel de Sousa Nunes, casado com Cristina Maria da Silva

Martins Nunes, na comunhão de adquiridos, Rua 2, 2.º-F, 8.º-B, Bair-
ro da Calçada dos Mestres, Campolide, Lisboa.

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005409863

LISBOA � 3.A SECÇÃO

SAF � SISTEMAS AVANÇADOS DE FORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 656; identificação de pessoa colectiva n.º 502729678; en-
trada n.º 725; data: 040304.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2002961522

SPORT TV PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8350; identificação de pessoa colectiva n.º 504121758; entra-
da n.º 722; data: 040304.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2001146175

S. O S. � SERVIÇOS ADUANEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5163; identificação de pessoa colectiva n.º 503218200; entra-
da n.º 693; data: 040302.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2005449253

VASCONCELOS & VASCONCELOS,
SOCIEDADE ANTICORROSIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 963; identificação de pessoa colectiva n.º 503170542; en-
trada n.º 689; data: 040302.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas dos anos de
2001 e 2002.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2005448222
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RODRIGUES & FIGUEIREDO � EMPREENDIMENTOS
TÊXTEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 074; identificação de pessoa colectiva n.º 500524181; en-
trada n.º 682; data: 040301.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2005431869

ZART � DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7044; identificação de pessoa colectiva n.º 503733369; entra-
da n.º 696; data: 040303.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2005448338

VERONIZÉ � COMÉRCIO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 401; identificação de pessoa colectiva n.º 506049965; entrada
n.º 698; data: 040303.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2005448320

SOFER � SOCIEDADE COMERCIAL DE MATERIAIS
E FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 18 897; identificação de pessoa colectiva n.º 500271151; en-
trada n.º 701; data: 040303.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2005448303

3 C � CUSTOMER CONTACT CENTER � CONSULTADORIA
EM DIFUSÃO E TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 976; identificação de pessoa colectiva n.º 505173700; en-
trada n.º 719; data: 040303.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2005432008

SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES VULCANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 895; identificação de pessoa colectiva n.º 500722692; en-
trada n.º 700; data: 040303.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2005448311

VET PERMUTADORA � PRODUTOS VETERINÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 133; identificação de pessoa colectiva n.º 505129370; en-
trada n.º 737; data: 040304.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2005455903

ROBUSTAE III � BOUTIQUES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 386/010625; identificação de pessoa colectiva n.º 500290318.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 25 à apresentação n.º 28/031211.
Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património das sociedades in-

corporadas para a sociedade incorporante.
Sociedade incorporante:
Robustae II � Confecções e Utilidades, S. A, com sede na Avenida

de Fontes Pereira de Melo, 49, 2.º, esquerdo, Lisboa.
Sociedades incorporadas:
Robustae III � Boutiques, S. A, com sede na morada anterior.
Robustae Sul � Confecções e Utilidades, L.da, com sede na mesma

morada.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Dinis
Paiva Ribeiro. 2005052701

LISBOA � 4.A SECÇÃO

MUSHARAF & JAVED � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 983/020123; identificação de pessoa colectiva n.º 505944685;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 31/030414.

Certifico que, foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 24 de Março de 2003.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2002366322

PLANETA COMERCIAL � ESPAÇOS RADIOFÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 617/011008; identificação de pessoa colectiva n.º 505288109;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/030401.

Certifico que, foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 17 de Março de 2003.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2000685080
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PERFUMARIA VALLABHDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 711/021021; identificação de pessoa colectiva
n.º 505815729; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 13/030415.

Certifico que, o texto que se segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 à apresentação n.º 13/030415.
Cessação de funções da gerente, Barti Vallabhdas, por ter renun-

ciado em 15 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2004303271

MVV ENERGIE PORTUGAL � SERVIÇOS
DE RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 300; identificação de pessoa colectiva n.º 503590398;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 12, inscrição n.º 14 e inscrição
n.º 16; números e datas das apresentações: 15/020711 e 53 e 54/
030314.

Certifico que, o texto que se segue, é a transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 2 à apresentação n.º 15/020711.
Cessação de funções da gerente Cláudia Marie-Luise Dieknmann,

por ter renunciado em 26 de Fevereiro de 2002.

Apresentação n.º 16/020711.
Nomeação de gerente, por deliberação de 27 de Fevereiro de 2002,

de Degenhard Gerhard Rolf Merkle, casado, Luisenring, 49, D-68159,
Mannheim, Alemanha.

Apresentação n.º 54/030314.
Nomeação de gerentes, por deliberação de 21 de Fevereiro de 2003,

de Hans Heinrich Friedrich Albrecht Rolf Kleuker, e de Gert Klaus
Ludwig Riemenschneizer, casado, Luisenring, 49, D-68159,
Mannheim, Alemanha.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2004303263

MVV ENERGIE PORTUGAL � SERVIÇOS
DE RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 300/020517; identificação de pessoa colectiva n.º 503590398;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 44-46/020517.

Certifico que, o texto que se segue, é a transcrição da inscrição
acima referida:

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é na Avenida da Liberdade, 129, 2.º-F,
freguesia de São José, concelho de Lisboa.

Mais certifico o seguinte:
Averbamento n.º 1 à apresentação n.º 46/020517.
Cessação de funções da gerente Simone Brigitte Espey, por ter

renunciado em 26 de Fevereiro de 2002.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 1000252232

COSEFA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 080/020121; identificação de pessoa colectiva

n.º 506022609; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 13/
020718.

Certifico que, foi registada a alteração do contrato quanto aos ar-
tigos 1.º, 2.º, 3.º e 9.º da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Mercer Employee Benefits �
Mediação de Seguros, L.da, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede em Lisboa, no Edifício Monumental,
Avenida de Fontes Pereira de Melo, 51, 3.º, sala E, F, freguesia de
São Sebastião da Pedreira.

ARTIGO 3.º

O objecto social é exclusivamente a actividade de mediação de
seguros.

ARTIGO 9.º

A gerência da sociedade será confiada a um ou mais gerentes, que
poderão não ser sócios, com ou sem remuneração, conforme for de-
liberado em assembleia geral, considerando-se a sociedade validamente
obrigada com a assinatura de dois gerentes.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 1000252231

MANDARIN � SOCIEDADE IBÉRICA DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 35 498/650123; identificação de pessoa colectiva
n.º 500176663; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 25 e 26/030211.

Certifico que, o texto que se segue, é a transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 1 à apresentação n.º 25/030211.
Cessação de funções do gerente José Pedro Cunha Folque de Men-

donça, por destituição em 16 de Dezembro de 2002.

Apresentação n.º 26/030211.
Nomeação de gerente, por deliberação de 16 de Dezembro de 2002,

de Maria Margarida Pereira Bastos dos Anjos Rocha Folque de Men-
donça, casada, Rua de São Domingos à Lapa, 19, Lisboa.

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2000689345

PERUSÍA � CLÍNICA DE PSICOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 157/030407; identificação de pessoa colectiva
n.º 506459110; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/
030407.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

1.ª Maria Manuela Porto Nunes Coelho, divorciada, natural de
Lisboa, freguesia de São Jorge de Arroios, contribuinte fiscal
n.º 106926888, residente na Rua de Pascoal de Melo, 62, 1.º, direito,
em Lisboa.

2.ª Alexandra Margarida Nabais Saraiva Rua, solteira, maior, natu-
ral da freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, residen-
te na Rua de Manuel Anastácio Alves, 15-A, em Carnaxide, Oeiras,
que outorga como procuradora de André Porto Pereira, solteiro,
maior, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de
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Lisboa, contribuinte fiscal n.º 163725004, residente com a primeira,
conforme poderes constantes da procuração que arquivo.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PARUSÍA � Clínica de Psico-
logia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Castilho, 13-D, 6.º-E, em
Lisboa, freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em psicoterapia de crianças e adul-
tos; grupanálise; terapias sistémicas; familiar, de casal e em rede; acom-
panhamento psicopedagógico; testes psicotécnicos; orientação
vocacional; selecção profissional; terapia institucional; formação,
estudos e investigação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 3750 euros, pertencente à sócia Maria Manuela Porto
Nunes Coelho; e uma de 1250 euros, pertencente ao sócio André Porto
Pereira.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � 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.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante de 5000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

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 o conhecimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2002360464

MARINA ESTRELLA � EMBARCAÇÕES E ACESSÓRIOS
NÁUTICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 154/030404; identificação de pessoa colectiva n.º 506241190;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 48/030404.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

José Estrella Mateu, solteiro, maior, natural de Espanha, de na-
cionalidade espanhola, residente na Rua de Juan Miró, 3, 3.º, 1.ª,

Escalera A, em El Masnau, Barcelona, Espanha, portador do bilhete
de identidade n.º 46130670-F, emitido em 4 de Julho de 2001, emiti-
do pelo Ministério do Interior de Espanha, que outorga em represen-
tação na qualidade de administrador da sociedade denominada, Marina
Estrella, S. L., identificação de pessoa colectiva n.º 980255902, com
sede em Masnaou, Barcelona, Espanha, qualidade e poderes que veri-
fiquei pela certidão emitida pela Conservatória do Registo Comercial
e pela acta de 18 de Julho de 2002, documentos que arquivo.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Marina Estrella � Embarcações e
Acessórios Náuticos, Sociedade Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem sede na Rua do Ouro, 40/48, 2.º, freguesia de São
Nicolau, concelho de Lisboa, e rege-se pelos presentes estatutos e pela
legislação aplicável.

§ único. A gerência pode deslocar a sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, podendo deliberar abrir sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação, em
qualquer zona do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a comercialização, importações e
exploração de embarcações e acessórios, exploração, serviços de in-
verno, manutenção, reparações, instalações de embarcações,
comercialização e exploração de amarras, locais e apartamentos.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode participar no capital de sociedades mesmo com
objecto diferente, em quaisquer sociedades, quer reguladas por leis
especiais quer em agrupamentos complementares de empresas e sem-
pre que em sociedades de responsabilidade limitada não fique na si-
tuação de única sócia dessa sociedade.

ARTIGO 5.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, Marina Estrella, S. L.

ARTIGO 6.º

A sócia poderá realizar prestações suplementares de capital até ao
montante global de 20 000 euros.

ARTIGO 7.º

1 � a gerência e representação da sociedade pertence ao não só-
cio José Estrella Mateu, solteiro, maior, residente na Rua de Juan Miró,
3, 3.º, 1.ª, Escalera, A, em El Masnau (Barcelona), Espanha, desde já
nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um geren-
te ou de um procurador, dentro dos limites dos poderes que lhe tenha
sido conferido numa procuração.

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral reunirá pelo menos uma vez por ano, em
sessão ordinária, para deliberar sobre o relatório de gestão e as contas
do exercício findo e sobre a proposta de aplicação de resultados e
para proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da
sociedade, bem como às eleições que sejam da sua competência, po-
dendo ainda tratar de quaisquer outros assuntos de interesse para a
sociedade, desde que sejam expressamente indicados na respectiva
convocatória.

2 � A assembleia geral poderá cometer a auditores a verificação
das contas da sociedade sem prejuízo da competência da entidade in-
cumbida da fiscalização da mesma.

3 � A referida entidade pronunciar-se-á obrigatoriamente sobre o
conteúdo dos relatórios apresentados pelos auditores.

ARTIGO 9.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 10.º

Os lucros líquidos do exercício que sejam legalmente distribuíveis
terão a aplicação que a assembleia geral determinar, tendo esta total
liberdade para deliberar no sentido de os afectar, total ou parcialmen-
te, à formação de reservas ou de os distribuir pela sócia.
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Poderão ser feitos, à única sócia, adiantamentos sobre lucros no
decurso do exercício social, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 11.º

As operações sociais poderão iniciar-se a partir de hoje, para o que
o gerente fica autorizado a celebrar quaisquer negócios jurídicos por
conta da sociedade no âmbito do respectivo objecto.

ARTIGO 12.º

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

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2002360340

CUIDARES � SERVIÇO DE CUIDADOS AO DOMICÍLIO
PARA DOENTES E IDOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 019/030212; identificação de pessoa colectiva
n.º 506396843; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 1;
números e datas das apresentações: 20/030212 e 18/030410.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

Ana Maria Ferreira da Silva e Brito, que usa só Ana Maria Silva e
Brito, natural da freguesia de São Cristóvão e São Lourenço, conce-
lho de Lisboa, solteira, maior, advogada, com escritório em Lisboa,
na Rua de Alexandre Herculano, 40, 2.º, esquerdo, a qual outorga na
qualidade de procuradora e em representação de:

Ulrike Siering, contribuinte fiscal n.º 242650937 e marido, Martin
Siering, contribuinte fiscal n.º 242651020, casados sob o regime da
comunhão de adquiridos, ambos naturais da Alemanha, de nacionali-
dade alemã, residentes em Lufstrasse 22, Recklinghausen, Alemanha,
conforme procuração que arquivo.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação CUIDARES � Serviço de Cui-
dados ao Domicílio para Doentes e Idosos, L.da, e tem a sua sede na
Avenida da Liberdade, 69, 4.º-A, em Lisboa, freguesia do Coração de
Jesus.

ARTIGO 2.º

A sociedade durará por tempo indeterminado, contando-se o seu
início a partir de hoje.

ARTIGO 3.º

Por decisão da gerência, a sociedade pode deslocar a sede social
dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe, e pode ainda cons-
tituir sucursais ou representações, quer no país quer no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de apoio ao
domicílio, nomeadamente prestação de cuidados individualizados no
domicílio a indivíduos e famílias que, por motivo de doença, deficiên-
cia ou outro impedimento, não possam assegurar a satisfação das suas
necessidades básicas, respectivamente as actividades da vida diária.

ARTIGO 5.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, corresponde à soma de duas quotas iguais no valor de
2500 euros cada uma delas, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Martin Siering, e Ulrike Siering.

ARTIGO 6.º

As cessões de quotas no todo ou em parte, a favor de estranhos à
sociedade, carecem do consentimento desta, gozando ainda a sociedade
do direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
em juízo e fora dele, activa e passivamente, é bastante e suficiente a
assinatura de qualquer um dos gerentes.

ARTIGO 8.º

1 � A amortização de quaisquer quotas é permitida:
a) Por acordo entre a sociedade e o respectivo titular;
b) Por partilha por divórcio ou separação judicial de pessoas e bens;
c) Por interdição, inabilitação, insolvência ou falência dos sócios;
d) Por arresto, penhora, arrematação, adjudicação ou venda judicial.
2 � O valor da amortização é o que resultar do último balanço da

sociedade e será pago pela sociedade ao respectivo interessado em
cinco prestações trimestrais, a primeira com vencimento 90 dias após
a deliberação da amortização, tomada pela sociedade.

ARTIGO 9.º

Em caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer sócio,
a sociedade não se dissolverá e continuará com os herdeiros ou repre-
sentantes, devendo os herdeiros nomear entre si um que a todos re-
presenta na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.º

Aos sócios poderão ser exigíveis prestações suplementares de capi-
tal, até ao valor de 50 000 euros, mediante condições estabelecidas
por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, sempre
que a lei não exija outras formalidades.

Mais certifico que, o texto que se segue, é a transcrição da inscri-
ção acima referida:

Averbamento n.º 1 à apresentação n.º 18/030410.
Rectificação.
Sede: Lisboa, Avenida da Liberdade, 69, 4.º-A, freguesia de São José.

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2000689736

MARIA CAFÉ � LOJA DE CONVENIÊNCIA
E PRONTO A COMER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9779/010109; identificação de pessoa colectiva n.º 505123134;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 14 e 15/030421.

Certifico que, foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 4.º da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redacção:

4.º

1 � A gerência da sociedade poderá ser nomeada ou destituída em
assembleia geral, ficando a mesma a cargo da já gerente, Maria Isabel
Nunes Pinto Capelo Ramos de Sousa Macedo.

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

Mais certifico que, o texto que se segue, é a transcrição da inscri-
ção acima referida:

Averbamento n.º 1 à apresentação n.º 14/030421.
Cessação de funções da gerente Ana Maria Castro Soares de Sousa

Macedo, por ter renunciado em 29 de Janeiro de 2003.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2001087276

CONSTRUÇÕES JOAQUIM MONTEZ RODRIGUES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 072/030310; identificação de pessoa colectiva
n.º 506103447; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 38/
030310.
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Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

Joaquim Manuel Montês Rodrigues, solteiro, maior, natural da fre-
guesia e concelho de Almeirim, onde é residente à Rua de 5 de Outu-
bro, 10-A, 1.º, esquerdo, possuidor do bilhete de identidade n.º 8391086,
de 18 de Novembro de 1998, contribuinte fiscal n.º 122266048.

1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial, sociedade
unipessoal por quotas, que usa a firma, Construções Joaquim Montêz
Rodrigues, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na freguesia do Coração
de Jesus, concelho de Lisboa, à Rua do Conde Redondo, 59, 2.º-A

§ único. A sede da sociedade poderá ser deslocada dentro do mes-
mo concelho, por mera decisão do sócio.

2.º

O seu objecto consiste na construção civil, compra e venda de
prédios rústicos e urbanos e revenda dos mesmos.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde a uma única quota desse mesmo valor nominal,
pertencente ao sócio, Joaquim Manuel Montês Rodrigues.

4.º

Pode ser deliberada e aprovada a exigibilidade de prestações suple-
mentares de capital até ao décuplo do capital social.

5.º

1 � A sociedade é administrada por um ou mais gerentes, estra-
nhos ou não à sociedade, os quais serão designados pelo sócio Joa-
quim Manuel Montês Rodrigues, que com ou sem remuneração, deci-
dirá se o cargo fica ou não pendente de prestação de caução.

2 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, desde já nomeado, será exercida por
Joaquim Manuel Montês Rodrigues.

3 � A sociedade fica validamente obrigada nos respectivos actos e
contratos com a assinatura de um gerente.

4 � Em caso algum os gerentes ou seus mandatários poderão obri-
gar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente em letras de favor, fianças ou abonações.

6.º

Fica desde já autorizado o sócio único a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade unipessoal por quotas, Construções Joaquim Montêz
Rodrigues, Unipessoal, L.da, desde que tais negócios sirvam à prosse-
cução do objecto social.

7.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade limitada em sociedades com objecto igual ou diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001136803

PATROCINIUM � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 148/030403; identificação de pessoa colectiva
n.º 504223704; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 26/
030403.

Certifico que, o texto que se segue, é a transcrição da inscrição
acima referida:

Apresentação n.º 26/030403.
Alteração do contrato, quanto ao artigo 1.º (corpo).
Sede: Lisboa, Largo de Adelino Amaro da Costa, 8, 2.º, direito,

freguesia da Madalena.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 1000252230

COISAS DE AMIGAS, DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 084/030313; identificação de pessoa colectiva n.º 506125440;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/030313.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

1.ª Ana Maria Neves Ferreira.
2.ª Teresa Isabel Ferreira Marques de Castro.

1.º

A sociedade adopta a firma Coisas de Amigas, Decoração, L.da, tem
a sua sede na Estrada de Benfica, 747-D, freguesia de Benfica, conce-
lho de Lisboa.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede da sociedade
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar filiais, sucursais, delegações, agências ou qualquer outra forma
local de representação no território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto a venda de artigos para o lar, decora-
ção, venda e fabrico de artigos artesanais.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada,
pertencentes uma a cada uma das sócias.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambas as sócias, que
ficam desde já nomeadas gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a assinatura de dois gerentes.

5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, porém, a favor de estra-
nhos, fica dependente do prévio consentimento da sociedade, que terá
o direito de preferência, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes,
em segundo lugar.

6.º

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

7.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socieda-
de continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e o representante
legal do interdito ou os herdeiros do sócio falecido, os quais se farão
representar na sociedade por um deles, enquanto a quota se mantiver
indivisa.

8.º

Por simples deliberação dos sócios, podem ser derrogadas as nor-
mas legais dispositivas.

9.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas
com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência míni-
ma de 15 dias.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001136862

PLANETA INTERNACIONAL � PUBLICIDADE
E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8195; identificação de pessoa colectiva n.º 503751928; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 6/030401.
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Certifico que, foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 17 de Março de 2003.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2001052448

MEDIACAR � COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9367; identificação de pessoa colectiva n.º 505096765; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 14/030422.

Certifico que, foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 8 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2001087365

PAULA & CARMO � COMÉRCIO DE ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 534/010911; identificação de pessoa colectiva n.º 505234840;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 49/030402.

Certifico que, foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

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

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2000835546

COM VOCÊ � COMÉRCIO ELECTRÓNICO E CONSULTORIA
NAS ÁREAS DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 545/010912; identificação de pessoa colectiva n.º 505026007;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 46/030414.

Certifico que, foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2003.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2002366381

CMLC � MULTIMÉDIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 705/021017; identificação de pessoa colectiva
n.º 506255603; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 11 e 12/030415.

Certifico que, o texto que se segue, é a transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 1 à apresentação n.º 11/030415.
Cessação de funções do administrador, Pedro Miguel dos Santos

Ferreira Vicente, por ter renunciado, em 29 de Janeiro de 2003.

Apresentação n.º 12/030415.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por de-

liberação de 3 de Março de 2003, para o triénio em curso de 2002-
-2004, de Eduardo Gonzalo Fernandez-Espinar Fernandez, casado, Rua
de Mário Castelhano, 40, Queluz de Baixo.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2002366454

CARLOS ALBERTO ALMEIDA � CONTABILIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 175/030414; identificação de pessoa colectiva n.º 506545946;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030414.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

Carlos Alberto Miranda de Almeida, contribuinte fiscal
n.º 140851399, natural de Moçambique, casado com Maria Isabel
Rodrigues Martins Almeida, sob o regime da comunhão de adquiridos,
residente na Avenida do Mediterrâneo, lote 1.01.2.4, 4.º, esquerdo,
em Lisboa, portador do bilhete de identidade n.º 7271746, emitido
em 6 de Agosto de 2002, pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos Alberto Almeida � Con-
tabilidade, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Brasil, 1, em Lis-
boa, freguesia do Campo Grande.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
da contabilidade, fiscalidade e gestão.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio deliberar.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2004303409

CÓDIGO E CONTAS � CONTABILIDADE
E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 176/030414; identificação de pessoa colectiva n.º 506331288;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030414.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

1.º Jorge Manuel Tavares Rosa, contribuinte fiscal n.º 199005370,
natural da freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, casado
com Cláudia Sofia Jeremias Almeida Gonçalves Rosa, sob o regime da
comunhão de adquiridos, residente na Rua de Prista Monteiro, 25,
3.º-C, Lisboa, portador do bilhete de identidade n.º 9044944, emitido
em 2 de Janeiro de 2003, pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa.

2.º Luís Filipe Caldas Ferreira dos Santos, contribuinte fiscal
n.º 210973935, natural do Brasil, solteiro, maior, residente na Quin-
ta da Alagoa Debaixo, lote 9-A, 2.º, esquerdo, Carcavelos, Cascais,
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portador do bilhete de identidade n.º 11859720, emitido em 12 de Julho
de 2002, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

3.º João Filipe Tavares Carreiro Martins Rodrigues, contribuinte
fiscal n.º 221125248, natural da freguesia da Lapa, concelho de Lis-
boa, solteiro, maior, residente no Pátio do Pinheiro, 31, Mafra, por-
tador do bilhete de identidade n.º 10380019, emitido em 5 de Dezem-
bro de 2001, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Código e Contas � Contabilidade
de Consultadoria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Prista
Monteiro, 25, 3.º-C, freguesia de Carnide, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de conta-
bilidade, de gestão de condomínios, de consultadoria ecocómico-fi-
nanceira e consultadoria fiscal.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5100 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais do
valor nominal de 1700 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

legitimários;
e) Quando em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2004303395

PEDRA LUNAR � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 165/030408; identificação de pessoa colectiva n.º 506524329;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 49/030408.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

Ana Maria Esteves Colaço de Carvalho Correia de Sá, contribuinte
fiscal n.º 179005618, natural da freguesia de Santa Justa, concelho de
Lisboa e marido, Jorge Alves Correia de Sá, contribuinte fiscal
n.º 144449625, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa, casados sob o regime da comunhão de adquiridos,
residentes na Rua dos Heróis de Quionga, 52, 1.º, direito, em Lisboa,
titulares dos bilhetes de identidade, respectivamente n.º 6002078, de
19 de Março de 1998, e n.º 5196342, de 10 de Março de 1999, emi-
tidos pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 �  A sociedade adopta a firma Pedra Lunar � Comércio, Im-
portação e Exportação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua dos Heróis de
Quionga, 52, 1.º, direito, freguesia da Penha de França, concelho de
Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio, representação, im-
portação e exportação de acessórios de moda, artigos de decoração,
utilidades domésticas, material escolar, brinquedos, artigos para festas e
artigos de puericultura.

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 no valor
nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Jorge Alves Correia de Sá.

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.

5 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2004303387

MUKIXE � PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 158/030408; identificação de pessoa colectiva n.º 506506274;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030408.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

1.º Jorge António Pires Correia, divorciado, natural da freguesia do
Campo Grande, concelho de Lisboa, residente na Rua Cidade de
Carmona, lote 240, 1.º, direito, Olivais Sul.
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2.ª Ana Clara Rodrigues Guerra Marques, solteira, maior, natural
da freguesia de Caia e São Pedro, concelho de Elvas, residente na Rua
dos Soeiros, 339, 6.º, direito, Benfica, Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de MUKIXE � Produção de
Audiovisuais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Soeiros, 339, 6.º, direi-
to, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou outras for-
mas de representação, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em produção cinematográfica,
audiovisual, multimédia, edições literárias e espectáculos. Prestação
de serviços de produção na área de audivisual e editorial, reprodução,
edição, exploração e distribuição de suportes gravados, CD audio,
vídeo, DVD e obras literárias. Importação e exportação de materiais
para os mesmos.

ARTIGO 3.º

1 � 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.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual a dez vezes o capital social inicial.

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 obrigar a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu 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 exclusão ou exoneração de qualquer sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, 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, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2004303379

MELLO BARRETO � CONSULTORES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 177/030414; identificação de pessoa colectiva n.º 506542939;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/030414.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

Gonçalo José Geada de Mello Barreto, contribuinte fiscal
n.º 113046405, divorciado, natural da freguesia do Santo Condestável,
concelho de Lisboa, residente na Rua de Francisco Metrass, 26, 2.º,
esquerdo, em Lisboa, titular do bilhete de identidade n.º 7674939, de
12 de Abril de 2000, emitido em Lisboa, nos Serviços de Identifica-
ção Civil.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mello Barreto � Consultores,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Francisco Metrass, 26,
2.º, esquerdo, freguesia do Santo Condestável, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área de
consultoria de gestão e marketing.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada, conforme
aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2004303360

POC 88 � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 151/030404; identificação de pessoa colectiva n.º 506541002;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030404.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

1.ª Ana Paula Carmelo Quintano, casada sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, com o segundo outorgante, natural da freguesia de
Ervedal, concelho de Avis e residente na Rua de Jorge Croner de
Vasconcelos, 2, 2.º-D, Santa Marta do Pinhal, Corroios.

2.º Nuno José Airoso Azinheira Martins Freire, natural da fregue-
sia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, casado no dito regi-
me de bens, com a primeira outorgante e com ela residente.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de POC 88 � Contabilidade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Duque de Palmela, 30,
6.º-E, freguesia do Sagrado Coração de Jesus, concelho de Lisboa.
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3 � A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem com como criar sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de contabili-
dade, consultoria, consultadoria e outsorcing.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nomi-
nal de 4500 euros, pertencente à sócia Ana Paula Carmelo Quintano;
e outra do valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio Nuno
José Azinheira Martins Freire.

2 � A sociedade poderá deliberar prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual a cinquenta vezes o capital so-
cial da sociedade.

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,
ficando desde já nomeado gerente, o sócio Nuno José Airoso Azi-
nheira Martins Freire.

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

3 � A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de actos.

4 � Fica proibido aos gerentes e mandatários ou procuradores da
sociedade obrigarem-na em fianças, letras de favor, avais, abonações
e outros actos, contratos ou documentos semelhantes, estranhos aos
negócios sociais.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas a cessão a
estranhos fica dependente do consentimento da sociedade, tendo esta
em primeiro lugar, e os sócios não cedentes em segundo, o direito de
preferência.

2 � Consentida pela sociedade a cessão de quotas a não sócios, os
sócios não cedentes poderão exercer o seu direito de preferência, no
prazo de 30 dias a contar da data em que a assembleia geral consentir
a referida cessão. No caso de mais de um sócio exercer aquele seu
direito de preferência, a quota cedenda será dividida pelos preferentes
na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 6.º

1 � As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras for-
malidades, serão convocadas por qualquer sócio ou gerente, por meio
de cartas registadas com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com,
pelo menos, 15 dias de antecedência para os seus domicílios ou sedes,
que os mesmos deverão manter actualizados perante a sociedade por
avisos de forma e via às usadas para as convocatórias.

2 � Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias gerais
por outro sócio ou advogado, mediante carta dirigida ao presidente da
assembleia geral.

3 � O mandato conferido nos termos do número anterior pode
ser concedido por tempo indeterminado.

ARTIGO 7.º

As deliberações que impliquem alterações no contrato de sociedade
carecerão, como é de lei, de um maioria correspondente a pelo me-
nos, 75% do capital social da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � Para além dos casos previstos na lei, a sociedade poderá amor-
tizar qualquer quota nos seguintes casos:

a) Por falência do sócio titular;
b) Quando a quota tenha sido arrestada, penhorada ou objecto de

qualquer outra apreensão judicial, a mesma deixe de estar na livre
disponibilidade do sócio e este não obtenha o levantamento da pro-
vidência no prazo de três meses, a contar do seu decretamento, não
se contando neste período as férias judiciais;

c) Morte e interdição e ainda a dissolução ou nomeação de admi-
nistrador judicial, quando se trate de sociedade;

d) Divórcio ou separação judicial de pessoas e bens do sócio, não
lhe sendo adjudicada por inteiro a respectiva quota;

e) Desde que, por qualquer forma, a quota deixe de estar na livre
disposição do seu titular.

2 � A sociedade pode, em alternativa, adquiri-la ou fazê-la adqui-
rir por sócio ou por terceiro.

1 � A sociedade poderá, nos termos e condições previstas na lei e
relativamente a sociedades constituídas ou a constituir, adquirir, subs-
crever, deter e alienar acções próprias e alheias e realizar sobre umas
e outras todas as operações que julgar convenientes, bem como adqui-
rir, deter e ceder quotas noutras sociedades, ainda que o seu objecto
social seja diferente do objecto social desta sociedade.

2 � A aquisição de quotas próprias ou acções ou quotas alheias,
depende de deliberação da assembleia geral.

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2004303352

MONEYCALL � SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 155/030407; identificação de pessoa colectiva n.º 506487424;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030407.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

1.º José Carlor Pereira Lilaia, contribuinte fiscal n.º 154 653144,
natural da freguesia e concelho de Vila Franca de Xira, casado com
Maria do Rosário Lopes Luís Pereira Lilaia, no regime da comunhão
de adquiridos, residente na Avenida dos Combatentes da Grande Guer-
ra, 22, 3.º, esquerdo, Vila Franca de Xira, portador do bilhete de iden-
tidade n.º 1267499, emitido em 27 de Janeiro de 2003, pelos Servi-
ços de Identificação Civil de Lisboa.

2.º Manuel Maria Ricardo, contribuinte fiscal n.º 130547379, na-
tural da freguesia da Jou, concelho de Murça, casado com Maria Amélia
da Silva Martins Ricardo, no regime da comunhão de adquiridos, resi-
dente na Rua de Pascoal de Melo, 7, 2.º, frente, Lisboa, portador do
bilhete de identidade n.º 822687, emitido em 2 de Outubro de 1995,
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

3.º Paulo Jorge Seixas de Castro Jerónimo, contribuinte fiscal
n.º 180677020, natural de Viseu, freguesia de Santa Maria de Viseu,
concelho de Viseu, casado com Yolanda Maria Martins Ricardo
Jerónimo, no regime da comunhão de adquiridos, residente na Quinta
da Caeira, Estrada da Malveira, Cascais, portador do bilhete de iden-
tidade n.º 7074881, emitido em 12 de Fevereiro de 1999, pelos Ser-
viços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MONEYCALL � Serviços de
Telecomunicações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Pascoal de
Melo, 7, 2.º, esquerdo, freguesia de Arroios, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços e comér-
cio de telecomunicações.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 45 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais do
valor nominal de 15 000 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 45 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

legitimários;
e) Quando em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou 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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2004303344

CAFETARIA CANTINHO DO ORIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 145/030403; identificação de pessoa colectiva n.º 506296997;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030403.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

1.os Cristina Maria da Silva Rodrigues Pereira, contribuinte fiscal
n.º 166591882, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa e marido, Fernando António Rodrigues Pereira,
contribuinte fiscal n.º 125735510, natural da freguesia e Odivelas,
concelho de Loures, casados sob o regime da comunhão de adquiridos,
residentes na Rua do Padre Alfredo Fernandes de Brito, 22, 2.º-B,
Venda do Pinheiro, Mafra, titulares dos bilhetes de identidade, res-
pectivamente n.º 6464639, de 28 de Dezembro de 2000, e
n.º 6004158, de 21 de Junho de 2001, emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

2.ª Maria de Lurdes Rodrigues Pereira dos Reis Sardinha, contri-
buinte fiscal n.º 128494786, natural da freguesia de Lamego
(Almacave), concelho de Lamego, casada com João dos Reis Sardi-
nha, sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Avenida
do Padre Alberto Neto, 21, 7.º, esquerdo, Rio de Mouro, Sintra, titu-
lar do bilhete de identidade n.º 3006917, emitido em 10 de Outubro
de 2002, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cafetaria Cantinho do Oriente, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida de Berlim,
10, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em pastelaria, cafetaria e snack-
-bar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: duas do
valor nominal de 2250 euros cada, tituladas por cada uma das sócias,
Cristina Maria da Silva Rodrigues Pereira, e Maria de Lurdes Rodrigues
Pereira dos Reis Sardinha; e outra do valor nominal de 500 euros,
titulada pelo sócio Fernando António Rodrigues Pereira.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes, as sócias Cristina Maria da
Silva Rodrigues Pereira, e Maria de Lurdes Rodrigues Pereira dos Reis
Sardinha.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

legitimários;
e) Quando em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2004303336

CRESCENTE AZUL � DESIGN ALTERNATIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 143/030402; identificação de pessoa colectiva n.º 506423913;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030402.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

1.º Filipe Duarte Pedro França Félix, contribuinte fiscal
n.º 205157939, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa, solteiro, maior, residente na Rua de D. Aleixo
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Corte Real, lote 5, 1.º, esquerdo, em Lisboa, titular do bilhete de iden-
tidade n.º 10520711, emitido em 6 de Maio de 1998, pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa.

2.ª Sofia Ramos Alves, contribuinte fiscal n.º 208727825, natural
da freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa, soltei-
ra, maior, residente na Rua Cidade de Bolama, 11, 1.º, esquerdo, em
Lisboa, titular do bilhete de identidade n.º 10526582, emitido em 28 de
Agosto de 1997, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Crescente Azul � Design
Alternativo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de D. Aleixo
Corte Real, lote 5, 1.º, esquerdo, freguesia de Santa Maria dos Olivais,
concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
consultadoria, estudos, processamento e desenvolvimento nas áreas
da imagem, do design e da informática e aluguer, comércio, importa-
ção, exportação e representação de equipamentos relacionados com
as áreas acima descritas. Design.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2004303328

MRS PIE � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 141/030401; identificação de pessoa colectiva
n.º 506532941; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
030401.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

Teresa Lopes da Cruz de Azevedo Coutinho, contribuinte fiscal
n.º 213178508, natural da freguesia e concelho de Cascais, casada com
Luís Filipe Martins Ferreira, sob o regime da comunhão de adquiridos,
residente na Rua de Mouzinho de Albuquerque, lote 8, 2.º-D, São
Domingos de Rana, Cascais, portadora do bilhete de identidade
n.º 10679818, emitido em 14 de Outubro de 1998, pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MRS PIE � Actividades Hotelei-
ras, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Sol ao Rato, 8-A, em
Lisboa, freguesia de Santa Isabel.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades hoteleiras e simila-
res, designadamente restauração.

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 aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme a sócia deliberar.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente, a sócia.

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 per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2005034452

MÁRIO GONÇALVES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 069/030307; identificação de pessoa colectiva n.º 506475972;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/030307.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

Mário Correia Leal Gonçalves, contribuinte fiscal n.º 116887141,
natural da freguesia de Valmaior, concelho de Albergaria-a-Velha e
mulher, Sílvia Maria Belém Raimundo Gonçalves, contribuinte fiscal
n.º 208224211, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa, casados sob o regime da comunhão de adquiridos,
residentes na Rua de João de Freitas Branco, 36, 1.º, direito, São
Domingos de Benfica, Lisboa, titulares dos bilhetes de identidade,
respectivamente n.os 8838227, e 9554198, ambos de 17 de Junho de
1999, emitidos pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mário Gonçalves � Constru-
ções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de João de Freitas Branco,
36, 1.º, direito, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de
Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil: construção e
reparação de imóveis, pintura, acabamentos e canalizações, carpinta-
ria e serralharia.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas: uma no valor nominal de 4750 euros, pertencente ao sócio
Mário Correia Leal Gonçalves; e outra de 250 euros, pertencente à
sócia Sílvia Maria Belém Raimundo Gonçalves.
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2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global do triplo do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada, conforme aí for deliberado.

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Mário Correia Leal
Gonçalves.

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 o 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 Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2004302330

COHB, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 632/020924; identificação de pessoa colectiva n.º 505813971;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 48/030415.

Certifico que, o texto que se segue, é a transcrição da inscrição
acima referida:

Apresentação n.º 48/030415.
Nomeação do fiscal único, por deliberação de 18 de Novembro de

2002, para o quadriénio de 2002-2005:
Noras Silvério & Bizarro do Vale, Sociedade de Revisores Oficiais

de Contas, Rua de João Pinto Ribeiro, 101, Lisboa.
Vítor Manuel Bizarro do Vale, casado, Rua do Vigário, 70-D, 3.º,

direito, Lisboa, revisor oficial de contas � suplente.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2002366560

CS2F2 � CONSULTORIA NAS ÁREAS DA QUALIDADE,
AMBIENTE E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 226/020419; identificação de pessoa colectiva
n.º 505626322; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 17 e 18/030403.

Certifico que, o texto que se segue, é a transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 1 à apresentação n.º 17/030403.
Cessação de funções do gerente, Jorge Manuel dos Santos Sampaio

Neves da Silva, por ter renunciado, em 30 de Dezembro de 2002.

Apresentação n.º 18/030403.
Nomeação de gerente, por deliberação de 30 de Dezembro de 2002,

de Vítor Manuel Alves da Cruz.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2001131771

CORDASECA � PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E EDIÇÕES
DE ARTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula n.º 11 140/
020320; identificação de pessoa colectiva n.º 504978732; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/030404.

Certifico que, o texto que se segue, é a transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 1 à apresentação n.º 4/030404.
Cessação de funções do membro do conselho de administração, DRIVE �

Gestão e Investimento, S. A., por o seu representante Pedro Manuel Sal-
vador Marques Murta ter renunciado, em 27 de Março de 2003.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2001133340

CDRIAMAIS � DESIGN DE COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 994/020125; identificação de pessoa colectiva
n.º 505933241; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 12 e 13/030411.

Certifico que, o texto que se segue, é a transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 1 à apresentação n.º 12/030411.
Cessação de funções do gerente, Carlos Aires de Moura Falcão de

Matos, por ter sido destituído, em 2 de Abril de 2003.

Apresentação n.º 13/030411.
Nomeação de gerente, por deliberação de 2 de Abril de 2003, de

Cláudia Margarida Miguel Ferreira dos Santos Reis Cortes de Almeida,
Campo Grande, 54, 4.º-T, Lisboa.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2002366039

CONCEIÇÃO RIBEIRO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 579/010921; identificação de pessoa colectiva
n.º 505781611; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 21 e 22/030409.

Certifico que, o texto que se segue, é a transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 1 à apresentação n.º 21/030409.
Cessação de funções dos gerentes, Claudino Pereira Marques, e Maria

da Conceição Ribeiro Pacheco Pereira Marques, por terem renuncia-
do em 31 de Março de 2003.

Apresentação n.º 22/030409.
Nomeação de gerentes, por deliberação de 31 de Março de 2003,

de Vítor Manuel Cardoso, e Dora Lisete Santos Cardoso.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2002361967

MARKETING DE LINEALES Y PUNTOS DE VENDA S. A.
(Sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 035/010402; identificação de pessoa colectiva
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n.º 980212952; averbamento n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 2; números e data das apresentações: 39, 40 e 41/031205.

Certifico que, o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 39/031205. � Cessação de
funções da representante Amparo Concejo de Castro, por destituição
em 24 de Setembro de 2003.

Apresentação n.º 40/031205. � Nomeação de representante, por
deliberação de 24 de Setembro de 2003: Óscar Cabézon Guardiola,
casado, Rivas Vaciamadrid, (Madrid), Poligno Industrial Santa Ana,
Parque Logístico Wereldhave, Calle Mariano.

Averbamento n.º 2, apresentação n.º 41/031205. � Deslocação da
sede da sucursal para a Rua do Campo Grande, 28, 3.º, C, freguesia do
Campo Grande, Lisboa.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2004324589

4 CHATS � GALERIA DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 624/011009; identificação de pessoa colectiva n.º 504783319;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 58 e 59/030409.

Certifico que, foi registada a alteração do contrato quanto aos ar-
tigos 3.º e 4.º, n.º 2 da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

3.º

A sociedade tem o capital social integralmente realizado em di-
nheiro de 5000 euros, correspondendo à soma de duas quotas iguais
de 2500 euros cada, uma de cada um dos sócios Maria Hermínia
Tavares da Silva e Miguel António Tavares da Silva Costa Dias.

4.º

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

Mais certifico que, o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 2, apresentação n.º 58/030409. � Cessação de
funções do gerente, João Manuel da Silva Manecas Rodrigues, por ter
renunciado em 28 de Março de 2003.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2004303280

CAETANO & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9886/010207; identificação de pessoa colectiva n.º 505319616;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 30/030401.

Certifico que, foi registada a alteração do contrato quanto aos ar-
tigos 3.º, n.º 1 e 4.º da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais, do valor nominal de 2500 euros cada, pertencendo uma à
sócia Encarnação do Rosário Simões e a outra ao sócio Paulo Carlos
Simões Baeta Caetano.

2 � (Mantém-se.)

ARTIGO 4.º

1 � (Mantém-se.)
2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)
4 � (É eliminado.)

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2001131933

MAXIFROTA � ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9254/000714; identificação de pessoa colectiva n.º 504956760;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 15/030410.

Certifico que, foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 7.º da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redacção.

ARTIGO 7.º

A sociedade fica autorizada a participar em sociedades com objecto e
natureza diferentes e em agrupamentos complementares de empresas.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2002360235

CORREIRO CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9552/001103; identificação de pessoa colectiva n.º 503215350;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 14/030415.

Certifico que, foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 16.º da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 16.º

Competência

Sem prejuízo das atribuições que, por lei lhe são conferidas, com-
pete, em especial, ao conselho de administração ou ao administrador
único:

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

b) Adquirir, locar, vender ou, por qualquer forma alienar ou obrigar
bens ou direitos imobiliários, nas condições que reputar convenientes,
mas dentro dos limites estabelecidos no § único deste artigo;

c) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamento, realizar
outras operações de crédito que não sejam vedadas pela lei e abrir
contas, dispor de saldos em qualquer banco, assim como sacar, acei-
tar, endossar, negociar e descontar ou protestar letras de câmbio,
dentro dos limites estabelecidos no § único deste artigo;

d) Contratar os empregados da sociedade, estabelecendo as respec-
tivas condições contratuais e exercer o correspondente poder directivo
e disciplinar;

e) Nomear mandatários ou procuradores para a prática de determi-
nados actos ou categorias de actos;

f) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as
deliberações da assembleia geral além de outorgar em nome da socie-
dade todas as escrituras e documentos públicos ou privados;

g) Determinar a organização e os métodos de trabalho da socieda-
de, elaborar regulamentos e as instruções que julgue convenientes;

h) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo contrair obrigações, propor e fazer seguir pleitos,
confessar, desistir ou transigir em processo, comprometer-se em
árbritos, assinar termos de responsabilidade e, em geral, resolver to-
dos os assuntos que não caibam na competência de outros órgãos
sociais ou dos serviços subalternos;

i) Representar ainda a sociedade em negociações colectivas de tra-
balho, perante associações patronais, profissionais ou outras a decidir
sobre a filiação da sociedade em qualquer destas associações;

j) Representar a sociedade perante todas as repartições do Estado
e seus organismos.

§ único. Estando a administração da sociedade confiada a um admi-
nistrador único, a aquisição, alienação e oneração de bens ou direitos
imobiliários e a celebração de contratos de mútuo de valor superior a
50 000 euros dependem de prévia deliberação da assembleia geral.
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O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2002366497

MANUEL ASCENSÃO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 174/030411; identificação de pessoa colectiva n.º 503638862;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 62/030411.

Certifico que, foi registada a alteração do contrato quanto aos ar-
tigos 1.º e 3.º da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade usa a firma Manuel Ascenção � Imobiliária, L.da e tem
a sua sede na Azinhaga das Travessas, Condomínio da Quinta do Conde
do Paço do Lumiar, bloco A3, 1.º, esquerdo, freguesia do Lumiar,
concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social totalmente realizado em dinheiro é de 400 000 euros,
e corresponde à soma de duas quotas iguais de 200 000 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel Lourenço Ascenção e
Otília Nunes Maroco Ascenção.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2004303310

CONEXO � CONTABILIDADE E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9531/001027; identificação de pessoa colectiva n.º 505104784;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 48/030409.

Certifico que, o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 48/030409. � Deslocação da
sede para: Avenida de Brasília, Pedrouços, Docapesca, Edifício das
Autoridades Marítimas, escritório AM-3, freguesia de Santa Maria de
Belém, concelho de Lisboa.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2002956324

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA DR.A ANA CRISTINA LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 152/030404; identificação de pessoa colectiva n.º 502709472;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/030404.

Certifico que, foi registada a alteração do contrato quanto aos ar-
tigos 1.º, 2.º, 3.º e 6.º da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter
a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma Clínica Médico-
Dentária Dr.ª Ana Cristina Lopes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua do Professor
Jorge Campinos, 4, 6.º, esquerdo, freguesia do Lumiar, concelho de
Lisboa.

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

2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médicos
e dentários.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 5000 euros e corresponde à
soma de três quotas: uma do valor nominal de 2500 euros e outra do
valor nominal de 2375 euros, ambas tituladas pela sócia Ana Cristina
Dias Pereira Lopes e outra do valor nominal de 125 euros titulada
pelo sócio Fernando de Jesus Dias Vieira.

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

3 � É gerente a sócia Ana Cristina Dias Pereira Lopes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2004303301

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

ASEPE PORTUGAL � IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 472; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
040217.

Certifico que, foi constituída por ASEPE Limited, a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação ASEPE Portugal � Imobiliá-
ria, Unipessoal, L.da, tem a sua sede no Largo do 1.º de Maio, Quinta
do Pomar, lugar de Cabeda, freguesia e concelho de Sobral de Monte
Agraço e durará por tempo indeterminado, a partir de hoje.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na compra e venda de bens imóveis, arren-
damento de bens imobiliários, administração de imóveis, aluguer de
bens móveis e participações em sociedades civis e comerciais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde a uma quota, de igual valor, pertencente à
sócia ASEPE Limited.

ARTIGO 4.º

A administração e representação da sociedade pertence a um ge-
rente.

1.º Fica desde já nomeado gerente António da Conceição Silva,
casado, residente no Largo do 1.º de Maio, Quinta do Pomar, lugar de
Cabeda, freguesia e concelho de Sobral de Monte Agraço.

2.º Para obrigar a sociedade activa e passivamente em todos os
actos e contratos, em juízo e fora dele é suficiente a assinatura de um
gerente ou procurador nomeado.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Manuel Gon-
çalves Nogueira. 2003313613

PREDIAL XANA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 457; identificação de pessoa colectiva n.º 504705652;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 1/20040204.
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Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte registo:

Nomeação de gerente de Piedade Luís Carvalho Fernandes Pinho,
casada.

Data da nomeação: 5 de Janeiro de 2004.

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Manuel Gon-
çalves Nogueira. 2003313630

ADÉLIA SILVESTRE � CONTABILIDADE E SERVIÇOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 381; identificação de pessoa colectiva n.º 505833190;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/040226.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Alteração parcial do contrato, sendo alterados os artigos 1.º, n.º 1 e
3.º, n.º 1 os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Adélia Silvestre � Contabilidade
e Serviços, Unipessoal, L.da

[...]
ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma única quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à única sócia.

[...]

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Manuel Gon-
çalves Nogueira. 2003313621

TORRES VEDRAS

AUTO HONRADO � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4395; identificação de pessoa colectiva n.º P506768619; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20031202.

Certifico que, Joaquim Nuno Honrado Martins casado com Cidália
Maria Martinho Ramos na comunhão geral e Luís Augusto Rodrigues
Leonardo casado com Maria da Conceição Valentim Firmino na co-
munhão geral, constituíram a sociedade com a denominação em
epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Honrado � Reparação de
Automóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Moinho da Oureça, 7,
no lugar de Moçafaneira, freguesia de Ventosa, concelho de Torres
Vedras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em reparação, pinturas e manu-
tenção de veículos automóveis. Comércio de veículos automóveis
usados.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nomi-
nal de 2500 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente ao dobro do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 2006236342

LANDTORRES � COMÉRCIO DE PEÇAS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4393; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20031127.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi constituída
a sociedade entre:

a) Rui José Roque Leal casado com Isabel Maria Gomes Alves Leal,
da comunhão de adquiridos, 2500 euros;

b) Luís Filipe das Neves Franco casado com Filomena Maria Ra-
mos Romás dos Santos Franco, da comunhão de adquiridos,
2500 euros, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LANDTORRES � Comércio de
Peças para Automóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa de Florêncio Augusto
Chagas, 3, rés-do-chão, freguesia de São Pedro e São Tiago, concelho
de Torres Vedras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de peças e acessórios
de automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.
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2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação finan-
ceira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires Santos. 2006229451

PORTALEGRE
CAMPO MAIOR

AUTO REPARADORA CENTRAL CAMPOMAIORENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Campo Maior. Matrícula
n.º 181/970515; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 7; números e datas das apresentações: 3/20040304 e 1/
20040305.

Certifico que, por acta de 3 de Março de 2004 e carta de renúncia
de 16 de Fevereiro de 2004, foram efectuados os seguintes registos:

a) Nomeação de gerente: Jorge Manuel Batuca Pouca Roupa em
3 de Março de 2004;

b) Cessação das funções de gerente: Fernando Joaquim Buinho Pouca
Roupa em 16 de Fevereiro de 2004, por renúncia.

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Luís Pires
Alvanel. 2001547498

ELVAS

GADITANA DE TRANSPORTES PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1299/
020618; identificação de pessoa colectiva n.º 506052931;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: (of.) e 5/20040226.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial com relação à sociedade em epígrafe que,
foi registado o seguinte acto de registo:

1.º Renúncia de gerentes: António de la Fuente de la Fuente e
Fernando Martinez de Bujo Sanchez, por renúncia em 16 de Feverei-
ro de 2004.

2.º Nomeação de gerente: Jorge Augusto de Sousa Alves.
Data: 16 de Fevereiro de 2004.

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Ajudante, Maria Manuel Calado
Branco. 2005742120

MABOGA � TRANSPORTES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1373/
030630; identificação de pessoa colectiva n.º 506495175; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20040226.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe, foi
registado:

Aumento de capital de 50 000 euros para 100 000 euros, encon-
trando-se o aumento de 50 000 euros, já subscrito e realizado em di-
nheiro, pelos sócios na proporção das respectivas quotas.

Que o referido aumento de capital já deu entrada nos cofres sociais
e que não é exigida pela lei, pelo contrato ou por qualquer deliberação
a realização de outras entradas.

Que, em consequência do referido aumento de capital alteram o
pacto social da mesma no que respeita ao seu artigo 3.º o qual passa
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
100 000 euros, correspondente à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 90 000 euros pertencente ao sócio Manuel Borrallo Hidalgo
e outra do valor nominal de 10 000 euros pertencente ao sócio Ma-
nuel Borrallo Garcia.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuel Cala-
do Branco. 2005742090

PONTE DE SOR

SILVA & PIMENTEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula
n.º 484; identificação de pessoa colectiva n.º 503974366;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20031217.

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

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 1/20031217. � Deslocação
da sede para a Avenida da Liberdade, 19, freguesia de Montargil, con-
celho de Ponte de Sor.

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

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Anabela Guerra
Garcia de Oliveira. 2005727628

M. FOUTO � COMÉRCIO DE MÓVEIS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula
n.º 751; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20031210.

Certifico que, Manuel António Pires Fouto casado com Fernanda
Maria Prates Henriques Fouto, na comunhão de adquiridos, residente
na Rua dos Heróis do Ultramar, 63, Montargil, Ponte de Sor, consti-
tuiu a sociedade que se rege pelo contrato constante dos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação M. Fouto � Comércio de
Móveis, Sociedade Unipessoal, L.da, com sede na Rua dos Heróis do
Ultramar, 63, freguesia de Montargil, concelho de Ponte de Sor.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto o comércio a retalho de mobiliário,
artigos de iluminação e outros artigos para o lar.
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ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, correspondente a uma única quota, pertencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração, compete ao
outorgante e sócio único, Manuel António Pires Fouto que, desde já,
se autonomeia gerente, sendo obrigatória a sua assinatura, para que a
Sociedade se considere validamente vinculada em todos os seus actos
e contratos.

ARTIGO 5.º

A Sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da mes-
ma para a prática de determinados actos, atribuindo tais poderes
mediante procuração.

ARTIGO 6.º

As decisões do sócio de natureza igual às deliberações das assembleias
gerais devem ser registadas em acta, por ele assinada.

ARTIGO 7.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
Sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto
social e obedeçam à forma legalmente prescrita, a qual deverá ser
sempre por escrito.

ARTIGO 8.º

A Sociedade poderá exigir do sócio único prestações suplementares
de capital até ao montante correspondente a 20 vezes o montante
do capital social.

ARTIGO 9.º

A Sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des ainda que com objecto social diferente do seu e associar-se, pela
forma que entenda conveniente, a quaisquer entidades singulares ou
colectivas.

ARTIGO 10.º

O gerente fica, desde já, autorizado a proceder aos seguintes actos,
antes do registo definitivo da escritura de constituição da Sociedade:

a) Levantar o depósito do capital realizado;
b) Proceder à aquisição de equipamento com vista à prossecução

do objecto social;
c) Proceder à contratação de trabalhadores e colaboradores e à

celebração de contratos de fornecimentos de bens e serviços necessá-
rios à instalação e funcionamento da Sociedade, bem como fazer o
pagamento de despesas relacionadas com a sua constituição.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Anabela Guerra
Garcia de Oliveira. 2005727610

PORTO
FELGUEIRAS

JOSÉ LEITE RIBEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2717/
020826; identificação de pessoa colectiva n.º 505931575; data da
apresentação: 300603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

29 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2001038828

JOSÉ DA SILVEIRA RIBEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2533/
020104; identificação de pessoa colectiva n.º 505920646; data da
apresentação: 300603.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

29 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2003603115

MAIA

MARIA DO CÉU LIMA DE OLIVEIRA CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 436/
20030506; identificação de pessoa colectiva n.º 506567427.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe foram
efectuados os seguintes actos de registo:

a) Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e com a apresentação
n.º 19/20031127. � Cessação de funções dos gerentes Ricardo Jorge
Duarte Carvalho e Maria do Céu Lima de Oliveira Carvalho, em 24 de
Novembro de 2003, por renúncia.

b) Pela inscrição n.º 5 e com a apresentação n.º 21/20031127. �
Designação dos gerentes, José Maria Vinhas Pinheiro e Maria de Lurdes
da Silva Martins Pinheiro, casados e residentes na Rua de Joaquim
Francisco da Rocha, 81, Silva Escura, Maia.

Data da deliberação: 24 de Novembro de 2003.

Conferida, está conforme.

3 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004481587

FRANGUIMAIA � CHURRASCARIA E RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 487/
20030605; identificação de pessoa colectiva n.º 506624340.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º (of.) 11/
20031203. � Cessação de funções do gerente Nelson de Sousa Mar-
ques de Oliveira, em 20 de Novembro de 2003, por renúncia.

Conferida, está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2005011266

XINFENG � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 790/
20031204; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20031204.

Certifico que, Jin Xiaofeng, solteiro; e Jin Songping casado com
Ye Xiaozhu, em comunhão de adquiridos, constituíram entre si a so-
ciedade em epígrafe que se rege pelo pacto que se segue:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma XINFENG � Importação, Exportação
e Representações, L.da, com sede na Avenida de D. Manuel II, 1955,
freguesia e concelho da Maia.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio, importação, exportação e
representação de uma grande variedade de produtos, nomeadamente
artigos de marroquinaria, vestuário e acessórios de moda.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
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4900 euros, pertencente ao sócio Jin Xiaofeng, e uma do valor no-
minal de 100 euros, pertencente ao sócio Jin Songping.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeado gerente o sócio Jin Xiaofeng.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja só-

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

sentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme.

9 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004481730

ARQUIVO DA GARRAFA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 782/
20031127; identificação de pessoa colectiva n.º 506734153.

Certifico que, Paulo Sérgio Magalhães Fernandes Torres da Rocha,
casado com Fernanda Adegas Torres Rocha, em comunhão de adqui-
ridos; e Jorge Manuel Magalhães Fernandes Torres da Rocha, divor-
ciado; e Ricardo Nuno Gonçalves Pereira, casado com Sónia Daniela
Pereira Arouca, em comunhão de adquiridos; constituíram entre si a
sociedade em epígrafe que se rege pelo pacto que se segue:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Arquivo da Garrafa � Comércio de
Produtos Alimentares, L.da, com sede na Alameda de São Paulo, 71,
freguesia de Folgosa, concelho da Maia.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio, importação, exportação e
representação de bebidas e produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
8000 euros, e está dividido em três quotas, duas iguais do valor nomi-
nal de 2000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Paulo Sér-
gio Magalhães Fernandes Torres da Rocha e Jorge Manuel Magalhães
Fernandes Torres da Rocha, e uma do valor nominal de 4000 euros,
pertencente ao sócio Ricardo Nuno Gonçalves Pereira.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Paulo Sérgio Maga-
lhães Fernandes Torres da Rocha e Ricardo Nuno Gonçalves Pereira.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme.

3 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004481579

LOVE IT � TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 776/
20031126; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
20031126.

Certifico que, Francisco Paulino Ferreira Leite da Silva, casado com
Maria de Lurdes Rebelo Guimarães Ferreira Leite, em comunhão de
adquiridos; Elsa Alexandra Guimarães Ferreira Leite, casada com José
António Ferreira Gonçalves, em comunhão de adquiridos; e Maria
Gabriela Guimarães Ferreira Leite, casada com Nuno Miguel Almeida
Barbosa, em comunhão de adquiridos, constituíram entre si a socieda-
de em epígrafe que se rege pelo pacto que se segue:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LOVE IT � Têxteis, L.da, com sede
na Avenida do Visconde de Barreiros, 145, freguesia e concelho da
Maia.
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§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na importação, exportação, representa-
ção e comercialização de uma grande variedade de produtos, nomea-
damente têxteis, roupa interior, vestuário e acessórios de moda e
artigos de decoração para o lar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e está dividido em três quotas, duas iguais do valor
nominal de 3500 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias Elsa
Alexandra Guimarães Ferreira Leite e Maria Gabriela Guimarães
Ferreira Leite, e uma do valor nominal de 3000 euros, pertencente
ao sócio Francisco Paulino Ferreira Leite da Silva.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeados gerentes todos os sócios.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja só-

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

sentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou a terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme.

2 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004481544

PAÇOS DE FERREIRA

UNIÃO MÓVEIS, L.DA

(em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1961/020919; identificação de pessoa colectiva n.º 506248674;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 21/031107.

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

Dissolução.
Prazo para a liquidação: um ano a contar de 3 de Novembro de

2003.

1 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003799338

PENAFIEL

RESTRADAS � REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS
NO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1031/
950705; identificação de pessoa colectiva n.º 503451541; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 5/20040219.

Certifico que, pela inscrição acima referida, a sociedade em epígrafe
aumentou o capital para 350 000 euros com o reforço de 100 000 euros,
tendo alterado o artigo 3.º do respectivo contrato que ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
350 000 euros, está dividido em duas quotas, sendo uma do valor
nominal de 210 000 euros pertencente ao sócio Fernando Ferreira de
Melo e outra do valor nominal de 140 000 euros pertencente ao só-
cio José Rui de Almeida Santos.

Conferida, está conforme.

1 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria Car-
doso da Silva. 2004004703

M. LOPES � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2286/
20020819; identificação de pessoa colectiva n.º 506265609; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20040218.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição acima referida,
foi efectuada a cessação de funções do gerente, Adriano Joaquim da
Silva Rangel, a partir de 31 de Dezembro de 2003, por destituição.

Conferida, está conforme.

2 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria Car-
doso da Silva. 2004004606

PORTO � 2.A SECÇÃO

JOSIBAR � DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 568; identificação de pessoa colectiva n.º 506837564; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 19/040210; pasta
n.º 27 553.

Certifico que, por escritura de contrato de sociedade do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, de 5 de Fevereiro de 2004, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JOSIBAR � Distribuição de
Bebidas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Vale Formoso, 156,
freguesia de Paranhos, concelho do Porto.
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3 � A gerência poderá transferir a sede para outro local dentro do
mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como poderá criar
sucursais, filiais ou outras formas de representação social em territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio e distribuição de bebidas e
produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
60 000 euros, e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal
de 54 000 euros, pertencente ao sócio José Manuel da Silva Barbosa,
e uma do valor nominal de 6000 euros, pertencente à sócia Cláudia
Sofia da Silva Abrantes.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente ao quíntuplo do valor
nominal da respectiva quota.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sóci-
os, ficando desde já nomeado gerente o sócio José Manuel da Silva
Barbosa.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja só-

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

sentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

19 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria de
Moura Tavares de Pinho. 2002637695

SONDANORTE � EMPRESA DE TRABALHO
CAMPO DE ESTUDOS MERCADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 545; identificação de pessoa colectiva n.º 506767574; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 22/040130; pasta
n.º 27 529.

Certifico que, por escritura de contrato de sociedade de 28 de Fe-
vereiro de 2003, de fl. 96 a fl. 97 do livro de notas para escrituras
diversas n.º 457-A, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades
das Empresas do Porto, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SONDANORTE � Empresa de Traba-
lho Campo de Estudos Mercado, Unipessoal, L.da e tem a sua sede na
Rua da Torrinha, 202, sobre loja, direito, frente, da freguesia de
Cedofeita, do concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em estudos de mercado e sondagens de opi-
nião.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5402,96 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme decisão do
sócio único, pertence a ele sócio que desde já é nomeado gerente,
sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria de
Moura Tavares de Pinho. 2002623163

PAULO SERAFIM COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 544; identificação de pessoa colectiva n.º 506846792; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 21/040130; pasta
n.º 27 528.

Certifico que, por escritura de contrato de sociedade de 30 de Ja-
neiro de 2004, de fl. 69 a fl. 71 do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 467-A, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das
Empresas do Porto, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paulo Serafim Costa, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Gonçalo Velho, 206, freguesia de
Lordelo do Ouro, cidade e concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de saúde
humana, nomeadamente actividades de prática clínica em ambulatório.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal de
500 euros, pertencente à sócia Ana Isabel Fonseca e Costa, e duas
iguais, do valor nominal de 2250 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios Maria da Graça de Pinho Fonseca e Paulo Serafim de Jesus
Martins da Costa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Maria da Gra-
ça de Pinho Fonseca e Paulo Serafim de Jesus Martins da Costa que,
desde já ficam nomeados gerentes.

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

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.

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria de
Moura Tavares de Pinho. 2002623155

TROPICAL SUN � CENTROS BRONZEADOS
E COSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 575; identificação de pessoa colectiva n.º 506695654; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 35/040212; pasta
n.º 27 562.

Certifico que, por escritura de contrato de sociedade de 3 de De-
zembro de 2003, foi constituída a cooperativa que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TROPICAL SUN � Centros Bron-
zeado e Cosmética, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Júlio Dinis, loja 198, Edifícios Les
Palaces, freguesia de Massarelos, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de manutenção, bem-
estar físico e beleza, nomeadamente solário, endermologia; comércio
de produtos diversos, nomeadamente cosméticos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
4500 euros, pertencente à sócia Sandra Margarida Ferreira Alves, e
uma do valor nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio Leonel
José Ferreira Lopes.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios 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, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios ou a não só-
cios, ficando desde já nomeada gerente a sócia Sandra Margarida
Ferreira Alves.

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.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria de
Moura Tavares de Pinho. 2002637962

STUDIOLO � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
DE OBRAS DE ARTE E VELHARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 576; identificação de pessoa colectiva n.º 506783107; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 36/040212; pasta
n.º 27 563.

Certifico que, por escritura de contrato de sociedade de 7 de Janei-
ro de 2004, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma STUDIOLO � Comércio e Re-
presentação de Obras de Arte e Velharias, L.da

2 � Tem a sua sede na Praça dos Poveiros, 58/62, freguesia de
Santo Ildefonso, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, representação, im-
portação e exportação de velharias, obras de arte, artigos de ourive-
saria e joalharia, artigos de decoração e artigos similares; serviços de
decoração, actividades de arquitectura e engenharia e técnicas afins;
actividades de formação na área das artes.

ARTIGO 3.º

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

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

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sóci-
os, ficando desde já nomeada gerente a sócia Maria Luísa Carmona
Gonçalves Freire Jorge Gonçalves.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria de
Moura Tavares de Pinho. 2002637970

INFORLED � INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 546; identificação de pessoa colectiva n.º 506840590; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 23/040130; pasta
n.º 27 530.

Certifico que, por documento particular de 30 de Janeiro de 2004, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

Contrato de sociedade unipessoal por quotas

Maria Leonídia Soares da Silva Mendes Oliveira, casada com António
Jorge Magalhães Oliveira, na comunhão de adquiridos, natural da fre-
guesia de Vitória, concelho do Porto, residente na Rua de André de
Castro, 249, 2.º, direito, freguesia de Vila Nova de Gaia (Santa Mari-
nha), do concelho de Vila Nova de Gaia, número de identificação fis-
cal 108729591, portadora do bilhete de identidade n.º 5935548,
emitido em 25 de Outubro de 2001, pelos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa, declara pelo presente documento que constitui nesta
data uma sociedade unipessoal por quotas que vai reger-se pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma INFORLED � Informática,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Fonseca Cardoso, 69, da
freguesia de Santo Ildefonso, do concelho do Porto.

2 � A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência, trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou concelho
limítrofe.

3 � A gerência poderá livremente criar sucursais, filiais, agências
ou outras formas locais de representação que os negócios justifiquem,
no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de comercialização, im-
portação, exportação, representação de material e equipamento
informático; assistência técnica e consultoria informática.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única Maria Leonidia Soares da Silva Mendes
Oliveira.

4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao limite de 20 vezes o capital social.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deci-
são da sócia única que, desde já é nomeada gerente, sendo suficiente

a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade em todos os
seus actos e contratos.

2 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá
comprar e vender viaturas automóveis, assim como tomar de arren-
damento ou trespasse quaisquer locais ou estabelecimentos, bem como
celebrar contratos de locação financeira.

6.º

1 � A sócia única exerce as competências das assembleias gerais.
2 � As decisões da sócia, de natureza igual às deliberações da

assembleia geral, devem ser registadas em acta, assinada pelo sócio.
3 � A sócia única pode celebrar com a sociedade negócios jurídi-

cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria de
Moura Tavares de Pinho. 2002623171

SOFOODMARKET � ESTUDOS DE MERCADO
E CONSULTORIA AGRO-ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 548; identificação de pessoa colectiva n.º 506687600; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 27/040202; pasta
n.º 27 533.

Certifico que, por escritura de contrato de sociedade de 27 de Ja-
neiro de 2004, de fl. 8 a fls. 9 v.º, do livro de notas para escrituras
diversas n.º 467-A, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades
das Empresas do Porto, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SOFOODMARKET � Estudos de
Mercado e Consultoria Agro-Alimentar, L.da, com sede na Rua do Dr.
António Bernardino de Almeida, sem número de polícia, freguesia de
Paranhos, concelho do Porto.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na consultoria na área de marketing; es-
tudos de mercados; consultoria para os negócios e a gestão; consultoria
na área agro-alimentar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for de-
liberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sócios,
ficando desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual de
seguida se defere aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria de
Moura Tavares de Pinho. 2002623180

LOW PROFILE � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 556; identificação de pessoa colectiva n.º 506772233; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 11/040206; pasta
n.º 27 541.

Certifico que, por escritura de contrato de sociedade de 14 de Ja-
neiro de 2004, fls. 72 a 73, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 117-B, do 6.º Cartório Notarial do Porto foi constituída a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LOW PROFILE � Comércio
de Vestuário e Acessórios, L.da, e tem a sua sede na Rua do Infante
D. Henrique, 32, freguesia de São Nicolau, concelho do Porto.

2 � A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência, trans-
ferir a sede social para outro local do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como criar filiais, agências ou outras formas de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio por grosso de vestuário,
calçado, marroquinaria e acessórios.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 5.º

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

2 � Porém, ficam, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.
3 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contra-

tos, com a intervenção de dois gerentes.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis, ou imóveis,

designadamente, viaturas automóveis;
b) Aceitar e dar de arrendamento quaisquer bens imóveis, bem como

trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos comerciais;
c) Celebrar contratos de leasing.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto, falência ou qualquer forma de apreensão judi-

cial da quota;
c) Quando por qualquer outro motivo a quota seja retirada da livre

disponibilidade do seu titular, designadamente, nos casos de divórcio
ou separação de pessoas e bens, se por partilha a quota não for
adjudicada no todo ao respectivo titular;

d) Interdição, inabilitação ou morte do sócio.

Está conforme.

16 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria de
Moura Tavares de Pinho. 2002623600

MARIA PIPOCA � VESTUÁRIO INFANTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 558; identificação de pessoa colectiva n.º 506545105; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/040209; pasta
n.º 27 543.

Certifico que, por escritura de contrato de sociedade de 5 de Se-
tembro de 2003, de fl. 35 a fl. 36, do livro de notas para escrituras
diversas n.º 110-B, do 6.º Cartório Notarial do Porto, foi constituída
a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Maria Pipoca � Vestuário Infantil, L.da,
tem a sua sede na Rua de José Gomes Ferreira, 256, freguesia de Aldoar,
cidade do Porto e durará por tempo indeterminado.

§ único. A gerência da sociedade fica autorizada, desde já, a deslo-
car a sede da sociedade dentro do concelho do Porto ou para conce-
lho limítrofe, bem como a criar delegações, sucursais, agências ou
filiais, no território nacional.

ARTIGO 2.º

O capital social, o qual se acha integralmente subscrito e realizado,
em dinheiro, é de 75 000 euros, sendo de 37 500 euros a quota da
sócia Dayse Brasil Alves e de 18 750 euros a quota de cada um dos
restantes sócios, José Eduardo Brasil Alves e Maristela Brasil Alves.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste no comércio, importação, exportação e
representação de pronto a vestir e acessórios de moda.

ARTIGO 4.º

1 � A transmissão de quotas, ou parte delas, entre os sócios, é
livre.

2 � A estranhos, depende do consentimento da sociedade.

ARTIGO 5.º

Falecendo um sócio, a sociedade pode, nos 90 dias subsequentes ao
conhecimento da morte, amortizar, adquirir ou fazer adquirir por sócio
ou por terceiro a respectiva quota.

§ único. O pagamento da contrapartida da amortização ou do pre-
ço de aquisição, pode ser fraccionado até seis prestações semestrais,
iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira seis meses após o conhe-
cimento do falecimento do sócio.

ARTIGO 6.º

1 � A amortização de quotas é permitida:
a) Precedendo acordo com o titular;
b) Tratando-se de quota adquirida pela sociedade;
c) Quando, por divórcio, separação de pessoas e bens ou separação

de bens de qualquer sócio a respectiva quota não fique a pertencer
inteiramente ao seu titular inicial;

d) Sendo decretada a interdição ou inabilitação do seu titular;
e) Em caso de arrolamento, arresto, penhora ou inclusão em mas-

sa falida;
f) Em caso de arrematação por quem não seja sócio ou de qual-

quer procedimento contencioso, excepto inventário, desde que o
respectivo titular não deduza oposição à arrematação ou procedi-
mento contencioso ou, havendo-a deduzido, a mesma seja a final
julgada improcedente, sem prejuízo do disposto no artigo 5.º deste
contrato.
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2 � Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da amor-
tização é:

a) No caso da alínea a), o valor acordado entre as partes;
b) No caso da alínea b), o valor fixado por deliberação dos sócios;
c) No caso da alínea c), o valor resultante das contas do último

exercício aprovadas;
d) Nos das alíneas d) e e), o valor de liquidação da quota determi-

nado pela sociedade nos termos do artigo 1021.º do Código Civil, com
referência ao momento da deliberação;

e) No caso da alínea f), o valor nominal da quota, sem qualquer
acréscimo, salvo acordo de sentido diverso entre as partes.

3 � A amortização efectua-se por deliberação dos sócios, baseada na
verificação dos respectivos pressupostos legais e contratuais, e torna-se
eficaz mediante comunicação dirigida aos interessados por ela afectados.

4 � A deliberação deve ser tomada no prazo de 90 dias contado do
conhecimento por algum gerente do facto que permite a amortização.

5 � Salvo disposição legal em contrário, deliberação dos sócios ou
acordo entre as partes, o pagamento da contrapartida da amortização
é fraccionado em seis prestações semestrais, iguais e sucessivas, sem
qualquer acréscimo de juros ou encargos, com vencimento, a primei-
ra, decorridos seis meses sobre a data de fixação da contrapartida.

ARTIGO 7.º

A quota amortizada figurará, como tal, no balanço, podendo os
sócios deliberar posteriormente a divisão dela em duas ou várias quo-
tas destinadas a ser alienadas a um ou a alguns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

Para o caso de um sócio ser excluído da sociedade, o valor da sua
quota será o correspondente ao seu valor nominal.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral reúne-se quando for convocada por um
gerente, por iniciativa própria ou a requerimento de qualquer sócio e
nos demais casos previstos na lei.

2 � O requerimento referido no número anterior deve ser feito
por escrito e dirigido à gerência, indicando com precisão os assuntos
a incluir na ordem do dia e justificando a necessidade da reunião da
assembleia; considera-se não justificado o requerimento cujos moti-
vos, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam
concretamente as razões dele determinantes.

3 � Excepto se a lei impuser outras formalidades ou estabelecer
prazo mais longo, a convocação da assembleia geral faz-se por carta
registada com aviso de recepção, expedida com a antecedência míni-
ma de 15 dias em relação à data da sua realização e da qual conste a
ordem de trabalhos.

ARTIGO 10.º

1 � A gerência da sociedade, com a remuneração que for delibera-
da pelos sócios, compete a um ou mais gerentes.

2 � Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios da sociedade.
3 � Os poderes de gerência da sócia Dayse Brasil Alves que

consubstanciam direito especial a ela atribuído, não podem ser suprimi-
dos ou coarctados sem o seu assentimento e apenas são passíveis de revo-
gação nos termos do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 257.º do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 11.º

A remuneração dos gerentes, a existir, pode consistir, total ou
parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 12.º

Os actos que envolvam obrigações ou responsabilidades para a so-
ciedade, vinculam-na se praticados por qualquer dos gerentes.

ARTIGO 13.º

À importância do lucro de cada exercício, deduzida da parte destinada
a formação ou integração de reserva legal, na percentagem exigida por
lei e até atingir o mínimo nela previsto será dado o destino que à assembleia
geral aprouver, nomeadamente a constituição ou reforço de quaisquer
reservas ou a sua aplicação na realização de qualquer finalidade de inte-
resse para a sociedade.

ARTIGO 14.º

Os sócios autorizam o(s) gerente(s), ao abrigo do disposto na
alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, a efectuar levantamentos da conta aberta no Banco Comercial
Português, sucursal privada, Foco I, no Porto, para o pagamento,
nomeadamente, de rendas, salários, maquinarias, equipamentos, ma-
térias-primas e despesas de instalação e gastos anteriores ao registo
da sociedade, tendo como limite a totalidade dos fundos depositados.

ARTIGO 15.º

O presente contrato de sociedade só pode ser alterado, no todo ou
em parte, com o voto favorável da sócia Dayse Brasil Alves, enquan-
to esta se mantiver na sociedade.

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria de
Moura Tavares de Pinho. 2002637636

L. M. K. � ENGENHARIA TÉCNICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 554; identificação de pessoa colectiva n.º 506701662; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/040206; pasta n.º 27 539.

Certifico que, por escritura de contrato de sociedade de 10 de De-
zembro de 2003, de fl. 13 a fl. 14, do livro de notas para escrituras
diversas n.º 182-F, do 1.º Cartório Notarial de Matosinhos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma L. M. K. � Engenharia Técnica,
Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sede na Rua da Arrábida, 502, 5.º, H4, fre-
guesia de Lordelo do Ouro, concelho do Porto.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes,
bem como criar filiais ou qualquer outra forma de representação so-
cial.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste em projectos de engenharia técnica,
consultoria, comércio e representações de diversos produtos e mate-
riais técnicos, importação e exportação.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar em quaisquer tipos de sociedades,
reguladas ou não por leis especiais e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, correspondente a uma quota com o valor nominal de
5000 euros, pertencente ao único sócio, Lars Mayntz Kierulff.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade fica a cargo de
um gerente, sendo por isso suficiente a sua intervenção para obrigar
a sociedade.

2 � Fica designado gerente o sócio, Lars Mayntz Kierulff.

Está conforme.

19 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria de
Moura Tavares de Pinho. 2002637709

TRASALD � COOPERATIVA DOS CRIATIVOS E PRODUTOS
DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 144; identificação de pessoa colectiva n.º 506737888; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/040211; pasta n.º 27 554.

Certifico que, por escritura de contrato de cooperativa de 16 de
Outubro de 2003, foi constituída a cooperativa em epígrafe que se
rege pelo seguinte:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2, do arti-
go 64.º, do Código do Notariado.

Estatutos

CAPÍTULO I

Da denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

1 � A cooperativa denomina-se TRASALD � Cooperativa dos
Criativos e Produtores de Trás-os-Montes e Alto Douro, C. R. L.,
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abreviadamente designada por C.C.P.T.M.A.D. que durará por tempo
indeterminado.

2 � Aquela denominação pode ser ainda indicada abreviadamente
através de TRASALD ou Cooperativa TRASALD.

ARTIGO 2.º

1 � A Cooperativa TRASALD tem a sua sede social na Rua de
Costa Cabral, 1037, rés-do-chão, freguesia de Paranhos, concelho do
Porto.

2 � Só poderá ser alterada a localização da sede social por delibe-
ração da assembleia geral.

3 � A Cooperativa TRASALD poderá estabelecer filiais, delega-
ções ou quaisquer outras delegações fora da sede, de acordo com as
suas necessidades e por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 3.º

1 � Constitui objecto da Cooperativa a edição, divulgação e
comercialização de obras artísticas, literárias e de artesanato, dos
autores e criativos transmontanos e alto-durienses.

2 � Constitui também objecto da Cooperativa a divulgação e
comercialização de produtos da terra, originários daquela região.

ARTIGO 4.º

A Cooperativa integra-se no ramo das cooperativas culturais.

CAPÍTULO II

Do capital social

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, no valor mínimo de 3000 euros, é ilimitado
e variável com o número de cooperadores, sendo representado por
acções nominativas de 10 euros, devendo cada cooperador subscrever
um mínimo de 10 títulos de capital.

2 � Cada título deve conter as seguintes menções:
a) A denominação da Cooperativa;
b) O número de registo da Cooperativa;
c) O valor;
d) A data de emissão;
e) O número, em série contínua;
f) A assinatura de dois membros da direcção;
g) O nome e a assinatura do cooperador titular.

ARTIGO 6.º

Os títulos de capital só são transmissíveis mediante autorização da
assembleia geral e nas demais condições previstas no Código Coope-
rativo.

ARTIGO 7.º

A Cooperativa pode emitir títulos de investimento, mediante deli-
beração da assembleia geral que fixará com que objectivos e em que
condições a direcção poderá utilizar o respectivo produto e as condi-
ções de subscrição, remuneração e reembolso.

CAPÍTULO III

Dos cooperadores

ARTIGO 8.º

1 � Poderão ser cooperadores da TRASALD as pessoas singulares
maiores de 18 anos e as pessoas colectivas que exerçam qualquer ac-
tividade na área da cultura, da criatividade, ou da produção e que acei-
tem os fins prosseguidos por esta Cooperativa e nestes estatutos.

2 � A admissão como membro da Cooperativa pertence à direcção.
3 � Para além dos cooperadores, a assembleia geral poderá atri-

buir a qualidade de sócio honorário e ou, sócio benemérito, a pessoas
singulares ou colectivas que preencham os requisitos a definir no re-
gulamento interno.

CAPÍTULO IV

Dos órgãos sociais

ARTIGO 9.º

1 � São órgãos da Cooperativa:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
2 � A direcção poderá criar comissões especializadas de duração

limitada e para o desempenho de tarefas determinadas.

3 � A direcção pode ainda designar um director executivo com ou
sem adjuntos para se ocupar de certas matérias da administração.

4 � Os cargos atrás mencionados, são remunerados, competindo à
direcção ouvido o conselho fiscal, fixar a respectiva remuneração.

ARTIGO 10.º

A assembleia geral é o órgão supremo da Cooperativa, e as suas
deliberações, tomadas nos termos legais e estatutários, são obrigató-
rias para os respectivos órgãos da Cooperativa e cooperadores.

ARTIGO 11.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente,
um vice-presidente que o substitui na sua ausência e impedimento e
um secretário, competindo-lhes convocar e dirigir as reuniões da
assembleia geral e redigir as respectivas actas.

2 � Na falta de qualquer dos membros da mesa da assembleia geral
competirá a esta eleger os respectivos substitutos, de entre os
cooperadores presentes, os quais cessarão as suas funções no termo
da reunião.

ARTIGO 12.º

1 � A direcção é composta por um número ímpar de elementos,
no total de cinco, sendo obrigatoriamente um presidente, um vice-
-presidente que substituirá aquele nas suas faltas e impedimentos, um
tesoureiro, um secretário e um vogal.

2 � A direcção terá ainda dois suplentes que preencherão até ao
termo do mandato as vagas que venham a verificar-se,

ARTIGO 13.º

A direcção é o órgão de administração e representação da Coope-
rativa, competindo-lhe as matérias especialmente previstas no Códi-
go Cooperativo, nos estatutos e em legislação aplicável.

ARTIGO 14.º

O conselho fiscal é composto por três membros efectivos e dois
suplentes, sendo um presidente, outro secretário e outro vogal, in-
cumbindo-lhes fiscalizar as matérias mencionadas no Código Coope-
rativo, em legislação aplicável e nos estatutos.

ARTIGO 15.º

1 � Os titulares dos órgãos sociais são eleitos de entre os
cooperadores, por um período de três anos, mediante escrutínio se-
creto, por maioria simples de votos, de entre listas apresentadas ao
presidente da mesa da assembleia geral.

2 � As listas referidas no número anterior deverão designar os
respectivos cargos de cada candidato e os suplentes, bem como pro-
por o respectivo programa e orçamento para o mandato.

3 � Os mandatos podem ser renovados por uma ou mais vezes.
4 � O processo eleitoral deverá ser definido pela assembleia geral,

em regulamento interno, sob proposta da direcção.

ARTIGO 16.º

1 � O exercício dos respectivos mandatos pode ser remunerado
ou não, conforme seja deliberado pela assembleia geral no ínício de
cada mandato, por proposta da direcção.

2 � Os titulares dos órgãos sociais poderão prestar trabalhos pro-
fissionais remunerados à Cooperativa.

3 � O mencionado no n.º 1, relativamente à remuneração dos titula-
res dos órgãos sociais não impede que a direcção, em qualquer momento
do seu mandato, proponha à assembleia geral qualquer alteração.

CAPÍTULO V

Das reservas e dos excedentes

ARTIGO 17.º

1 � É obrigatória a constituição de um reserva legal destinada a
cobrir eventuais perdas de exercício.

2 � Revertem para esta reserva, segundo a proporção que for
determinada nos estatutos ou, caso estes sejam omissos, pela assembleia
geral, numa percentagem que não poderá ser inferior a 5%:

a) As jóias;
b) Os excedentes anuais líquidos.
3 � Estas reservas deixarão de ser obrigatórias desde que a reserva

atinja um montante igual o máximo do capital social atingido pela
Cooperativa.

4 � Se os prejuízos do exercício forem superiores ao montante da
reserva legal, a diferença poderá, por deliberação da assembleia geral,
ser exigida aos cooperadores, proporcionalmente às operações reali-
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zadas por cada um deles, sendo a reserva legal reconstituída até ao
nível anterior em que se encontrava.

ARTIGO 18.º

1 � Será constituída uma reserva para a Educação e Formação
Cooperativa destinada a cobrir as despesas com a educação coopera-
tiva, designadamente dos cooperadores e com a sua formação cultural
e técnica, para a qual revertem os subsídios e donativos que sejam
especialmente destinados às finalidades das reservas.

2 � As formas de aplicação desta reserva são determinadas pela
assembleia geral sob proposta da direcção.

ARTIGO 19.º

Para além das reservas mencionadas nos artigos anteriores poderá
a assembleia geral criar outras que entenda por convenientes determi-
nando o seu modo de formação, aplicação e liquidação.

ARTIGO 20.º

Todas as reservas obrigatórias, bem como as que resultem de exce-
dentes provenientes de operações com terceiros, são insusceptíveis
de qualquer tipo de repartição entre os cooperadores.

ARTIGO 21.º

Não pode proceder-se à distribuição de excedentes entre os
cooperadores, nem criar reservas livres, antes de se terem compensa-
do as perdas dos exercícios anteriores ou, tendo-se utilizado a reserva
legal para compensar essas perdas, antes de se ter reconstituído a reserva
ao nível anterior ao da sua utilização.

CAPÍTULO VI

Da dissolução, liquidação e disposições finais

ARTIGO 22.º

A Cooperativa dissolve-se nos casos previstos no Código Coope-
rativo.

ARTIGO 23.º

1 � Dissolvida a Cooperativa será nomeada uma comissão liquidatá-
ria eleita pela assembleia geral quando for esta a deliberar a dissolução.

2 � Feita a liquidação dentro do prazo fixado, deve a comissão
liquidatária apresentar a esta as respectivas contas e organizar o pro-
jecto de partilha do saldo, observando-se o definido no Código Co-
operativo.

3 � O montante das reservas constituídas nos termos destes esta-
tutos terá o destino que a assembleia geral deliberar nos termos da lei.

ARTIGO 24.º

Serão aprovados pela assembleia geral, por maioria qualificada de
pelo menos dois terços dos votos expressos, os regulamentos inter-
nos mencionados nos presentes estatutos ou outros que regulamenta-
rão a actividade e organização da Cooperativa.

ARTIGO 25.º

Em todos os casos omissos, nestes estatutos e regulamentos inter-
nos, regularão as disposições legais aplicáveis, nomeadamente o Có-
digo Cooperativo, a legislação directamente aplicável e o direito sub-
sidiário.

CAPÍTULO VII

Das disposições transitórias

ARTIGO 26.º

1 � Enquanto não forem realizadas eleições para os órgãos so-
ciais, serão os lugares da direcção, da assembleia geral e do conselho
fiscal, preenchidos pelos outorgantes desta escritura, cujo preenchi-
mento será feito por acordo entre eles, devendo cooptar os demais
elementos necessários ao preenchimento dos lugares, de entre os
cooperadores.

2 � A presente nomeação é feita pelo prazo máximo de um ano,
ficando desde já empossados os presentes, sendo os restantes
empossados pelo presidente da assembleia geral a fixar.

3 � As eleições para os órgãos sociais da Cooperativa deverão ter
lugar no prazo de um ano a contar desta data e nos termos do regu-
lamento interno a aprovar em assembleia geral.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria de
Moura Tavares de Pinho. 2002637717

IRMÃOS MATIAS MALTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 432; identificação de pessoa colectiva n.º 504813544;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: (of.) 13, 14 e 16/040130; pasta n.º 22 743.

Certifico que, por escritura de 3 de Abril de 2003, de fl. 32 a
fls. 33 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 26-B, do 1.º
Cartório Notarial de Competência Especializada do Porto, cessou
funções de gerente Virgílio Augusto Coelho, em 3 de Abril de 2003,
por renúncia.

Mais certifico que, foi alterado o contrato de sociedade quanto aos
artigos 3.º, e n.º 2 do artigo 5.º os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
7000 euros, pertencente ao sócio José Emílio de Oliveira de Sousa
Lemos, e outra do valor nominal de 3000 euros, pertencente à sócia
Teresa dos Prazeres Martins Sousa Lemos.

ARTIGO 5.º

2 � Fica, desde já, designada gerente a sócia Teresa dos Prazeres
Martins Sousa Lemos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

10 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria de
Moura Tavares de Pinho. 2004056703

NEVAG � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 574; identificação de pessoa colectiva n.º 506159809; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 24/040212; pasta
n.º 27 560.

Certifico que, por escritura de contrato de sociedade de 26 de No-
vembro de 2003, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte:

Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado, contendo o contrato da sociedade NEVAG �
SGPS, S. A.

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a forma de sociedade anónima e a firma
NEVAG � SGPS, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua da Rainha D. Estefânia, 246, 6.º, sala
19, Edifício Business Center, Campo Alegre, no Porto.

2 � Por deliberação do conselho de administração a sociedade pode
deslocar a respectiva sede dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe e pode estabelecer e encerrar quaisquer formas de repre-
sentação em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais de
outras sociedades como forma indirecta do exercício de actividades
económicas e as actividades acessórias e complementares permitidas
pela legislação aplicável.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito, é de 50 000 euros,
representado por 50 000 acções de valor nominal unitário de 1 euro,
encontrando-se realizado na totalidade.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 89 � 15 de Abril de 20048258-(150)

2 � As acções poderão ser nominativas ou ao portador, recipro-
camente convertíveis, representadas por títulos de 1, 10, 100, 1000,
5000 e múltiplos de 5000 acções, sendo permitido o seu desdobra-
mento e concentração.

3 � O custo das operações de conversão de acções, de desdobra-
mento e concentração de títulos, será suportado pelos accionistas que
tais operações requererem, nos termos fixados pela assembleia geral
em deliberação tomada para o efeito.

ARTIGO 5.º

Mediante prévia deliberação da assembleia geral, a sociedade pode-
rá:

a) Proceder à emissão de acções escriturais e, bem assim proceder
a conversão nestas de acções titulares;

b) Proceder à emissão de acções preferenciais, de qualquer tipo,
remíveis ou não;

c) Realizar as operações sobre acções próprias, nos termos permi-
tidos por lei;

d) Exigir a todos os accionistas a realização de prestações acessó-
rias, gratuitas ou onerosas, na directa proporção da participação de-
tida, até ao montante equivalente ao triplo do capital social, mon-
tante que pode ser aumentado por deliberação da assembleia geral
aprovada por maioria de dois terços dos votos emitidos, as quais
poderão ser realizadas em dinheiro e seguir o regime das prestações
suplementares de capital.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações de qualquer dos tipos
legalmente previstos e que poderão ser meramente escriturais.

2 � Dentro dos limites fixados na lei, a sociedade poderá adquirir
obrigações próprias e praticar sobre elas as operações não proibidas
por lei.

3 � A sociedade poderá emitir warrants autónomos sobre valores
mobiliários próprios, nos termos previstos na lei e nas condições
estabelecidas por deliberação dos accionistas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de administração
e o fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

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

2 � Têm direito de voto os accionistas titulares de, pelo menos,
100 acções ordinárias registadas em seu nome, tratando-se de acções
nominativas tituladas, ou registadas em conta de registo individuali-
zado de valores mobiliários, tratando-se de acções escriturais, ou de-
positadas na sede da sociedade ou em qualquer instituição de crédito,
tratando-se de acções tituladas ao portador, em qualquer caso até
10 dias antes da data designada para a reunião da assembleia geral, e
desde que comprovem, perante a sociedade, aquele registo, o depósito
junto de instituição de crédito ou o bloqueio das acções que dele fo-
rem objecto, até cinco dias antes da mencionada data.

3 � A cada 100 acções corresponde um voto na assembleia geral.
4 � Os accionistas possuidores de um número de acções inferior

ao mínimo exigível para a atribuição de um voto, poderão agrupar-se
por forma a perfazer tal número, designado de entre si um represen-
tante.

5 � Os accionistas pessoas singulares poderão fazer-se representar
nas reuniões da assembleia geral nos termos legais, enquanto que os
accionistas pessoas colectivas poderão fazer-se representar por quem
para o efeito designarem.

6 � Para o efeito do disposto no número anterior, os instrumen-
tos de representação necessários deverão assumir a forma de docu-
mento escrito e assinado pelo mandante.

7 � Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionista não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Compete, em especial, à assembleia geral:
a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;

c) Proceder à apreciação da administração e fiscalização da socie-
dade;

d) Eleger a mesa da assembleia geral, o conselho de administração
e o fiscal único;

e) Deliberar sobre a emissão de obrigações;
f) Deliberar sobre a realização de prestações acessórias;
g) Deliberar sobre quaisquer alterações dos estatutos.
2 � Compete ainda à assembleia geral, deliberar sobre todos os

assuntos para os quais haja sido expressamente convocada, bem como
sobre todas as matérias que estatutária ou legalmente lhe sejam atri-
buídas.

ARTIGO 10.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e dois
secretários que poderão não ser accionistas.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral reunirá ordinariamente, no prazo de três
meses a contar da data do encerramento do exercício, a fim de deli-
berar sobre as matérias que sejam competência da assembleia geral
anual e ainda sobre todos os assuntos de interesse para a sociedade
expressamente indicados na respectiva convocatória.

2 � A assembleia geral reunirá extraordinariamente sempre que
para o efeito convocada pelo presidente da mesa, por iniciativa pró-
pria ou mediante requerimento do conselho de administração, do fis-
cal único ou de accionistas titulares de acções representativas de, pelo
menos, 5% do capital social.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 12.º

1 � O conselho de administração é composto por um presidente
e 2, 4, 6, 8 ou 10 administradores eleitos pela assembleia geral.

2 � Nas suas faltas ou impedimentos, o presidente será substituído
pelo vogal do conselho de administração que este designar para o efeito.

ARTIGO 13.º

1 � Compete ao conselho de administração:
a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa ou passiva-

mente, podendo desistir, transigir e confessar em quaisquer pleitos e
celebrar convenções de arbitragem;

b) Adquirir, alienar ou onerar direitos sobre bens móveis ou imó-
veis e participações sociais;

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

d) Constituir mandatários para a prática de determinados actos,
definindo a extensão dos respectivos mandatos;

e) Gerir os negócios sociais e praticar todos os actos relativos ao
objecto social que não caibam na competência atribuída a outros ór-
gãos sociais;

f) Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas por lei,
pelos estatutos ou pela assembleia geral.

2 � O conselho de administração poderá, mediante deliberação para
o efeito, designar de entre os seus membros um ou mais administrado-
res-delegados ou uma comissão executiva constituída por um número
ímpar de administradores, em quem pode delegar algum ou alguns
poderes de gestão corrente da sociedade, designadamente os mencio-
nados no número anterior.

ARTIGO 14.º

1 � O conselho de administração reunirá, pelo menos, uma vez
em cada semestre do calendário, mediante convocatória do seu presi-
dente. As convocatórias serão efectuadas com três dias de antecedên-
cia, salvo em casos de urgência reconhecidos pelo presidente, em que
a antecedência será de um dia.

2 � O conselho de administração não poderá deliberar validamente
sem que esteja presente a maioria dos seus membros em exercício,
sendo as deliberações tomadas por maioria dos votos presentes, ca-
bendo ao presidente, ou a quem legalmente o substitua, voto de qua-
lidade. Em casos de urgência como tal reconhecidos pelo presidente,
são admitidos votos por correspondência.

3 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar numa reu-
nião do conselho por outro administrador, mediante carta dirigida ao
respectivo presidente, sendo cada instrumento de representação váli-
do apenas uma vez.
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ARTIGO 15.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador e de um procurador, ou de

dois procuradores no âmbito dos poderes que lhes forem conferidos;
c) Pela assinatura de apenas um administrador ou um procurador, a

quem hajam sido conferidos poderes para a prática de acto(s) certo(s)
e determinado(s) por deliberação do conselho de administração con-
signada em acta.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 16.º

1 � A fiscalização da actividade social compete a um fiscal único
e a um suplente.

2 � O fiscal único e o respectivo suplente serão revisores oficiais
de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 17.º

1 � Anualmente será dado balanço com referência a 31 de De-
zembro e os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a se-
guinte aplicação:

a) A percentagem legal para a constituição e reintegração do fun-
do de reserva legal;

b) O montante necessário para o pagamento do dividendo
prioritário às acções preferenciais que a sociedade haja emitido;

c) O restante para o dividendo aos accionistas, salvo se a assembleia
geral deliberar afectá-lo, total ou parcialmente, por simples maioria,
à constituição de quaisquer reservas ou destiná-lo a outras aplicações.

2 � No decurso de cada exercício a sociedade poderá distribuir aos
accionistas adiantamentos sobre os lucros, uma vez observadas as dis-
posições legais aplicáveis.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 18.º

1 � O mandato dos membros dos órgãos sociais tem a duração de
três anos, sendo permitida a reeleição.

2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
após a respectiva eleição, sem dependência de quaisquer outras for-
malidades, permanecendo em funções até à eleição de quem deva subs-
tituí-los.

ARTIGO 19.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e termos legais.
2 � A liquidação da sociedade rege-se pelas disposições legais apli-

cáveis e pelas deliberações dos accionistas tomadas em assembleia geral.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria de
Moura Tavares de Pinho. 2002637741

RAILEAN E RUSECKAJA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 549; identificação de pessoa colectiva n.º 506756416; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 28/040202; pasta
n.º 27 534.

Certifico que, por escritura de contrato de sociedade de 3 de No-
vembro de 2003, de fl. 38 a fl. 39, do livro de notas para escrituras
diversas n.º 453-A, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades
das Empresas do Porto, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Railean & Ruseckaja, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Dr. Mário Vasconcelos e Sá, 11,
freguesia de Cedofeita, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de café e restaurante.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2550 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sóci-
os, ficando desde já nomeada gerente a sócia Liucija Ruseckaja.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria de
Moura Tavares de Pinho. 2002623198

VIVALIGHT � CATERING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 551; identificação de pessoa colectiva n.º 506759156; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 18/040203; pasta
n.º 27 536.

Certifico que, por escritura de contrato de sociedade de 30 de Ja-
neiro de 2004, de fl. 64 a fl. 66, do livro de notas para escrituras
diversas n.º 467-A, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades
das Empresas do Porto, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VIVALIGHT � Catering, L.da, com sede
na Rua de Bessa Leite, Empreendimento O Porto, loja 5, freguesia de
Lordelo do Ouro, concelho do Porto.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de café, snack-bar, restau-
rante; actividades de catering; comércio de produtos alimentares e
bebidas; decoração de espaços de interiores.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital social

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for de-
liberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sócios,
ficando desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 89 � 15 de Abril de 20048258-(152)

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

13 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria de
Moura Tavares de Pinho. 2002623554

VITAIDEIAS � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 552; identificação de pessoa colectiva n.º 506849163; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 18/040204; pasta
n.º 27 537.

Certifico que, por escritura de contrato de sociedade de 3 de Feve-
reiro de 2004, de fl. 50 a fl. 51, do livro de notas para escrituras di-
versas n.º 468-A, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das
Empresas do Porto, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VITAIDEIAS � Restauração, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Breiner, 65, 3.º, direito, freguesia
de Cedofeita, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade na exploração de restaurante.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não
sócios, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

13 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria de
Moura Tavares de Pinho. 2002623201

LUÍS MENDES GUIMARÃES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 557; identificação de pessoa colectiva n.º 506851443; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 23/040206; pasta
n.º 27 542.

Certifico que, por escritura de contrato de sociedade do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, de 6 de Fevereiro de 2004, de
fl. 26 a fl. 27 do livro de notas para escrituras diversas n.º 469-A, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Luís Mendes Guimarães,
Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua da Faia, 13, entrada 9, freguesia de
Campanhã, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, representações, fabrico e agente
de comércio por grosso de vestuário, calçado e acessórios de moda.

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 a ele sócio.

2 � O sócio único fica autorizado a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 50 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remuneradas ou não
conforme for deliberado, serão exercidas por sócio ou não sócios,
ficando desde já nomeado gerente ele sócio.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria de
Moura Tavares de Pinho. 2002623511
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PCV � EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE GÁS NATURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 562; identificação de pessoa colectiva n.º 506861457; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 28/040209; pasta
n.º 27 547.

Certifico que, por escritura de contrato de sociedade do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Braga, de 9 de
Fevereiro de 2004, de fl. 58 a fl. 60, do livro de notas para escrituras
diversas n.º 147-A, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação PCV � Equipamentos e
Serviços de Gás Natural, L.da, e tem a sua sede na Rua das Flores, 69,
gabinete 10, freguesia da Sé, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação, manutenção e instalação de equipamentos no âmbito do gás
natural. Comércio, importação e exportação de material eléctrico e
electrónico.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
3500 euros, pertencente ao sócio António Gonçalves Pereira, e ou-
tra do valor nominal de 1500 euros, pertencente ao sócio Nuno Miguel
da Cunha Vieira.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 25 000 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 Nuno Miguel da Cunha Vieira, e a Lúcia Maria Silvério
e Sá Fernandes Pereira, casada, residente na referida Rua de Camões,
327, 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

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.

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

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

ARTIGO 11.º

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

ARTIGO 12.º

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

ARTIGO 13.º

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

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria de
Moura Tavares de Pinho. 2002637644

PROCONTACTO, ATENDIMENTO DE CHAMADAS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 145; identificação de pessoa colectiva n.º 506860965; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 31/040212; pasta n.º 27 561.

Certifico que, por escritura de contrato de cooperativa de 7 de
Janeiro de 2004, foi constituída a cooperativa que se rege pelo se-
guinte contrato:

Estatuto

ARTIGO 1.º

Constituição, denominação, ramo, objecto social e sede

1 � É permitida a PROCONTACTO, Atendimento de Chamadas,
C. R. L., a qual será regida pelo Código Cooperativo, pelos estatutos,
pelo regulamento interno e demais legislação aplicável.

2 � Esta Cooperativa insere-se no ramo de serviços do Sector Co-
operativo, previsto na alínea j) do artigo 4.º do Código Cooperativo.

3 � Quanto aos seus membros a Cooperativa caracteriza-se pela
produção de serviços, previstos na alínea a) do n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 323/81, de 4 de Dezembro.

4 � O objecto social da sua actividade é serviço de atendimento
de telefones e formação profissional.

5 � A Cooperativa tem a sua sede social na Rua do Campo Ale-
gre, 464, no Porto.

6 � A sede pode ser transferida para outro local por deliberação
da direcção.

ARTIGO 2.º

Órgãos sociais

1 � São órgãos sociais da Cooperativa: a assembleia geral, a direc-
ção e o conselho fiscal.

2 � A assembleia geral é o órgão supremo da Cooperativa, nela
participando todos os cooperadores no pleno uso dos seus direitos,
sendo a respectiva mesa composta por um presidente e dois vice-
presidentes.

3 � A direcção é composta por um presidente.
4 � O conselho fiscal é composto por um presidente.

ARTIGO 3.º

Capital social

1 � O capital social é variável e ilimitado no montante mínimo
de 2500 euros, e é representado por títulos de capital de 5 euros cada.

2 � Cada cooperador obriga-se a subscrever pelo menos 50 títulos de
capital no acto da admissão.

ARTIGO 4.º

Admissão de novos membros

1 � A admissão de novos cooperadores será feita mediante pro-
posta dirigida à direcção, assinada pelos candidatos e por dois
cooperadores.

ARTIGO 5.º

Liquidação e partilha dos bens da Cooperativa

1 � Em caso de dissolução, o processo de liquidação e partilha dos
bens da Cooperativa regem-se pela legislação aplicável.

Está conforme.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria de
Moura Tavares de Pinho. 2002637954
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JULIANO RIBEIRO � PRODUTOS QUÍMICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 563; identificação de pessoa colectiva n.º 506259790; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 29/040209; pasta
n.º 27 548.

Certifico que, por escritura de contrato de sociedade do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto, de 18 de
Novembro de 2003, de fl. 18 a fl. 19, do livro de notas para escritu-
ras diversas n.º 456-A, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Juliano Ribeiro � Produtos Químicos,
Unipessoal, L.da, com sede na Praça de Teixeira de Pascoais, 15, 2.º,
esquerdo, freguesia do Bonfim, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na venda à comissão, importação, exporta-
ção, comércio e distribuição de produtos químicos e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pelo sócio ou por não sócios, ficando
aquele desde já nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, pela
assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídicos
com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capital
até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria de
Moura Tavares de Pinho. 2002637652

GEMACE � GESTÃO E MANUTENÇÃO CEMITERIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 564; identificação de pessoa colectiva n.º 506851176; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 30/040209; pasta
n.º 27 549.

Certifico que, por escritura de contrato de sociedade do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto, de 9 de
Fevereiro de 2004, de fl. 60 a fls. 61 v.º, do livro de notas para escri-
turas diversas n.º 469-A, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GEMACE � Gestão e Manuten-
ção Cemiterial, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua da Fonte da Moura, 86, 1.º, freguesia
de Aldoar, cidade e concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na gestão e manutenção cemiterial; comér-
cio e representações de artigos funerários e similares.

ARTIGO 3.º

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

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

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

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

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria de
Moura Tavares de Pinho. 2002637660

NEWBONE, EQUIPAMENTOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 567; identificação de pessoa colectiva n.º 506665151; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 18/040210; pasta
n.º 27 552.

Certifico que, por escritura de contrato de sociedade do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, de 27 de Janeiro de 2004, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NEWBONE, Equipamentos
Médicos, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Eugénio de Castro, 100, habitação
92, freguesia de Ramalde, cidade e concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na representação e comercialização
de produtos e equipamentos médicos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros, dividido em três quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das suas quotas,
prestações suplementares de capital até ao montante global de 10 ve-
zes o capital social

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a todos os sócios que,
desde já, ficam nomeados gerentes.
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2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a assinatura de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

19 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria de
Moura Tavares de Pinho. 2002637687

M2Q � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 572; identificação de pessoa colectiva n.º 506790959; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 25/040211; pasta
n.º 27 558.

Certifico que, por escritura de contrato de sociedade de 13 de Ja-
neiro de 2004, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M2Q � Equipamentos
Industriais, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de João Pedro Ribeiro, 673, 3.º, direi-
to, freguesia de Santo Ildefonso, da cidade e concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, representações, assis-
tência técnica, formação, consultadoria de equipamentos industriais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros, dividido em três quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencentes 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 aos sócios António Ál-
varo Amândio Fernandes de Magalhães e Agostinho de Oliveira Queirós
que, desde já, ficam nomeados gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria de
Moura Tavares de Pinho. 2002637733

PORTO � 3.A SECÇÃO

PIZARIA CERQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 379/20040218; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/20040218.

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 Pizaria Cerqueira, L.da, tem a sua
sede na Rua de Frei Lourenço Nunes, 22, freguesia de Leça do Balio,
concelho de Matosinhos e a sua duração será por tempo indeterminado.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar,
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação social,
no território nacional ou estrangeiro, sem necessidade do consenti-
mento da assembleia geral e da observância de outras formalidades.

ARTIGO 2.º

1 � O seu objecto é a fabricação de pré-cozinhados, comercia-
lização de produtos alimentares e comércio e serviços de hotelaria e
similares.
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2 � A sociedade poderá participar como sócia de responsabilidade
limitada em sociedades com objecto diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencendo uma ao sócio António de Oliveira Cerqueira e outra à
sócia, Maria Cristina de Araújo Dantas Cerqueira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação, cabe
ao sócio, António de Oliveira Cerqueira que, desde já fica nomeado
gerente, sendo necessário apenas a sua intervenção para vincular a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

2 � Para actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
qualquer sócio indistintamente.

3 � Os gerentes poderão delegar entre si, competências para de-
terminados negócios ou espécie de negócios, e a gerência poderá
nomear mandatários ou procuradores da sociedade para a prática de
determinados actos.

ARTIGO 5.º

1 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender, permutar quaisquer móveis e imóveis, inclu-

indo automóveis;
b) Tomar de trespasse ou de arrendamento quaisquer locais, bem

como alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira ou aluguer de longa

duração;
d) Contrair dívidas ou obter empréstimos, com ou sem garantia

hipotecária ou pignoratícia dos bens do património social, quando
necessários para prossecução dos fins ou interesses da sociedade;

e) Confessar, desistir ou transigir em juízo.
2 � É expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade em

actos os contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letras de
favor, fianças, avais, abonações, sob pena de terem de indemnizar a
sociedade pelos prejuízos causados, além de responderem individual-
mente pelas obrigações ou responsabilidades que assumirem.

ARTIGO 6.º

Não serão exigidas prestações suplementares ao capital, podendo,
no entanto, qualquer sócio estipular com a sociedade contratos de
suprimentos de que ela carecer, nas condições que forem acordadas,
de acordo com a deliberação da gerência, bem como efectuar adianta-
mentos à sociedade a título de prestações suplementares caso a soci-
edade tenha necessidades que o justifiquem.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas a favor de estra-
nhos não produz qualquer efeito, enquanto não for consentida pela
sociedade e pelos sócios.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá proceder à amortização de qualquer quota, sem-
pre que aquelas tenham sido penhoradas ou envolvidas em processo
judicial que não seja inventário.

a) O direito à amortização caduca no prazo de um ano, contado a
partir do conhecimento dos actos que lhe deram origem;

b) A amortização será efectuada pelo valor do último balanço,
acrescido da parte que lhe couber dos fundos de reserva, no prazo de
dois anos, em prestações iguais, mensais e sucessivas;

c) Logo que a sociedade deposite na Caixa Geral de Depósitos, à
ordem de quem de direito, o valor da amortização e notificado o res-
pectivo depósito ao anterior titular da quota, deixará este de usufruir
qualquer direito na sociedade, relacionado com a quota amortizada.

ARTIGO 9.º

Os balanços anuais encerrados no prazo legal, serão submetidos à
aprovação da assembleia geral que decidirá da aplicação dos lucros
líquidos apurados, depois de deduzidas as percentagens legais para re-
servas.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais quando a lei não prescrever outras formalida-
des, serão convocadas por meio de carta registada expedida para a
morada dos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 11.º

Falecendo algum dos sócios, os seus herdeiros, indicarão no prazo
de 30 dias um que a todos represente na sociedade, enquanto a res-
pectiva quota se encontrar em comunhão hereditária.

ARTIGO 12.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei, salvo disposi-
ção legal, ou acordo em contrário, serão liquidatários da sociedade os
gerentes em exercício à data da deliberação da dissolução da sociedade.

Está conforme.

3 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002600708

M. B. O. BINDER & C.A � MÁQUINAS GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 19 976/721215; identificação de pessoa colectiva
n.º 500172021; inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 16/
20040217.

Certifico que, foi designado gerente Fernando Abílio de Sousa
Ferreira.

Data da deliberação: 15 de Fevereiro de 2004.

Está conforme.

3 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002600694

ENTREPOSE PORTUGAL � ALUGUER DE ANDAIMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 374/20040217; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/20040217.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

CAPÍTULO I
ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação Entrepose Portugal � Aluguer
de Andaimes, L.da e regula-se pelas normas legais aplicáveis e por este
contrato social.

ARTIGO 2.º

Sede

A sua sede situa-se na Rua dos Transitários, 186, entrada 1, 2.º,
sala BQ, da freguesia de Perafita, concelho de Matosinhos, podendo,
mediante deliberação da gerência ser transferida para qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

Objecto social

O objecto da sociedade consiste no aluguer, compra, venda e mon-
tagem de andaimes; realização das actividades de escoramento e
cofragem no âmbito da construção civil; comercialização de produtos
conexos com as actividades referidas.

CAPÍTULO II

Capital social, cessão, amortização de quotas
e prestações suplementares de capital

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social totalmente subscrito e realizado em dinheiro é de
100 000 euros, correspondendo à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota do valor nominal de 50 000 euros, pertencente à
sócia Entrepose Échafaudages SAS;

b) Uma quota do valor nominal de 50 000 euros, pertencente à
sócia Mills, S. A.
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ARTIGO 5.º

Cessão de quotas e direitos de preferência

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livremente permitida
entre os sócios, podendo os mesmos, para o efeito, proceder às ne-
cessárias divisões.

2 � No caso de cessão onerosa de quotas, total ou parcial, a estra-
nhos, os sócios têm direito de preferência.

3 � Para o efeito da possibilidade do exercício desse mesmo direi-
to de preferência, o sócio que pretenda alienar a sua quota, no todo
ou em parte, transmitirá esse seu desejo aos restantes sócios, por meio
de cartas registadas com aviso de recepção, indicando quais as condi-
ções em que vai efectuar a cessão, e estes, por sua vez, comunicarão
àquele, pela mesma forma e dentro do prazo máximo de 15 dias, a
contar da data da recepção da dita carta, se pretendem ou não adqui-
rir a referida quota.

4 � No caso de mais do que um sócio pretender exercer o direito
de preferência, a quota a adquirir será dividida entre os mesmos na
proporção das respectivas quotas que já lhes pertencerem.

5 � Os sócios interessados na aquisição da quota podem entre si
acordar, por unanimidade, numa repartição da mesma quota diversa
da correspondente ao critério da proporcionalidade às quotas que cada
um deles à data possuir.

6 � A cessão onerosa de quotas, total ou parcial, a estranhos so-
mente é permitida no caso de nem qualquer sócio ou mais de um sócio
pretenderem exercer os respectivos direitos de preferência, nos ter-
mos e condições fixados nos anteriores números deste artigo.

7 � Provando-se simulação de preço na cessão onerosa de quotas,
a preferência será exercida pelo valor da quota emergente do último
balanço aprovado.

8 � No caso de cessão gratuita de quotas entre vivos, total ou
parcial, os sócios têm direito de preferência, a qual será exercida pelo
valor da quota emergente do último balanço aprovado.

9 � Ao direito de preferência consignado neste artigo é atribuída
eficácia real, nos termos da legislação aplicável.

ARTIGO 6.º

Amortização de quotas

É admitida a amortização de quotas pela sociedade:
a) Por acordo com o sócio;
b) Se uma sociedade proprietária de uma quota se dissolver ou for

declarada falida;
c) Se uma quota for penhorada, arrestada, ou, por qualquer forma,

sujeita a apreensão judicial;
d) Se um sócio ceder a sua quota em infracção ao disposto no ar-

tigo 5.º;
e) Se um sócio utilizar para fins estranhos à sociedade e com pre-

juízo desta ou de algum sócio as informações que houver obtido atra-
vés do exercício do direito de informação que lhe assiste; e

f) Nos demais casos previstos na lei.
§ 1.º A sociedade poderá exercer o direito de amortização de quota

no prazo de 90 dias contados do conhecimento por algum gerente da
sociedade de qualquer dos eventos referidos nas alíneas deste artigo.

§ 2.º O montante que a sociedade tiver de pagar pela amortização
de qualquer quota será fixado pela assembleia geral, devendo essa fi-
xação realizar-se em conformidade com o balanço e as contas apro-
vados e respeitantes ao exercício anterior, bem como com um balan-
ço e contas especiais relativos ao período decorrido do exercício em
curso, elaborado para o efeito.

§ 3.º O pagamento ao titular das quotas em causa será efectuado
em duas prestações semestrais e iguais, vencíveis no último dia dos meses
de Junho e de Dezembro do ano subsequente ao da amortização.

ARTIGO 7.º

Prestações suplementares de capital

1 � Podem ser exigidas aos sócios, mediante deliberação da assembleia
geral, prestações suplementares de capital até ao limite de 500 000 euros.

2 � Todos os sócios ficarão obrigados a efectuar prestações su-
plementares de capital proporcionalmente à sua participação no ca-
pital social.

CAPÍTULO III

Gerência, distribuição de lucros, dissolução, liquidação
e participações noutras sociedades

ARTIGO 8.º

Gerência

1 � A gerência social é exercida por uma ou mais pessoas, sócios
ou não sócios, conforme for deliberado pela assembleia geral, a esta
competindo igualmente a eleição dos gerentes.

2 � A gerência pode delegar num dos seus membros competência
especial para determinados negócios ou espécies de negócios, deven-
do tal delegação atribuir expressamente àquele o poder de vincular a
sociedade.

3 � A sociedade fica obrigada:
a) Pela simples assinatura do gerente, no caso de a gerência social

ser exercida por uma só pessoa;
b) Pelas assinaturas conjuntas de dois gerentes, no caso de a gerên-

cia social ser exercida por duas ou mais pessoas;
c) Pelas assinaturas conjuntas de um gerente e de um procurador da

sociedade, agindo dentro dos limites da respectiva procuração;
d) Pela assinatura simples de um gerente em quem a gerência haja

delegado competência especial nos termos do disposto no n.º 2 deste
artigo;

e) Pela assinatura simples de um procurador ou pelas assinaturas
conjuntas de dois ou mais procuradores da sociedade, agindo dentro
dos limites das respectivas procurações.

4 � A gerência da sociedade será remunerada ou não, conforme
for deliberado pela assembleia geral.

5 � Compete à gerência:
a) Exercer, em geral, os poderes normais de administração social;
b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente, podendo desistir, confessar e transigir em processos judiciais,
c) Adquirir ou alienar quaisquer bens imóveis;
d) Adquirir ou alienar quaisquer bens móveis e veículos automóveis

para serviço da sociedade;
e) Tomar de arrendamento quaisquer bens imóveis, independente-

mente do prazo.
6 � É vedada aos gerentes a prática de actos alheios aos negócios

sociais, respondendo aqueles perante a sociedade pelos danos que lhe
causarem em consequência de tais actos.

ARTIGO 9.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade dissolve-se nos casos, termos e condições previs-
tos na lei e, ainda, no caso de a dissolução ser requerida por um ou
mais sócios titulares de quotas representativas de metade do capital
social, depois de, em duas reuniões da assembleia geral cuja convoca-
ção tenha sido requerida por aquele sócio ou sócios, realizadas com
um intervalo não inferior a 30 dias nem superior a 90 dias, se ter
verificado um empate no âmbito de uma votação tendo por objecto
a mesma matéria.

§ 1.º Os sócios que reúnam as características indicadas e que pre-
tendam que a sociedade se dissolva deverão requerer à gerência, no
prazo máximo de 15 dias a contar da última das referidas reuniões, a
convocação de uma reunião da assembleia geral tendo por objecto a
tomada da deliberação respectiva.

§ 2.º A falta de tomada da deliberação de dissolução na reunião da
assembleia geral referida no parágrafo anterior, a falta de convoca-
ção da mesma reunião para uma data anterior ao trigésimo dia poste-
rior ao da recepção pela gerência do competente pedido de convoca-
ção e a não realização da referida reunião constituem fundamento de
dissolução judicial da sociedade.

§ 3.º A dissolução judicial da sociedade, no caso aludido na parte
final do n.º 1 e nos parágrafos anteriores, pode ser requerida pelo sócio
ou sócios interessados no prazo máximo de 90 dias a contar da data
da ocorrência da situação que a fundamenta.

2 � Deliberada a dissolução, a assembleia geral elegerá um ou mais
liquidatários, fixando as suas remunerações e bem assim o prazo para
liquidação.

ARTIGO 10.º

Distribuição de lucros

Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a seguinte apli-
cação:

a) 5% para a constituição de reserva legal, enquanto esta não atin-
gir o limite estabelecido na lei;

b) Os montantes que a assembleia deliberar efectuar, sem qualquer
limitação, para a constituição ou reforço de outras reservas, bem como
para a prossecução de outros fins de interesse da sociedade;

c) O remanescente para distribuição pelos sócios na proporção das
respectivas quotas.

ARTIGO 11.º

Participações noutras sociedades

Por deliberação dos sócios, a sociedade pode adquirir participações
em quaisquer outras sociedades de tipo, natureza e objecto diverso do
seu, bem como em agrupamentos complementares de empresas.
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Mais certifico que, foram designados para o biénio de 2004/2005,
Didier Herver Antoine Hache e António Júlio Machado da Mota, por
deliberação de 28 de Janeiro de 2004.

Está conforme.

2 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002600678

N-COMIDA, TAKE AWAY, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 378/20040217; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/20040217.

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 N-COMIDA, Take Away, L.da

2 � Tem a sua sede na Estrada Exterior da Circunvalação, 10 076,
freguesia de São Mamede de Infesta, concelho de Matosinhos.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de pronto a comer.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal de
4750 euros, pertencente ao sócio José Fernandes de Freitas Guima-
rães, e outra do valor nominal de 250 euros, pertencente à sócia Isa-
bel Maria Pinto Guimarães Borges.

2 � Poderão ser exigidas aos prestações suplementares de capital
até ao montante global igual a uma vez o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade será administrada e representada, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pela gerência.

2 � A gerência social, dispensada de caução e remunerada, será
exercida pela sócia Isabel Maria Pinto Guimarães Borges que desde já
é nomeada gerente.

3 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

No caso de falecimento do sócio José Fernandes de Freitas Guima-
rães a sua quota não se transmitirá aos sucessores. Nesse caso, a sua
quota deverá ser amortizada gratuitamente ou adquirida gratuitamen-
te pela sociedade ou pela sócia Isabel Maria Pinto Guimarães Borges
ou por quem esta indicar.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar gratuitamente quotas nas seguintes
hipóteses:

a) Por acordo do respectivo titular;
b) Quando ocorra sentença ou acordo em processo de divórcio, ou

de separação judicial de pessoas e bens e desde que a quota seja
adjudicada, total ou parcialmente, a cônjuge de um dos sócios;

c) No caso de a quota ser alvo de procedimento judicial ou cessão
não autorizada;

d) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

e) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

2 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002600660

OPETRA � OPERADORES TRANSITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9251/980109; identificação de pessoa colectiva n.º 504068571;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/20040217.

Certifico que, foi efectuada a dissolução da sociedade, cujo extrac-
to da inscrição é o seguinte:

Dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos.

Está conforme.

2 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002600651

MARIA DO CORAÇÃO � JARDIM DE INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8994/971110; identificação de pessoa colectiva n.º 504040707;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 13/20040213.

Certifico que, a sociedade aumentou o capital para 60 000 euros,
após o reforço com 50 024,04 euros, em dinheiro, tendo sido altera-
do o contrato e modificado o artigo 3.º e aditado o artigo 9.º que fi-
cam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 60 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas com o valor nominal de
30 000 euros, uma de Helena Susana da Silva Morgado e outra de
Jhonny Henrique Nunes da Silva.

ARTIGO 9.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares ao capital até
250 000 euros.

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

Está conforme.

1 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002183996

ACORDO AMIAL � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 704/20011207; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 41/011207.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

Documento complementar organizado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado, contendo pacto social da sociedade anónima
Acordo Amial � Empreendimentos Imobiliários, S. A.

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade que se constitui como sociedade anónima, adopta a
firma Acordo Amial � Empreendimentos Imobiliários, S. A. e dura-
rá por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Matosinhos, na Travessa de
Helena Vieira da Silva, 259, 1.º, escritório 1.2, 4450-716 Leça da
Palmeira.

2 � A sede social poderá ser transferida, por mera decisão da ad-
ministração, para qualquer local dentro do concelho de Matosinhos
ou de concelho limítrofe.

3 � A administração poderá, sem dependência de deliberação dos
accionistas, criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação social, no país ou no estrangeiro.
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ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a execução de projectos, constru-
ção de prédios, compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos
para esse fim, arrendamentos e prestação de serviços imobiliários.

2 � A sociedade poderá adquirir livremente participações em so-
ciedades com objecto diferente do referido no número anterior e ain-
da em sociedades reguladas por leis especiais.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 250 000 euros, representado por 250 000 acções de 1 euro cada.

2 � O capital social poderá ser aumentado até 2 500 000 euros,
por uma ou diversas vezes, através de entradas em dinheiro, por sim-
ples deliberação da administração, a qual fixará a respectiva forma e
condições, podendo livremente decidir se serão acções nominativas
ou ao portador e, dentro delas, estabelecer todas as categorias previs-
tas na lei.

ARTIGO 5.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis a pedido e a expensas do accionista requerente, podendo
ser representadas por títulos de 1, 10, 100, 1000 e 10 000 acções, a
todo o tempo substituíveis por agrupamento ou subdivisão, à escolha
e a expensas do seu titular ou revestir a forma escritural.

2 � Os títulos representativos das acções, bem como os das obri-
gações, serão assinados por um administrador, podendo a assinatura
ser de chancela ou por mandatário com poderes especiais para o acto.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar acções sem o consentimento
dos seus titulares quando as mesmas forem arrestadas, penhoradas ou
sujeitas a qualquer procedimento judicial do qual possa resultar ou tenha
resultado a transmissão coerciva da titularidade das mesmas.

2 � A deliberação de amortização de acções, nos termos do nú-
mero anterior, deve ser tomada no prazo de um ano a contar da
ocorrências do facto que fundamenta a amortização.

CAPÍTULO III
Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos em assembleia geral de entre accionistas ou não.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade é administrada por um conselho de administração
composto por um número ímpar de membros, entre três a cinco,
conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � O conselho de administração poderá, se assim o deliberar,
designar de entre os seus membros um administrador-delegado em quem
poderá delegar a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade fica validamente obrigada pela assinatura conjun-
ta de dois administradores.

2 � Para a representação em juízo e para os actos de mero expe-
diente é suficiente a assinatura de um administrador ou procurador
para tal autorizado.

ARTIGO 10.º

1 � O fiscal único da sociedade será remunerado ou não, confor-
me for deliberado em assembleia geral, cabendo a esta a fixação do
montante da respectiva remuneração.

2 � O fiscal único deverá ser um revisor oficial de contas ou so-
ciedade de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 11.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais terá a duração de três
anos, sendo permitida a sua reeleição, uma ou mais vezes.

ARTIGO 12.º

1 � São desde já nomeados para exercer os respectivos cargos
durante o triénio de 2001/2003, com dispensa de caução, os seguintes
órgãos sociais:

a) Mesa da assembleia geral: presidente � Dr. Miguel Maria de
Oliveira Cameira Coelho e Sousa, casado, residente na Rua de 15 de

Novembro, 177, 4100 Porto; secretária: Maria Manuela de Oliveira
de Andrade Tavares Maruta, casada, residente na Rua do Dr. António
Caetano de Sousa, 11, 6.º, direito, 1500 Lisboa;

b) Conselho de administração: presidente � Dr. José Miguel Tavares
Roque Martins, casado, residente na Quinta do Casal, Rua da vitória, 2,
Portela, 2925-377 Azeitão; vogais: Dr. Luís Fernando Gonçalves Va-
lente Marto, casado, residente nas Escadas do Monte, 7, 1170-252 Lisboa
e Dr. Luís Jorge Pereira Marques Pinto, divorciado, residente na Travessa
de Helena Vieira da Silva, 37, 3.º, direito, 4450-716 Leça da Palmeira;

c) Fiscal único: Ana Maria Mendes e Fernando Alçada, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, n.º 48, com sede na Avenida de Pedro
Álvares Cabral, 34, 3.º, 1100 Lisboa, contribuinte n.º 501972030,
representada pelo Dr. Fernando António de Figueiredo Alçada, revi-
sor oficial de contas n.º 476, portador do bilhete de identidade
n.º 203372, contribuinte n.º 103515518, residente na Rua de Maria
Brown, 19, 4.º, C, 1500 Lisboa; suplente: Dr.ª Ana Maria Passos
Mendes, revisora oficial de contas n.º 369, portadora do bilhete de
identidade n.º 1065624, contribuinte n.º 132793598, residente em
Foros da Branca, Coruche.

2 � O conselho de administração eleito fica autorizado a celebrar
desde já e mesmo antes de efectuado o registo, quaisquer negócios
jurídicos em nome da sociedade, bem como a movimentar o capital
social que se encontra depositado no banco.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 13.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício que encerrará anual-
mente até 31 de Dezembro, descontada a parte necessária à consti-
tuição ou reintegração da reserva legal, terão a aplicação que for de-
liberada pela assembleia geral, podendo tal deliberação excluir a sua
distribuição aos accionistas.

Está conforme.

9 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 3000135853

C. H. A. N. � CENTRO DE HOMEOPATIA
E ACUPUNCTURA DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 396/20020924; identificação de pessoa colectiva n.º 506229645;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 7/20040213.

Certifico que, a sociedade aumentou o capital para 60 000 euros,
após o reforço com 45 000 euros, em dinheiro, tendo sido alterado o
contrato e modificado o n.º 1 do artigo 3.º que fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado é de 60 000 euros e
corresponde à soma de três quotas, duas com o valor nominal de
25 625 euros uma de cada um dos sócios António Augusto Perdigão
Barros Monteiro Novais e Armando Fernando Perdigão Barros
Monteiro Novais e uma com o valor nominal de 8750 euros da sócia
Anabela Pinto Oliveira.

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

Está conforme.

27 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002183988

BITLAB � FORMAÇÃO EM INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 075/20020418; identificação de pessoa colectiva
n.º 506066070; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 6/20040213.

Certifico que, foi deslocada a sede da sociedade em epígrafe, sendo
o extracto da inscrição do seguinte teor:

Sede: Rua de Dom Álvaro Pereira, 156, 1.º, C.13, Matosinhos.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

27 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002183970

VEBEGO SERVICES � SERVIÇOS DE LIMPEZA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 071/990128; identificação de pessoa colectiva
n.º 501919244; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 20 e inscrição
n.º 21; números e data das apresentações: 3 e 4/20040213.

Certifico que, cessou funções o administrador Peter Lehmann, por
renúncia, e foi designado para idênticas funções Peter Van Montfort,
até termo do mandato em curso de 2002/2003.

Data da deliberação: 21 de Janeiro de 2004.

Está conforme.

27 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002183961

PINTO FERREIRA & ENES � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 095/710205; identificação de pessoa colectiva n.º 501207627;
inscrição n.º 17; números e data das apresentações: 10 a 12/
20040218.

Certifico que, a sociedade que anteriormente tinha a denominação
Fonseca Oliveira & Basto, foi transformada em sociedade por quotas,
tendo elevado o capital para 5000 euros, ficando a reger-se pelo con-
trato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pinto Ferreira & Enes � Activi-
dades Imobiliárias, L.da e tem a sua sede na Rua de Brito Capelo, 489,
freguesia e concelho de Matosinhos.

2 � A gerência pode deslocar a sede, dentro do mesmo concelho
ou para outro concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a compra e venda, arrenda-
mento e promoção imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de 3500 euros,
pertencente à sócia Josefina Maria Pinto Ferreira e outra no valor de
1500 euros pertencente à sócia Enes & Ferreira, L.da

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, serão exercidas pelos gerentes, só-
cios ou não, nomeados em assembleia geral e com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado.

2 � Fica, desde já, designada gerente a sócia Josefina Maria Pinto
Ferreira.

3 � Em alargamento dos seus poderes a gerência, poderá ainda:
a) Comprar, vender ou permutar bens móveis, inclusive, viaturas

automóveis;
b) Dar ou aceitar quaisquer bens de arrendamento;
c) Dar ou aceitar trespasses de qualquer estabelecimento.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida; a estra-
nhos depende sempre do consentimento da sociedade, ficando reser-
vado aos sócios não cedentes, em primeiro lugar e à sociedade, em
segundo lugar, o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

As quotas poderão ser amortizadas nos seguintes casos:
a) Havendo acordo entre a sociedade e o sócio;
b) Em caso de interdição ou inabilitação de qualquer sócio;

c) Quando, em qualquer processo, a quota de um sócio seja objecto
de arresto, penhora ou qualquer outro procedimento de que possa
resultar a sua alienação judicial;

d) Quando o sócio se tenha apresentado à falência ou seja declara-
do falido.

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

Está conforme.

4 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002600740

HABIBOM � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 710/20011210; identificação de pessoa colectiva n.º 505821680;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 15/20040218.

Certifico que, foi alterado o contrato da sociedade, tendo sido
modificado o artigo 4.º que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a dois gerentes.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Miguel Pedro
Brandão Pereira da Cunha Coelho e Rui Manuel Pena de Castro.

3 � A sociedade fica vinculada com as assinaturas de dois gerentes.

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

Está conforme.

4 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002600732

ELECTRO HORA � COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS E UTILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7194/960620; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 14/20040218.

Certifico que, cessou funções a gerente Clara Maria Rodrigues de
Almeida e Castro Guedes Ferreira, em 26 de Julho de 1996, por re-
núncia.

Está conforme.

4 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002600724

VYGON (PORTUGAL) � PRODUTOS MÉDICOS
E FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5382/950127; identificação de pessoa colectiva n.º 503232785;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 6 e 7/20040218.

Certifico que, cessou funções o gerente José Henrique Alves Gil, e
foi nomeado José de Carvalho Martins, por deliberação de 11 de Fe-
vereiro de 2004.

Está conforme.

3 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002600716

CONTIBOMBA � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE COMBUSTÍVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 900/20020701; identificação de pessoa colectiva
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n.º 506223965; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/
20040213.

Certifico que, foram designados o secretário e suplente, respecti-
vamente, Alice da Assunção Castanho Amado, e Manuel Cardoso
Ferreira, até ao termo do mandato do conselho de administração.

Data da deliberação: 12 de Novembro de 2003.

Está conforme.

27 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002580006

MAX BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4371/940411; identificação de pessoa colectiva n.º 503186228;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20040213.

Certifico que, foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, sendo o extracto da inscrição do seguinte teor:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Janeiro de 2004.

Está conforme.

27 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002579989

ELECTRO MACIEL � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 377/20040217; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 15/20040217.

Certifico que, entre Abílio Fernando Maciel Rodrigues, e César da Sil-
va Rodrigues, foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a reger-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Electro Maciel � Instalações
Eléctricas, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Heitor Campos Monteiro, 30, 1.º,
esquerdo, freguesia de São Mamede de Infesta, concelho de Matosinhos.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em instalações eléctricas.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sócios,
ficando desde já nomeado gerente o sócio César da Silva Rodrigues.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

2 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002600686

IIMA � INSTITUTO INTERNACIONAL DE MEDICINAS
ALTERNATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4898/940902; identificação de pessoa colectiva n.º 503259853;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 11/20040216.

Certifico que, a sociedade aumentou o capital para 5000 euros, após
o reforço com 12,02 euros, em dinheiro, tendo sido aditados aos ar-
tigos 2.º e 3.º um § único com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

§ único. A sociedade poderá participar no capital de outras socie-
dades independentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
ao capital até ao montante global de 100 000 euros.

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

Está conforme.

2 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002184003

CMC � COMUNICAÇÃO VISUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3697/930914; identificação de pessoa colectiva n.º 503052604;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 19/20040209.

Certifico que, a sociedade alterou o seu contrato tendo sido modi-
ficados os artigos 4.º, artigo 5.º, corpo do 7.º e seu § 1.º que ficam
com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado é 17 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas, uma com o valor nominal de
16 830 euros da sócia Teresa Maria Barbosa da Fonseca Cardoso e
outra com o valor nominal de 170 euros do sócio Joaquim Alberto de
Andrade Ferraz.

ARTIGO 5.º

1 � Por deliberação da assembleia geral poderão ser exigidas pres-
tações suplementares ao capital até ao montante de 100 000 euros.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que a
mesma carecer, nos termos e condições a deliberar em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral fica afecta a um ou mais gerentes.

2 � Fica designada gerente a sócia Teresa Maria Barbosa da Fon-
seca Cardoso.

§ 1.º A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente, se só
estiver designado um; sendo a gerência plural a sociedade obriga-se
com a intervenção de dois gerentes.

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

Está conforme.

26 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002579938

FERNANDO PEREIRA � SNACK-BAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 359/20040209; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/20040209.

Certifico que, foi constituída a sociedade unipessoal por quotas em
epígrafe que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Fernando Pereira � Snack-Bar,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Moinho de Vento, 307,
freguesia de Leça da Palmeira, concelho de Matosinhos.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade comercial e industrial de
café, salão de chá, snack-bar, restaurante, confeitaria, pastelaria, venda
de pão e quiosque.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros, titulada
por uma quota do mesmo valor, pertencente ao único sócio Fernando
Manuel Pereira Alves.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, compete ao único
sócio, Fernando Manuel Pereira Alves, desde já nomeado gerente que
obrigará por si só a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a celebrar negócios
jurídicos com a sociedade, no âmbito da prossecução do respectivo
negócio.

§ único. Os negócios jurídicos entre a gerência e a sociedade obe-
decem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

ARTIGO 6.º (transitório)

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado a fim de fazer face às despesas, respectivo registo, publi-
cações e ainda aquisição de mobiliário, máquinas e equipamentos ne-
cessários à instalação de serviços da sociedade.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002579920

PARAROSCADOS � ARTIGOS ROSCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 358/20040209; identificação de pessoa colectiva n.º 504901230;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 13/20040209.

Certifico que, a sociedade alterou o seu contrato tendo sido modi-
ficados o n.º 1 do artigo 1.º, artigo 3.º e n.os 1 e 3 do 5.º que ficam
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PARAROSCADOS � Artigos
Roscados, L.da, tem a sua sede na Avenida da Belavista, 40, freguesia
de Leça do Balio, concelho de Matosinhos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e esta dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, per-
tencendo uma a cada um dos sócios, José Manuel Oliveira Dias e Luís
Nogueira Ferreira.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Luís Nogueira
Ferreira que desde já fica nomeado gerente.

3 � A sociedade fica obrigada pela assinatura do sócio-gerente Luís
Nogueira Ferreira.

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

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002579911

VINHOS E COISAS � RESTAURANTE E WINE BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 357/20040209; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/20040209.

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 Vinhos e Coisas � Restaurante e
Wine Bar, L.da e tem a sua sede na Rua de Sousa Aroso, 540 a 544,
freguesia e concelho de Matosinhos.

2 � Por decisão da gerência poderá a sede social ser mudada para
qualquer outro local do concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência pode abrir, transferir ou encerrar estabelecimen-
tos, filiais, dependências ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto social restaurante e bar de vi-
nhos, e bebidas, formação, catering.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou sociedades não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo, bem como ser associada de
quaisquer associações.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinhei-
ro é de 150 000 euros, correspondente à soma de três quotas, assim
distribuídas; uma no valor nominal de 74 500 euros pertencente ao
sócio Rui Paulo da Silva Delgado Espírito Santo, outra no valor no-
minal de 75 000 euros, pertencente à sócia Vinhos e Coisas �
Consultadoria, Gestão e Investimentos, S. A. e outra no valor nomi-
nal de 500 euros pertencente à sócia Vinho e Coisas � Comércio e
Representações, L.da

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares
ao capital até ao montante equivalente a 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, é conferida ao sócio Rui Paulo da Silva
Delgado Espírito Santo e ao não sócio José Manuel da Silva Delgado
Espírito Santo, casado, residente na Rua de José Augusto de Castro,
99, 5.º, esquerdo, Porto que desde já são nomeados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de dois gerentes.
3 � Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá adqui-

rir, alienar, permutar e onerar bens imóveis bem como veículos, ad-
quirir e alienar participações noutras sociedades, adquirir por trespas-
se quaisquer estabelecimentos comerciais ou industriais, outorgar em
contratos de locação financeira mobiliária e ou imobiliária, de arren-
damento de espaços para a sociedade e aluguer de longa duração, bem
como, adquirir e alienar participações noutras sociedades e confessar,
desistir e transigir em juízo.

4 � A sociedade, através da gerência, pode nomear mandatários ou
procuradores para a prática de determinados actos ou categorias de actos,
incluindo os de disposição de bens sociais, móveis ou imóveis.

ARTIGO 5.º

Os gerentes ficam autorizados a celebrar negócios com outras so-
ciedades por eles participadas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos à sociedade fica dependen-
te do consentimento da sociedade, a quem é reservado o direito de
preferência.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Quando a quota tenha sido objecto de penhora, arresto ou en-

volvida em qualquer procedimento judicial ou ainda se cedida a estra-
nhos com violação do disposto na cláusula 6.ª deste contrato de so-
ciedade;

c) No caso de falecimento ou de extinção de sócio;
d) No caso de o sócio ser declarado insolvente ou falido;
e) Em caso de divórcio, separação judicial de pessoas e bens de

qualquer sócio e se a respectiva quota não ficar a pertencer ao seu
titular.

ARTIGO 8.º

A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei, sendo liquidatá-
rios os sócios, os quais partilharão entre si os haveres sociais confor-
me melhor entenderem.
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ARTIGO 9.º

1 � Por morte de qualquer dos sócios, a sociedade continua com
os sócios sobrevivos, designando os herdeiros do falecido um de entre
eles que a todos represente na sociedade, enquanto a quota se manti-
ver em comunhão hereditária.

2 � Por interdição ou inabilitação de qualquer dos sócios, a so-
ciedade continua com os sócios capazes e com os interditos ou inabi-
litados, desde que legalmente representados.

ARTIGO 10.º

A sociedade, a partir desta data, assume todos os direitos e obriga-
ções decorrentes dos actos que vierem a ser praticados pela gerência,
em nome desta, no exercício normal da actividade da mesma, ficando
desde já a gerência autorizada a celebrar os negócios jurídicos que se
afigurem necessários ou convenientes à prossecução dos fins sociais.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002579890

PUBLIMATICA � PUBLICIDADE E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 368/20040213; identificação de pessoa colectiva n.º 503522309;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 8/20040213.

Certifico que foi deslocada a sede da sociedade em epígrafe, sendo
o extracto da inscrição do seguinte teor:

Sede: Rua de Simões de Almeida, 115, Custóias, Matosinhos.

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

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002579881

GESTATUS � CONSULTORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 356/20040209; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/20040209.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GESTATUS � Consultoria de Ges-
tão, L.da e tem a sua sede na Rua de D. Marcos da Cruz, 1693, Perafita,
freguesia de Perafita, concelho de Matosinhos.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto consultoria e controlo das áreas fis-
cal, contabilística e de gestão. Consultoria e programação nas áreas
de informática e tecnologias de informação. Comércio de equipamen-
tos informáticos e quaisquer tipos de equipamentos e material de es-
critório. Formação profissional nas áreas mencionadas. Compra para
revenda e gestão de imóveis próprios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente subscrito e
realizado em dinheiro e está dividido em duas quotas: uma, de
4500 euros, e outra de 500 euros, tituladas, respectivamente, uma em
nome de cada um dos sócios Jorge de Oliveira Cardoso Fernandes e
mulher Otília Maria Sobral Alves de Oliveira Cardoso Fernandes.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital, nos termos seguintes:

a) Até ao montante de 500 000 euros;
b) A todos os sócios; e
c) Na proporção das quotas de cada sócio.

ARTIGO 5.º

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

2 � Como primeira deliberação, fica desde já nomeado sócio-ge-
rente Jorge de Oliveira Cardoso Fernandes.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
4 � A gerência pode, sem dependência de autorização de qualquer

outro órgão da sociedade:
a) Dar e tomar de locação quaisquer bens, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos, ainda que sob a forma de locação
financeira;

b) Celebrar contratos de cessão de exploração, como cedente ou
cessionária;

c) Adquirir ou dar de trespasse quaisquer estabelecimentos comerci-
ais ou industriais.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas a favor de estranhos, depende sempre do
consentimento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os
sócios não cedentes em segundo, do direito de preferência na respec-
tiva aquisição. A concessão de autorização fica dependente da obser-
vância prévia, por parte do cedente, das regras relativas ao direito de
preferência estabelecidas nos números seguintes:

2 � O cedente deve comunicar aos outros sócios, por carta regis-
tada com aviso de recepção, o nome e a residência do cessionário, o
preço convencionado, o prazo e o modo de pagamento, bem como
quaisquer outras informações de interesse para o negócio.

3 � O sócio que pretenda exercer o seu direito de preferência deve
comunicar a decisão ao cedente no prazo de 30 dias a contar da re-
cepção da carta deste, sob pena de perder o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, poderá a sociedade
amortizar qualquer quota nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando, por qualquer motivo, a quota seja retirada da livre dis-

ponibilidade do seu titular;
c) Quando, em virtude de partilha decorrente de divórcio, separa-

ção judicial de pessoas e bens ou separação judicial de bens as quotas
não fiquem a pertencer inteiramente ao respectivo titular;

d) Por extinção de qualquer dos sócios que sejam pessoas colectivas.
2 � A quota a amortizar será paga com base no valor encontrado

no último balanço aprovado, deduzido de quaisquer débitos do seu ti-
tular à sociedade.

3 � As formas de pagamento da quota amortizada serão definidas
em assembleia geral, não podendo no entanto o pagamento da
contrapartida exceder o prazo máximo de dois anos a contar da data
da assembleia geral que determinou a amortização.

4 � A amortização considerar-se-á operada com a respectiva de-
liberação e o pagamento ou depósito da primeira prestação efectuado
na Caixa Geral de Depósitos à ordem de quem de direito.

ARTIGO 8.º

Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade continua com os
seus herdeiros. Por cada sócio falecido só pode ser admitido na soci-
edade um representante dos herdeiros.

ARTIGO 9.º

1 � Sem prejuízo das formalidades imperativamente exigidas por
lei, as assembleias gerais são convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção expedidas aos sócios com antecedência mínima de
15 dias de calendário.

2 � Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais
da sociedade por qualquer terceiro, sem as limitações constantes do
n.º 5 do artigo 249.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

1 � Anualmente será dado balanço, com referência a 31 de De-
zembro ou em qualquer outra data mediante simples deliberação da
assembleia geral, e os lucros líquidos apurados, deduzidos 5% para
reserva legal e as importâncias que a assembleia geral, sem qualquer
limite, deliberar afectar a outras reservas ou à realização de outros
fins ou interesses da sociedade, serão distribuídos pelos sócios.

2 � A assembleia geral poderá nomear um conselho fiscal ou um
fiscal único.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade dissolve-se por acordo de três quartas partes dos
votos correspondentes ao capital social ou nos casos previstos na lei.
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2 � Dissolvida a sociedade a assembleia geral nomeará os liquida-
tários, sendo a liquidação feita nos termos por ela deliberados.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002600643

QUADRANGULAR � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3783/931015; identificação de pessoa colectiva n.º 503070742;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/20040219.

Certifico que a sociedade alterou o contrato, tendo sido modifica-
dos os artigos 1.º e 3.º que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade que gira sob a firma QUADRANGULAR � Empreen-
dimentos Imobiliários, L.da, tem a sua sede na Rua de Tomás Ribeiro,
510, 4.º, sala 41, na cidade de Matosinhos.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 14 963,92 euros e
corresponde à soma de quatro quotas iguais do valor nominal de
3740,98 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Maria Baptista
Ribeiro Pereira, Joaquim António Borges Pereira, Isabel Maria de Sousa
Teixeira e Domingos Ferreira da Silva.

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

Está conforme.

3 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002600759

BITLAB � FORMAÇÃO EM INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 075/20020418; identificação de pessoa colectiva
n.º 506066070; número e data da prestação de contas: 1/04022003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2004436263

ARTUR & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 412/20021002; número e data da prestação de contas: 1/
03022004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002595933

ÁLVARO & JOSÉ LOPES TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 222/510215; identificação de pessoa colectiva
n.º 500017786; número e data da prestação de contas: 2/03022004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

16 de Fevereiro de 2004. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002578559

FERNANDO M. SOARES & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 282/820317; identificação de pessoa colectiva

n.º 501255770; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data
da apresentação: 12/20040219.

Certifico que foram reconduzidos todos os membros do conselho
de administração para o triénio de 2004/2006.

Presidente � Fernando Mendes Soares; vogais: Abel José Pacheco
Soares e Vítor Manuel Pacheco Soares.

Data da deliberação: 26 de Janeiro de 2004.

Está conforme.

5 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002600775

VALONGO

XPTO � COMÉRCIO DE PERFUMARIA E AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Valongo. Matrícula n.º 55 953/
20040218; identificação de pessoa colectiva n.º 506334171; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20040218.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma XPTO � Comércio de Perfumaria e
Afins, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Avenida de 5 de Outubro, Edifício Vallis Lon-
gos, rés-do-chão, loja D, da freguesia e concelho do Valongo.

2 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar
filiais, sucursais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na actividade de comércio a retalho de per-
fumaria, produtos cosméticos, produtos de higiene e afins.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor de
2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada uma das sócias Anabela
Rodrigues Alves Pereira e Paula Maria Gonçalves Moreira Gonçalves.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade,

à qual é atribuído o direito de preferência em primeiro lugar e aos
sócios não cedentes em segundo.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibera-
do em assembleia geral, fica afecta às sócias Anabela Rodrigues Alves
Pereira e Paula Maria Gonçalves Moreira Gonçalves, que desde já são
nomeadas gerentes e a quem mais vier a ser nomeado em assembleia
geral.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de dois gerentes.
3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência os gerentes

poderão:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira;
d) Confessar, desistir e transigir em juízo.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002851832

RUGAS E VINCOS � LAVANDARIA UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Valongo. Matrícula n.º 55 476/
20020122; identificação de pessoa colectiva n.º 505858061; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 5/20040219.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que foi registada
a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as contas
aprovadas em 2 de Julho de 2002.

26 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002850399

MORGESFER � APLICAÇÃO DE GESSOS E PLADUR,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Valongo. Matrícula n.º 55 291/
20010829; identificação de pessoa colectiva n.º 505458551;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 1 e 3/20040220.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que cessaram as
suas funções de gerentes Serafim Fernando Monteiro Ferreira e António
Martins Moreira, em 18 de Fevereiro de 2004, renúncia.

Certifico também que a referida sociedade se transformou em so-
ciedade unipessoal por quotas, por deliberação de 18 de Fevereiro de
2004, que fica a reger-se pelos estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MORGESFER � Aplicação de
Gessos e Pladur, Unipessoal, L.da e tem a sede na Avenida do 25 de
Abril, 293, em Valongo.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar ou encerrar sucursais,
agências, filiais ou quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto construção civil geral/aplicação de
gessos e pladur.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
80 000 euros, e corresponde a uma única quota do sócio Pedro Ma-
nuel Fino Valério.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia ge-
ral.

3 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res até cinco vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado é exercida por um ou mais gerentes, sócios ou não sócios
a designar.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Pedro Manuel Fino
Valério.

3 � A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.
4 � Nos poderes da competência da gerência, incluem-se os de:
a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-

pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros móveis ou imóveis, assinando os respectivos con-
tratos.

ARTIGO 5.º

Fica permitida a celebração de quaisquer contratos entre o sócio e
a sociedade desde que se destinem à prossecução do objecto da socie-
dade.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002850402

CASA DE PASTO A VALONGUENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Valongo. Matrícula n.º 6019/
950710; identificação de pessoa colectiva n.º 503468614;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 7 e 8/20040225.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que cessou as
suas funções de gerente de Manuel Joaquim Almeida Olo, em 11 de
Fevereiro de 2004, por renúncia.

Certifico, ainda que foi alterado parcialmente o contrato de so-
ciedade e em consequência, os artigos 3.º e 4.º, ficaram com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
14 963,94 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 7481,97 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios Diamantino Moreira da Costa e Ismael Pinto Lourenço.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibera-
do em assembleia geral, fica afecta aos sócios Diamantino Moreira da
Costa e Ismael Pinto Lourenço.

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

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002850429

A V � ÁGUAS DE VALONGO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Valongo. Matrícula n.º 13 300/
20000714; identificação de pessoa colectiva n.º 505084040;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 5 e 6/20040302.

Certifico que cessou as suas funções de vogal do conselho de admi-
nistração Jérome Cardineau, em 15 de Janeiro de 2004, renúncia.

Certifico ainda que foram designados para o triénio 2004/2006, os
membros do conselho de administração.

Presidente � Fernando José da Costa Ferreira; vogais: Dennis
Faberes e Jocelyn Janic Gourlet, casado.

Data da deliberação: 15 de Janeiro de 2004.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002850577

VILA NOVA DE GAIA

RIGOR � CONSULTORIA E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 456; identificação de pessoa colectiva n.º 502055235; nú-
mero e data da apresentação: PC 4/24072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000677282

TALMETAIS � RECICLAGEM DE SUCATAS DO NORTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 852; identificação de pessoa colectiva n.º 501196340; nú-
mero e data da apresentação: PC 3/24072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002277524

TRATIS � TRATAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7844; identificação de pessoa colectiva n.º 504350692; núme-
ro e data da apresentação: PC 1/21072003.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004124792

TALHO CENTRAL DE CANELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 176; identificação de pessoa colectiva n.º 501803556; número
e data da apresentação: PC 3/21072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002276692

VINOCERV � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7549; identificação de pessoa colectiva n.º 504541102; núme-
ro e data da apresentação: PC 4/21072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004124784

QUELSIS � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5288; identificação de pessoa colectiva n.º 503871109; núme-
ro e data da apresentação: PC 5/21072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004124776

PEOPLE�S NEGÓCIOS � SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 303; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20031125.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida regendo-se
pelo contrato seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma PEOPLE�S NEGÓCIOS � Servi-
ços de Telecomunicações, L.da, tem a sua sede à Rua de Soares dos
Reis, 694, freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

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

2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em consultoria e comercia-
lização a retalho e por grosso de equipamentos de telecomunicações
e de prestação de serviços nas áreas de telecomunicações, multimédia
e informática.

2 � Mediante simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
livremente adquirir e alienar participações de toda a espécie, asso-

ciar-se ou interessar-se por qualquer forma e com qualquer entidade
noutras sociedades, empresas, agrupamentos complementares ou con-
sórcios, existentes ou a constituir, seja qual for o seu objecto, tipo e
lei reguladora, bem como tomar parte e fazer-se representar nos respec-
tivos órgãos sociais e praticar todos os actos necessários para tais fins.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais no valor nominal de
2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Acácio José da
Costa Martins e Helena Maria Bernardo Galvão.

4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 50 000 euros.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de
ambos os sócios, desde já designados gerentes.

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

3 � Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá nome-
adamente:

a) Comprar e vender veículos automóveis de e para a sociedade;
b) Celebrar contratos de locação financeira, de aluguer de longa

duração ou outros;
c) Tomar e dar de arrendamento de e para a sociedade quaisquer

locais;
d) Confessar, desistir e transigir em juízo;
e) Movimentar contas bancárias.
4 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade

em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente abonações, letras de favor, avales, fianças e outras
obrigações.

6.º

A divisão e cessão de quotas é livremente permitida entre os sóci-
os, porém, quando a favor de estranhos, fica dependente do consen-
timento da sociedade, à qual é atribuído em primeiro lugar, e aos só-
cios não cedentes em segundo, o direito de preferência.

7.º

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

a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer forma de apreensão judicial de quota;
c) Falência ou insolvência do seu titular, judicialmente declarada;
d) Exercício por qualquer sócio de negócios ou actividade concor-

rentes com as exercidas pela sociedade, seja directamente ou por in-
terposta pessoa, desde que para tal não tenha obtido prévia autoriza-
ção da assembleia geral ou que a mesma não seja anterior à actividade
da sociedade;

e) Por falecimento ou incapacidade de qualquer dos sócios;
f) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;
g) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Nos casos em que lhe é conferido o direito de amortizar qual-

quer quota, poderá a sociedade optar por adquiri-la ou fazê-la adquirir
por sócio ou por terceiro.

3 � A contrapartida da amortização da quota será a que resultar
do último balanço aprovado à data da amortização.

8.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socieda-
de continuará com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros, se não
amortizar a respectiva quota, nomeando estes, um de entre eles que a
todos represente na sociedade enquanto a quota se mantiver em co-
munhão hereditária.

3 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004125527

CAFETARIA BOUCINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 304; identificação de pessoa colectiva n.º P506341720; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 19/20031125.
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Certifico que foi constituída a sociedade acima referida regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cafetaria Boucinhas, L.da e tem a
sua sede no lugar de Santiago, freguesia de Oliveira do Douro, Vila
Nova de Gaia.

2 � A gerência pode mudar a sede social para qualquer outro local
do concelho ou para concelhos limítrofes, bem como pode a socieda-
de criar e manter sucursais e outras formas de representação social no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto exploração de cafés, snack-bares,
pastelarias e conexos.

2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade limitada, em sociedades com objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, dividido em duas quotas do valor nominal de
2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos Fi-
lipe Gomes de Oliveira e Sandra Sofia Gomes de Oliveira Soares.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a quatro vezes o capi-
tal social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, que desde
já são nomeados gerentes, e a quem mais vier a ser nomeado em
assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
basta a assinatura de um dos gerentes.

3 � É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos e contra-
tos ou documentos estranhos aos negócios, bem como fianças, abo-
nações, letras de favor e semelhantes.

4 � Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender quaisquer bens móveis ou imóveis, de e para

a sociedade, nomeadamente viaturas automóveis, podendo efectuar
quaisquer contratos de leasing;

b) Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer imóveis para a
sociedade;

c) Confessar, desistir e transigir em juízo ou fora dele.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Por deliberação social de maioria de três quartos, podem os sócios,
derrogar as normas dispositivas do Código das Sociedades Comerciais.

3 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004125543

NEXUSAUTO II � COMÉRCIO DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 022; identificação de pessoa colectiva n.º 506144194;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4, inscrição n.º 4 e inscrição n.º 8;
números e data das apresentações: 3, 7 e 8/20031125.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os seguin-
tes registos:

Artigos alterados: 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Palmira & Albertina Santos � Mate-
riais de Construção, L.da e tem a sua sede na Rua da Sociedade
Columbófila, 283, freguesia de Sandim, concelho de Vila Nova de Gaia.

A sociedade poderá abrir filiais, sucursais ou outras formas de re-
presentação social, quer em Portugal, quer no estrangeiro.

2.º

Constitui seu objecto comércio de materiais de construção, ferra-
gens e ferramentas, materiais sanitários de aquecimento e para cana-
lizações, materiais eléctricos e outros materiais de construção. Servi-
ços de construção civil.

3.º

O capital social é de 5100 euros e corresponde à soma de quatro
quotas, sendo duas de 1700 euros, pertencentes uma a cada um dos
quarto e quinto outorgantes, referidos, Francisco Fernandes Borges e
Manuel Joaquim da Silva Santos e duas de 850 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada uma das segunda e terceira outorgantes, referidas Maria
Albertina Alves Santos Machado e Palmira Maria Alves dos Santos.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibera-
do em assembleia geral, fica afecta ao sócio Manuel Joaquim da Silva
Santos e ao não sócio, Paulo Alexandre Pinheiro Machado, casado,
residente com a segunda outorgante, desde já nomeadas gerentes, sendo
obrigatórias as duas assinaturas, em conjunto, para obrigar a sociedade.

Certifico ainda a Cessação de funções de gerente, Paulo Alexandre
Pinheiro Machado, renúncia.

Data: 29 de Setembro de 2003.
Designação de gerente: Palmira Maria Alves dos Santos, casada,

residente na Travessa dos Bairros, 88, frente, Sandim, Vila Nova de
Gaia.

Data: 29 de Setembro de 2003.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

9 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004125586

POLIDOURO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 43 822; identificação de pessoa colectiva n.º 501826440; nú-
mero e data da apresentação: PC 10/181002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

18 de Outubro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000203652

GATEAR � ESTUDOS, PROJECTOS E CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 46 047; identificação de pessoa colectiva n.º 502198311; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 25/20031125.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 5 600 000$ em dinheiro, subscrito na proporção.
Capital: 6 000 000$
Sócios e quotas:
1 � Joaquim Fernando Guimarães Correia;
2 � Fernando Guimarães Correia, cada um com 3 000 000$.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

9 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004125578

RICO PREÇO � COMÉRCIO DE ALIMENTOS
E ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6564; identificação de pessoa colectiva n.º 504236881; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 28/20031125.
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Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Janeiro de 1999.

9 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004125632

ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7897; identificação de pessoa colectiva n.º 504348221; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 27/20031125.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Reforço: 150 000 euros em dinheiro, subscrito totalmente pelo
sócio António Alberto Moura Simões.

Artigos alterados: corpo do 1.º e 3.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Simões & Simões, L.da, com
sede na Rua de São Caetano, 333, Zona Industrial de Canelas, fregue-
sia de Canelas, concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
200 000 euros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal
de 190 000 euros, pertencente ao sócio António Alberto Moura
Simões, e duas iguais, do valor nominal de 5000 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios, Miguel Francisco Moura Simões e Ricardo
Manuel Moura Simões.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

9 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004125659

PAPELARIA DAVILINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3934; identificação de pessoa colectiva n.º 503580066; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 12/20031125.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Novembro de 2003.

9 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004125594

ROTAS � SERVIÇOS DE TRANSPORTES URGENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5118; identificação de pessoa colectiva n.º 503828386;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 23 e 24/20031125.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Artigo aditado: 8.º (prestações suplementares), com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante global de 200 000 euros, desde que a chamada
seja deliberado por unanimidade dos votos representativos de todo o
capital social.

Deslocada para a Rua de 28 de Janeiro, 350, Santa Marinha, Vila
Nova de Gaia.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

9 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004125616

SARDINHA & LEITE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 126/440325; identificação de pessoa colectiva
n.º 500242453; número e data da apresentação: PC 26/20030710.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à soci-
edade em epígrafe.

8 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002278466

TIAGO & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6259/980212; identificação de pessoa colectiva n.º 504086405;
número e data da apresentação: PC 21/20030710.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à soci-
edade em epígrafe.

8 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002301905

CAMPOS NEVES � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 580/020108; identificação de pessoa colectiva
n.º 505909488; número e data da apresentação: PC 39/17012003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socieda-
de em epígrafe.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2002280657

BUFFERLINK � CENTRO DE INFORMÁTICA
E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 299; identificação de pessoa colectiva n.º P506769321; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 19/20031120.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BUFFERLINK � Centro de
Informática e Formação, L.da, com sede no Largo de Soares dos Reis,
38-A, freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no desenvolvimento de software
informático e internet e outras soluções informáticas à medida do
cliente; formação nas áreas de informática, gestão e línguas; serviços
de tradução e interpretação; criação e edição de manuais didácticos;
organização e realização de eventos lúdicos e sociais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais no valor nominal de
2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
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2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

2 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004125330

MIÚDOS TODO ANO � LIVROS E MATERIAL DIDÁCTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 308; identificação de pessoa colectiva n.º P506759496; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20031126.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Miúdos Todo Ano � Livros e
Material Didáctico, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua da Bela, 118, freguesia de Vilar do
Paraíso, concelho de Vila Nova de Gaia.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, representações, agente
de comércio por grosso de livros e outro material didáctico.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal de
4000 euros, pertencente ao sócio Hélder José Dias de Oliveira, e outra
do valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Cristina Fernanda
Moreira Teixeira.

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

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Hélder José Dias de
Oliveira que, desde já, fica nomeado gerente.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

9 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004125705

CARNES CASAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 47 362; identificação de pessoa colectiva n.º 502306491; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 18/20031120.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Artigo alterado: 2.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de carnes, produtos alimentares,
bebidas e utilidades domésticas, exploração de mini-mercado e de talho.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

2 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004125446

AR DE PEÇA � ARTE E DECORAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 306; identificação de pessoa colectiva n.º P506759083; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 34/20031125.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AR DE PEÇA � Arte e Decoração,
Unipessoal, L.da, com sede na Travessa do Conselheiro Veloso da Cruz,
51, freguesia de Santa Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na importação, exportação, representação
e comercialização de uma grande variedade de artigos, nomeadamen-
te pinturas, esculturas, cerâmicas e artigos de decoração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à outorgante.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pela sócia ou por não sócios, ficando
aquela desde já nomeada gerente.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, pela
assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica desde já autorizada a efectuar celebrar negócios
jurídicos com a sociedade, que sirvam a prossecução do objecto social.
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ARTIGO 6.º

A sócia única fica, desde já, autorizada a fazer prestações suple-
mentares de capital até ao montante global de 10 vezes o capital
social.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004125551

GRAÇA COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 302; identificação de pessoa colectiva n.º P506779173; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20031124.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Graça Costa, Unipessoal, L.da e vai ter
a sua sede na Rua de Pádua Correia, 287, da freguesia de Mafamude,
do concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de repre-
sentação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de artigos papelaria, tabacaria,
bazar, quinquilharias, exploração de centro de cópias e encadernações,
recepção de jogos e apostas múltiplas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à outorgante

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme decisão da
sócia única, pertence a ela sócia, que desde já é nomeada gerente,
sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica desde já autorizada a efectuar negócios jurídicos
com a sociedade, que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

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

3 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004125500

DUOLÍNEA �ARQUITECTURA E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4349-A; identificação de pessoa colectiva n.º 502909676; nú-
mero e data da apresentação: PC 5/03072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à so-
ciedade em epígrafe.

5 de Novembro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2002188157

CAMPOS NEVES � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 611/020111; identificação de pessoa colectiva
n.º 505927608; número e data da apresentação: PC 40/17072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socieda-
de em epígrafe.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2002280681

JOSÉ MOREIRA & M. JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 249; identificação de pessoa colectiva n.º 502118830; nú-
mero e data da apresentação: PC 31/17072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socieda-
de em epígrafe.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2002280541

ARAÚJO & CAVADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 25 433; identificação de pessoa colectiva n.º 501051147; nú-
mero e data da apresentação: PC 30/17072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socieda-
de em epígrafe.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2002280550

CUSTÓDIO SÃO MARTINHO � PINTURAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 10 951/010918; identificação de pessoa colectiva
n.º 505721759; número e data da apresentação: PC 33/
17072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2002244006

MANUEL GUEDES MARTINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 10 641/010718; identificação de pessoa colectiva
n.º 505599945; número e data da apresentação: PC 27/
17072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à so-
ciedade em epígrafe.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2002280487

ANDRADE & MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 37 268; identificação de pessoa colectiva n.º 501354891; nú-
mero e data da apresentação: PC 5/17072003.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2002252041

CLÍNICA DENTÁRIA � MIRANDA PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 44 527; identificação de pessoa colectiva n.º 501914315; nú-
mero e data da apresentação: PC 4/17072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à so-
ciedade em epígrafe.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2002252025

SECUNDINO FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 40 811; identificação de pessoa colectiva n.º 501609296; nú-
mero e data da apresentação: PC 20/25072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à so-
ciedade em epígrafe.

12 de Novembro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2002321221

EDIÇÕES PRAZO ZERO � EDITORA  DISTRIBUIDORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6020; identificação de pessoa colectiva n.º 504029207; núme-
ro e data da apresentação: PC 4/25072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002277974

PREDIAL CONSTANTINO OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4739; identificação de pessoa colectiva n.º 503740560; núme-
ro e data da apresentação: PC 6/24072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socie-
dade em epígrafe.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004124814

F. J. B. � CONSTRUÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9240; identificação de pessoa colectiva n.º 503350796; núme-
ro e data da apresentação: PC 7/24072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socieda-
de em epígrafe.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002277540

MORSE NAGON � REPRESENTAÇÕES, IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 26 269; identificação de pessoa colectiva n.º 501199179; nú-
mero e data da apresentação: PC 8/24072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à socieda-
de em epígrafe.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002277559

SEDAJO � COMÉRCIO GERAL DE MATÉRIAS
PLÁSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3365; número e data da apresentação: PC 9/24072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002277567

PROINFIL � PRODUTORA INTERNACIONAL
DE FILAMENTOS SINTÉTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 25 387; identificação de pessoa colectiva n.º 500921423; nú-
mero e data da apresentação: PC 10/24072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002277575

RÓTULO � INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2914; identificação de pessoa colectiva n.º 502936207; núme-
ros e data das apresentações: PC 11 e 12/24072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas dos anos de 2001 e 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002299501

SALVADOR VIEIRA DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 38 691; identificação de pessoa colectiva n.º 501432566; nú-
mero e data da apresentação: PC 2/24072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002277397

PEDRO PORTUGUESA � FÁBRICA DE CALÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 19 525; identificação de pessoa colectiva n.º 500222274; nú-
mero e data da apresentação: PC 5/24072003.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à so-
ciedade em epígrafe.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002277532

MICROLASER � ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 858; identificação de pessoa colectiva n.º 501745017; nú-
mero e data da apresentação: PC 7/16072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2002265151

MAIS MOMENTOS � ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 254; identificação de pessoa colectiva n.º 505489520; núme-
ro e data da apresentação: PC 9/16072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2002323941

GIL & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 23 165; identificação de pessoa colectiva n.º 500694222; núme-
ro e data da apresentação: PC 1/24072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002196834

ESCOLA DE CONDUÇÃO FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9135/000704; identificação de pessoa colectiva n.º 504321706;
número e data da apresentação: PC 17/25072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

15 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002321485

REGARTE � REGA E PAISAGISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9870/010201; identificação de pessoa colectiva n.º 505170728;
número e data da apresentação: PC 18/25072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

15 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004134704

FERNANDO LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 843/890607; identificação de pessoa colectiva n.º 502173181;
número e data da apresentação: PC 9/25072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

15 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002267995

FILIPE SÁ � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 353/20021011; identificação de pessoa colectiva
n.º 506308758; número e data da apresentação: PC 21/25072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

15 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002321213

BERNARDETE & MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 223/011031; identificação de pessoa colectiva n.º 505753154;
número e data da apresentação: PC 22/25072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

8 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002300682

FCN � MEDICINA E ESTOMATOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 743/20030321; identificação de pessoa colectiva
n.º 505633728; número e data da apresentação: PC 10/25072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

15 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002321280

PERITEL � PERITAGENS TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1009; identificação de pessoa colectiva n.º 502048301; número
e data da apresentação: PC 9/29072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

13 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002267154

FÁBRICA DE MALHAS E TECIDOS BENFER, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 22 498; identificação de pessoa colectiva n.º 500715602; núme-
ros e data das apresentações: PC 13, 14, 15 e 16/04072003.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas dos anos de 1999, 2000, 2001 e 2002,
referentes à sociedade em epígrafe.

6 de Novembro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2002253838

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOPEVAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9919; identificação de pessoa colectiva n.º 505236630; números
e data das apresentações: PC 6 e 7/09072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas dos anos de 2001 e 2002, referentes à
sociedade em epígrafe.

7 de Novembro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2002244081

CAETANO & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 799; identificação de pessoa colectiva n.º 502894717; número e
data da apresentação: PC 8/25072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

13 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004124830

ANTÓNIO MARCELO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 085; identificação de pessoa colectiva n.º 506155706; núme-
ro e data da apresentação: PC 2/31102003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

5 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002329001

CARPINTARIA MECÂNICA � DESPROLAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 684; identificação de pessoa colectiva n.º 502153920; núme-
ro e data da apresentação: PC 10/30102003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

5 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002264074

CONCEIÇÃO & LOUREIRO � DESIGN E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1319; identificação de pessoa colectiva n.º 503029742; número
e data da apresentação: PC 11/30102003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

5 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002631913

JOSÉ ARMANDO MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 511; identificação de pessoa colectiva n.º 505889994; núme-
ro e data da apresentação: PC 12/30102003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

5 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002275416

J. M. S. M. � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 789; identificação de pessoa colectiva n.º 505547821; núme-
ro e data da apresentação: PC 8/30102003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

5 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002264139

CARPINTARIA LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9861; identificação de pessoa colectiva n.º 505198401; números
e data das apresentações: PC 1 e 2/30102003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas dos anos de 2001 e 2002, referentes à
sociedade em epígrafe.

5 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002328986

ARUPLANO � PROJECTOS E PLANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 24 293; identificação de pessoa colectiva n.º 500869162; núme-
ro e data da apresentação: PC 3/30102003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

5 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002254192

CONSTROMEGA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3513; identificação de pessoa colectiva n.º 503479055; número
e data da apresentação: PC 4/30102003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

5 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002293538

ALFEL � ARTIGOS PARA ESTOFOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2088; identificação de pessoa colectiva n.º 503182885; número
e data da apresentação: PC 6/30102003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

5 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002264015
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MEGALAR � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2048; identificação de pessoa colectiva n.º 503164224; número
e data da apresentação: PC 5/30102003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

5 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002293619

PHILINORTE � REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7505; identificação de pessoa colectiva n.º 504509780; número
e data da apresentação: PC 2/15102003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

2 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002329265

JOSÉ SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 580; identificação de pessoa colectiva n.º 502460032; número e
data da apresentação: PC 7/30102003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

5 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002264112

MOLBAR � FÁBRICA DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 22 582; identificação de pessoa colectiva n.º 500699496;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação: (of.)
13/20031120.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerente, Dora Maria de Castro Soares
Monteiro Pais, renúncia.

Data: 26 de Setembro de 2003.

2 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004125390

VELUDOS GIERLINGS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 792; identificação de pessoa colectiva n.º 502894865; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2; números e data das apresentações: 16 e 17/
20031120.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os seguin-
tes registos:

Cessação de funções dos gerentes, Hans Viktor Albert Josef Classen
e de Paulo Augusto Lucas Falcão, renúncia, por cartas de 31 de De-
zembro e 29 de Dezembro de 2002, respectivamente.

Designação de gerentes: Carlos Alberto Trocado Ferreira, divorci-
ado, residente na Avenida do Dr. Cunha Araújo, 268, 2.º, CT DT,
Vila do Conde e José Adriano Serôdio Pereira de Magalhães, casado,
residente na Rua de Luís Woodhouse, 147, Porto.

Data: 7 de Julho de 2003.

2 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2003829318

EBANUS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 884; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 12, inscrição n.º 12 e inscrição n.º 13; núme-
ros e data das apresentações: 1 e 4/20031120.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os seguin-
tes registos:

Designação dos órgãos sociais para o ano de 2003.
Conselho de administração: presidente � Américo Ferreira de

Amorim, casado, residente na Rua da Rainha D. Estefânia, 163, Por-
to; vogais: Rui Miguel Duarte Alegre, casado, residente na Rua da
Senhora da Luz, 157, 1.º D, Porto; Henrique Manuel Pina Tomaz
Veiga, casado, residente na Praceta das Faias, 12, Guia, Cascais;
António Rios de Amorim, casado, residente na Rua de Duarte Barbo-
sa, 224, 3.º E, Porto; André Martinez, casado, residente na Avenida
do Président Wilson, 75016, Paris, França; Olivier Weill, casado,
residente na Rua de Notre Dame des Champs, 75006, Paris, França e
Gilles Larrive, casado, residente na Rua de Notre Dame des Champs,
75006, Paris, França.

Fiscal único; efectivo: Bernardes, Sismeiro & Associados, Socieda-
de de Revisores Oficiais de Contas, representada por José Pereira Alves,
revisor oficial de contas, casado, residente na Rua de Alfredo Keil,
273, 6.º esquerdo, Porto; ou por Hermínio António Paulos Afonso,
revisor oficial de contas; suplente: Manuel Heleno Sismeiro, revisor
oficial de contas, casado, residente na Rua do Campo Alegre, 1607,
7.º esquerdo, Porto.

Data: 2 de Abril de 2003.
Cessação de funções de vogal do conselho de administração, Gilles

Larrive, renúncia.
Data: 2 de Outubro de 2003.
Designação de vogal para preenchimento de vaga no conselho de

administração (ano de 2003), Jean Louis Paul Claveau, casado, resi-
dente em Ronda de Sobradiel, 27, Madrid, Espanha.

Data de 2 de Outubro de 2003.
Sede: deslocada para a Rua do Mártir São Sebastião, 251, 3.º,

Afurada, Vila Nova de Gaia.

É o que cumpre certificar.

2 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 2004125403

GRIJOCONSTROI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2767; identificação de pessoa colectiva n.º 503331791; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 8/20031120.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Outubro de 2003.

2 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004125365

SILVA GOMES & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 322; identificação de pessoa colectiva n.º P506796523; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 18/20031204.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida regendo-se
pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação Silva Gomes & Soares, L.da

2.º

Tem a sua sede na Rua do Jorgim, 54, na freguesia de Oliveira do
Douro, concelho Vila Nova de Gaia.

3.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de carnes fres-
cas, charcutaria e comércio a retalho de outros produtos alimentares.
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4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e dele pertence uma quota de 2550 euros ao sócio Hugo
Manuel Gomes Soares e outra do valor de 2450 euros ao sócio Joa-
quim José da Silva Gomes.

5.º

Por acordo unânime entre os sócios, poderão ser exigíveis pres-
tações suplementares de capital, de montante global até ao triplo
do capital social, mediante condições a estabelecer em assembleia
geral.

6.º

1 � A gerência da sociedade, e a sua representação, em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, será exercida pelos gerentes, sócios
ou não, nomeados em assembleia geral e com ou sem remuneração,
conforme for deliberado.

2 � A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos, com a
assinatura de um gerente, sendo desde já nomeados gerentes os sócios.

3 � Em ampliação dos poderes de gerência, os gerentes poderão
ainda:

a) Comprar, vender ou permutar bens móveis, inclusive máquinas
e viaturas;

b) Dar ou aceitar quaisquer bens de arrendamento e outorgar
contratos leasing ou de aluguer de longa duração de bens mobi-
liários.

4 � É expressamente proibido aos gerentes obrigarem a socieda-
de em actos ou contratos estranhos aos fins sociais, nomeadamente
em cauções, letras de favor, fianças, avales e responsabilidades se-
melhantes.

7.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre os sócios, é livre, fican-
do desde já autorizada a divisão, porém, quando para terceiros, de-
pende do consentimento da sociedade e dos sócios não cedentes.

8.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, a
sociedade não se dissolverá, continuando com os sócios sobrevivos e
os herdeiros do falecido, ou representante legal do interdito, devendo
aqueles nomear um de entre si que a todos represente na sociedade
enquanto a quota se mantiver indivisa.

9.º

As operações sociais poderão iniciar-se, a partir da data de consti-
tuição da sociedade, ficando a gerência autorizada a celebrar quaisquer
negócios jurídicos em nome da sociedade.

10.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas dirigidas
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se a lei pres-
crever outras formalidades.

4 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2002267448

QUINTA DA PRIMAVERA � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 344; identificação de pessoa colectiva n.º 506762378; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 12/20031219.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os seguin-
tes registos:

Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2003/2005.
Conselho de administração: Carlos Manuel Azevedo de Oliveira,

solteiro, maior, residente na Rua do Farol, 138, 1.º direito, Porto;
Carla Alexandra dos Santos Ferreira, solteira, maior e José Carlos de
Carvalho Henriques, divorciado, ambos residentes na Rua de 28 de
Janeiro, 350, Vila Nova de Gaia.

Fiscal único; efectivo: Isabel Maria Brito Gonçalves Pinto, revisora
oficial de contas, solteira, residente na Rua do Martim Moniz, 306, Porto
e suplente: Jacinta de Fátima Santos Carneiro, revisora oficial de contas,
solteira, residente na Rua dos Bonitos de Amorim, 50, Póvoa de Varzim.

Data: 15 de Dezembro de 2003.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004130261

PORTIS � HOTÉIS PORTUGUESES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 516; identificação de pessoa colectiva n.º 502033568; ins-
crição n.º 38; número e data da apresentação: 8/20031202.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cisão-Fusão.
Sociedade incorporante: HOTSUN � Sociedade de Investimentos

Hoteleiros, S. A.
Sociedades cindidas: PORTIS � Hotéis Portugueses, S. A;

PORTOTEL � Sociedade de Investimento e Gestão de Hotéis, S. A.
e GOLDTUR � Hotéis e Turismo, S. A.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

15 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004130075

GOLDTUR � HOTÉIS E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 104; identificação de pessoa colectiva n.º 500201072; ins-
crição n.º 17; número e data da apresentação: 9/20031202.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cisão-Fusão.
Sociedade incorporante: HOTSUN � Sociedade de Investimentos

Hoteleiros, S. A.
Sociedades cindidas: PORTIS � Hotéis Portugueses, S. A;

PORTOTEL � Sociedade de Investimento e Gestão de Hotéis, S. A.
e GOLDTUR � Hotéis e Turismo, S. A.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

15 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004130083

PORTOTEL � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
E GESTÃO DE HOTÉIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 37 490; identificação de pessoa colectiva n.º 501405003; ins-
crição n.º 36; número e data da apresentação: 10/20031202.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cisão-Fusão.
Sociedade incorporante: HOTSUN � Sociedade de Investimentos

Hoteleiros, S. A.
Sociedades cindidas: PORTIS � Hotéis Portugueses, S. A;

PORTOTEL � Sociedade de Investimento e Gestão de Hotéis, S. A.
e GOLDTUR � Hotéis e Turismo, S. A.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

15 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004130091

HOTSUN � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
HOTELEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8926; identificação de pessoa colectiva n.º 504845810; inscri-
ção n.º 5; números e data das apresentações: 6 e 7/20031202.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os seguin-
tes registos:

Cisão-Fusão e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Sociedade incorporante: HOTSUN � Sociedade de Investimentos

Hoteleiros, S. A.
Sociedades cindidas: PORTIS � Hotéis Portugueses, S. A;

PORTOTEL � Sociedade de Investimento e Gestão de Hotéis, S. A.
e GOLDTUR � Hotéis e Turismo, S. A.
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Objecto: detenção, manutenção, compra e venda, comercialização,
promoção e administração de estabelecimentos hoteleiros e de bens
imóveis destinados à actividade hoteleira, de restauração e recreio,
bem como a aquisição, alienação, permuta e administração de bens de
equipamento e imobiliários.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

15 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004130121

PAPELARIA ALDA SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 351; identificação de pessoa colectiva n.º P506045633; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20031216.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Papelaria Alda Santos, Unipessoal, L.da,
com sede na Rua de Aureliano Lima, 245, freguesia de Mafamude,
concelho de Vila Nova de Gaia.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de artigos de papelaria, jor-
nais, revistas e bazar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deliberação
da assembleia geral, pertence à sócia, que desde já é nomeada gerente,
sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica, desde já autorizada a efectuar negócios jurídicos
com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sócia única fica desde já autorizada a fazer prestações suplemen-
tares de capital até ao montante de 10 vezes o capital social.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004130393

ANTÓNIO GOMES & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 348; identificação de pessoa colectiva n.º P506674770; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 19/20031212.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida regendo-se
pelo contrato seguinte, entre António José Alhais da Silva Gomes e
António Pedro Meireles Ferreira Barbosa.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Gomes & Barbosa, L.da, com
sede na Rua de José Dias, 61, 1.º esquerdo, freguesia de Vila de
Andorinho, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de conce-
lhos 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 na exploração de restaurante, animação
musical, cultural e actividades similares.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios e não sócios,
ficando a cargo de ambos os sócios que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos os
seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

3 � Para além dos poderes normais, a gerência poderá ainda:
a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou aluguer quaisquer móveis

e imóveis de e para a sociedade ou trespassar estabelecimentos; e
b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes

contratos de leasing.
ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global correspondente a 100 vezes o capital social.

15 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004130458

ADRIANO RAMOS PINTO � VINHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 918; identificação de pessoa colectiva n.º 500009856; inscri-
ção n.º 25; número e data da apresentação: 5/20031203.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os seguin-
tes registos:

Facto: Fusão e alteração.
Sociedade incorporante: Adriano Ramos Pinto � Vinhos, S. A.
Sociedade incorporada: RP, SGPS, S. A.
Artigo alterado: 20.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 20.º

A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura de qualquer administrador;
b) Pela assinatura de dois procuradores agindo dentro dos limites

das respectivas procurações;
c) Pela assinatura de um procurador constituído para a prática de

acto certo e determinado.

15 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004130369

COOPAGRI � COOPERATIVA AGRÍCOLA DE GAIA
E ESPINHO, CRL

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 104; identificação de pessoa colectiva n.º 500638012;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 18 e 20/20031203.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os seguin-
tes registos:

Sede: Deslocada para a Rua da Boavista, 147, Grijó, Vila Nova de
Gaia.

Alteração dos estatutos.
Artigo alterado: 6.º
Capital: 20 000 euros variável e ilimitado, representado por títu-

los nominativos de 100 euros, cada.
Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2003/2005.
Direcção: presidente � José de Oliveira Volta e Sousa, casado, re-

sidente na Rua do Curral, 510, Grijó; tesoureiro: Manuel Alves Ferreira,
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casado, residente na Rua do Dr. António Magalhães, 651, Olival;
secretário: António dos Santos Carreira, casado, residente na Rua do
Corgo, 402, Canidelo; 1.º vogal: José Alberto Pinto Milheiro Olivei-
ra, casado, residente na Rua da Guarda, 589, Grijó, e 2.º vogal: Ana
Deolinda Ferreira Santos Tavares, casada, residente na Travessa de
Codeçais, 159, Pedroso, todos do concelho de Vila Nova de Gaia.

Data: 28 de Junho de 2003.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004130237

GRIJÓLITO � INDÚSTRIA GRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 339; identificação de pessoa colectiva n.º P506147851; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 33/20031210.

Certifico que entre, Ana Filipa Monteiro da Silva e Marta Sofia de
Sousa Monteiro da Silva, foi constituída a sociedade acima referida
regendo-se pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma GRIJÓLITO � Indústria Gráfica, L.da,
com sede na Rua da Escola Nova, 120, da freguesia de Grijó, conce-
lho de Vila Nova de Gaia.

2.º

O objecto da sociedade consiste em impressão.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros, perten-
centes, cada, pertencentes uma a cada uma das sócias.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta à outorgante, Cândida
Joaquina da Silva Sousa Monteiro, desde já nomeada gerente.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade

em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente abonações, letras de favor, avales, fianças e outras
obrigações.

4 � Para além dos poderes normais de gerência, poderá ainda a
gerência:

a) Comprar, vender, tomar e dar de arrendamento ou trespasse
quaisquer móveis e imóveis de e para a sociedade; e

b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes
contratos leasing.

5.º

Poderão ser exigidas às sócias prestações suplementares de capital,
com precedente deliberação da assembleia geral, tomada por unani-
midade, até ao montante global de  duas vezes o capital social, mas
só a partir da maioridade das sócias.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004125969

STANDNOR � ALUGUER E MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5475; identificação de pessoa colectiva n.º 503372447; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/20031119.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Outubro de 1998.

2 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004097132

YESFLÓRIDA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 359; identificação de pessoa colectiva n.º P506491471; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20031218.

Certifico que por Serafim Gonçalves dos Santos foi constituída a
sociedade acima referida regendo-se pelo contrato seguinte:

Constituição de sociedade

Serafim Gonçalves dos Santos, casado, com Maria Fernanda Neves
Simões Cunha Santos, em regime da comunhão de bens, residentes na
Rua do Pinheiro da Saudade, freguesia de São Cosme, concelho de
Gondomar, com bilhete de identidade n.º 7964801, emitido em 4 de
Abril de 2001, pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, contribuinte
n.º 159527198. Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do
seu aludido bilhete de identidade.

Constitui, uma sociedade unipessoal por quotas, que vai reger-se
nos termos e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma YESFLORIDA � Mediação Imobiliá-
ria, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Gago Coutinho,
1170, da freguesia de Gulpilhares, do concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
para outro local dentro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de repre-
sentação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
11 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme decisão do
sócio único, pertence a ele sócio, que desde já é nomeado gerente,
sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

§ único. Para além dos poderes normais de gerência, poderá ainda
o seguinte:

a) Comprar, trocar ou vender móveis, incluindo veículos automóveis.
b) Dar e tomar de arrendamento quaisquer imóveis, bem como

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Adquirir e dar de trespasse quaisquer estabelecimentos comer-

ciais ou industriais de e para a sociedade;
d) Adquirir e alienar participações no capital de outras sociedades;
e) Assinar contratos de locação financeira bem como ceder a res-

pectiva posição contratual;
f) Confessar, desistir e transigir em juízo;
g) Nomear mandatários ou procuradores para a prática de determi-

nados actos ou categorias de actos, atribuindo tais poderes através de
procuração outorgada para o efeito.

ARTIGO 5.º

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

assembleia geral, devem ser registadas em acta, assinada pelo sócio.
3 � O sócio único pode celebrar com a sociedade negócios jurídi-

cos que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica desde já autorizado a fazer prestações suplementares
de capital até ao montante global correspondentes a de 100 vezes o
capital social.

ARTIGO 7.º

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

Declarou ainda o outorgante que, não é sócio de nenhuma outra
sociedade unipessoal, e que a gerência fica, desde já autorizada a le-
vantar o capital social correspondente a 11 000 euros, depositados
em nome da sociedade, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da mesma, aquisição de equipamento e instalação da sede so-
cial.

18 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004130164
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SERRALHARIA A GRIJOENSE DE MANUEL OLIVEIRA
& OLIVEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 25 131; identificação de pessoa colectiva n.º 500206546; nú-
mero e data da apresentação: PC 7/21072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

12 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004124768

SANTARÉM
ALCANENA

ISIDRO TOLDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 427/
190291; identificação de pessoa colectiva n.º 502505982; data da
apresentação: 250603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326475

J. NICOLAU MATEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 191/
010280; identificação de pessoa colectiva n.º 500945900; data da
apresentação: 250603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

Está conforme o original.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria Mateus
Henriques Ferreira Gomes. 2001326467

GAMEIRO & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 169/
070575; identificação de pessoa colectiva n.º 500356297; data da
apresentação: 250603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

Está conforme o original.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria Mateus
Henriques Ferreira Gomes. 2001326459

PLIZ � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 877/
000531; identificação de pessoa colectiva n.º 504909207; data da
apresentação: 250603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

Está conforme o original.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria Mateus
Henriques Ferreira Gomes. 2001326440

FÁBRICA DE MALHAS CRUZEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 268/
651228; identificação de pessoa colectiva n.º 500106282; data da
apresentação: 250603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326491

VELHARIAS OS CRUZEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 443/
150591; identificação de pessoa colectiva n.º 502555947; data da
apresentação: 250603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326483

CURTUMES APRIGIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 75/
860502; identificação de pessoa colectiva n.º 501664378; data da
apresentação: 250603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2005705020

CARPILOUROS, CARPINTARIA E MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 220/
870622; identificação de pessoa colectiva n.º 501842241; data da
apresentação: 250603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2005705039

TALHOS ROSA & CASTANHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 845/
990805; identificação de pessoa colectiva n.º 504396897; data da
apresentação: 250603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2005705047

AUTO-TÁXIS ANTÓNIO CONSTANTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 541/
111268; identificação de pessoa colectiva n.º 500963100; data da
apresentação: 250603.
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Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326378

MALHAS ANABELA DE CÂNDIDO CAPAZ ALVES
E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 693/
960719; identificação de pessoa colectiva n.º 503687278; data da
apresentação: 250603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326386

CARLOS J. HENRIQUES � COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 484/
100392; identificação de pessoa colectiva n.º 502722746; data da
apresentação: 250603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326394

PREVENIR � SERVIÇOS DE SEGURANÇA,
HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 486/
120392; identificação de pessoa colectiva n.º 502731362; data da
apresentação: 250603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326408

VELAS E CERAS LUSTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 581/
100194; identificação de pessoa colectiva n.º 503121789; data da
apresentação: 250603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326416

FRAZÃO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 436/
280391; identificação de pessoa colectiva n.º 502526645; data da
apresentação: 250603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326424

MORVILA � COMÉRCIO DE QUÍMICOS E PELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 756/
980106; identificação de pessoa colectiva n.º 504057758; data da
apresentação: 250603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326432

ANTÓNIO DOMINGUES RODRIGUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 62/
760116; identificação de pessoa colectiva n.º 500433887; data da
apresentação: 250603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326327

OLIVEIRA MENDES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 32/
080482; identificação de pessoa colectiva n.º 501276467; data da
apresentação: 250603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326360

SANTOS & FATÉRIO � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 898/
010112; identificação de pessoa colectiva n.º 505239116;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: (of.) 9/040122.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi registado o seguinte acto
de registo:

Cessação de funções da gerente Ana Isabel Fernandes Carreira
Fatério, por renúncia em 11 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2005691003

QUICKDEAL � BURÓTICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 1025/
980414; identificação de pessoa colectiva n.º 504147544; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 7/040130.
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Certifico que com referência à sociedade em epígrafe foram
registados os seguintes actos de registo:

O capital foi aumentado em dinheiro, em partes iguais pelos só-
cios, e mudou a sua sede para a Rua do 1.º de Dezembro, 246, Monsanto,
Alcanena, pelo que o pacto foi alterado parcialmente quanto aos arti-
gos 1.º n.º 2 e 3.º que passaram a ter a seguinte redacção:

1.º

2 � A sede social é na Rua do 1.º de Dezembro, 246, freguesia de
Monsanto, concelho de Alcanena.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado,
correspondendo à soma de duas quotas iguais no valor nominal de
2500 euros cada, pertencentes uma ao sócio Lutero Martins Ferreira
e outra ao sócio Paulo Alexandre Marques Mendes.

O pacto na sua redacção actualizada está depositado na respectiva
pasta.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2005691020

PLACING � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 1011/
980123; identificação de pessoa colectiva n.º 504065483; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 8/040130.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe foram
registados os seguintes actos de registo:

O capital foi redenominado em euros, e mudou a sua sede para a
Rua do 1.º de Dezembro, 246, Monsanto, Alcanena, pelo que o pacto
foi alterado parcialmente quanto aos artigos 1.º n.º 2 e 3.º que passa-
ram a ter a seguinte redacção:

1.º

2 � A sede social é na Rua do 1.º de Dezembro, 246, freguesia de
Monsanto, concelho de Alcanena.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado,
correspondendo à soma de três quotas, uma no valor nominal de 2500 e
outra no valor nominal de 1500 euros, pertencentes ao sócio Lutero
Martins Ferreira e uma no valor de 1000 euros, pertencente à sócia
Ferreira, Ferreira & Seabra, L.da

O pacto na sua redacção actualizada está depositado na respectiva
pasta.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2005691038

LUÍSA DUARTE � CONTABILIDADE E CONSULTORIA
FISCAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula
n.º 1032/040202; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/040202.

Certifico que Luísa Paula Félix Duarte, solteira, maior, residente
na Rua de José Maurício Calado, 268, rés-do-chão direito, freguesia
de Monsanto, concelho de Alcanena constituiu a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Luísa Duarte � Contabilidade e
Consultoria Fiscal, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de José Maurício Calado, 268,
rés-do-chão direito, freguesia de Monsanto, concelho de Alcanena.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na prestação de serviços de contabilida-
de, auditoria e consultoria.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente à sócia Luísa Paula Félix Duarte.

§ único. O capital social encontra-se integralmente realizado em
dinheiro.

ARTIGO 5.º

Podem ser exigidas prestações suplementares de capital social, até
ao montante global de 5000 euros.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remuneração,
pertence à sócia Luísa Paula Félix Duarte, desde já nomeada gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura da gerente.

ARTIGO 7.º

A gerência fica desde já autorizada a efectuar levantamentos da
conta aberta em nome da sociedade na Caixa  de Crédito Agrícola
Mútuo de Amiais de Baixo, para aquisição de equipamento, bens de
giro comercial e ainda para liquidação das despesas de instalação bem
como as da constituição e registo da sociedade.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2005691046

EUROTAN � CURTUMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 106/
080986; identificação de pessoa colectiva n.º 501714235; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/040203.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi registado o seguinte acto
de registo:

Dissolução e liquidação da sociedade.
Data: 20 de Janeiro de 2004.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2005691054

MALHAS, ANTÓNIO JOSÉ CRACHAT CARVALHO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 1030/
040120; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/040120.

Certifico que António José Crachat Carvalho, casado com Olga
Maria Gameiro Henriques, na comunhão de adquiridos, residente na
Rua de São Bento, 33, Minde, Alcanena constituiu a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Malhas, António José Crachat Carva-
lho, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Sol Posto,
20, 2395-195 Minde, freguesia de Minde, concelho de Alcanena.

A Sociedade, por deliberação da gerência, poderá deslocar a sede
social para outro local dentro do mesmo concelho ou para outro
concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, delegações, su-
cursais ou quaisquer outras formas locais de representação, em terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

2.º

A Sociedade tem por objecto a fabricação de pulóveres, casacos e
artigos similares em malha e fibras, comércio de vestuário e acessórios.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ele sócio, António José Crachat Carvalho.
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4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

5.º

A gerência da Sociedade ficará a cargo do sócio António José
Crachat Carvalho, desde já nomeado gerente.

Para obrigar a Sociedade em  todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura do gerente único, António José Crachat Car-
valho.

6.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a Sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social. Fica a gerência auto-
rizada a efectuar levantamentos da conta aberta em nome da Socie-
dade, para aquisição de mercadorias do giro comercial e ainda para
liquidação das despesas com a constituição e registo da Sociedade.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2005690996

ALBERTO BRITES � PINTURAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 1031/
040211; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/040211.

Certifico que entre Alberto Luís Rosa Brites, divorciado, residente
na Avenida do Marquês de Pombal, lote 10, 2.º esquerdo, Alcanena, e
Manuel Conde Brites, casado com Maria Irene dos Anjos Rosa, na
comunhão geral, residente na Rua do Norte, Almonda, Zibreira, Torres
Novas, Alcanena, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Alberto Brites � Pinturas de Constru-
ção Civil e Comércio de Produtos de Segurança, L.da, e tem a sua sede
na Avenida do Marquês de Pombal, lote 10, 2.º esquerdo, na vila,
freguesia e concelho de Alcanena.

§ único. A sociedade poderá, mediante simples deliberação da ge-
rência, 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

A sociedade tem por objecto pintura de construção civil e
comercialização de produtos de segurança e protecção no trabalho.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma quota no valor
nominal de 4900 euros, pertencente ao sócio Alberto Luís Rosa Brites
e outra quota no valor nominal de 100 euros pertencente ao sócio
Manuel Conde Brites.

ARTIGO 4.º

A administração e a representação da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos gerentes, sócios ou não sócios, nomeados em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o sócio Alberto Luís Rosa Brites.

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

§ 2.º Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e con-
tratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em abonações,
letras de favor, fianças e outras responsabilidades semelhantes.

ARTIGO 5.º

É livremente permitida a divisão e cessão total ou parcial de quo-
tas entre sócios da sociedade. A cessão total ou parcial de quotas a
estranhos fica sujeita ao direito de preferência da sociedade, em pri-
meiro lugar e dos sócios não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar ou adquirir a quota de qualquer sócio
nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Morte ou interdição do seu titular;

c) Quando a quota for arrestada, penhorada, apreendida e vendida
judicial ou administrativamente ou por qualquer outra forma, sujeita a
procedimento judicial.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2005691011

IMOBILIÁRIA CESARIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 542/
170393; identificação de pessoa colectiva n.º 502951567; data da
apresentação: 250603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326335

CONSTRUÇÕES PLEIA RÚSTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 918/
010702; identificação de pessoa colectiva n.º 505516977; data da
apresentação: 250603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326343

JOÃO JOSÉ MARTINS SILVA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 948/
020104; identificação de pessoa colectiva n.º 505686430; data da
apresentação: 250603.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2002.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2001326351

ALMEIRIM

PLANO DE ÁGUA � ACTIVIDADE HOTELEIRAS
E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 1101/
030506; identificação de pessoa colectiva n.º 506522709;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; número e data
da apresentação: 4/031017.

Certifico que foi averbada a cessação das funções da gerente Maria
de Lurdes Gonçalves Estêvão.

Data: 18 de Julho de 2003, por renúncia e que por escritura de 18 de
Julho de 2003, lavrada a fls. 14 do livro de notas para escrituras di-
versas n.º 21-C do Cartório Notarial de Alpiarça, foi alterado o con-
trato da sociedade em epígrafe, quanto ao artigo 3.º que ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5001 euros, inteiramente realizado em dinheiro
e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor nominal de
2500,50 euros, cada uma, pertencentes ao sócios Luís Manuel Matoso
Martins e Miguel Jorge de Azevedo Silva dos Santos.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Maria de
Oliveira Baião. 2002082669

QUINTA DA FETEIRA, RESTAURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO
DE FESTAS E EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 1118/
031017; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/031017.

Certifico que por escritura lavrada em 16 de Outubro de 2003, a
fls. 40 do livro de notas para escrituras diversas n.º 600-D do Cartó-
rio Notarial de Almeirim, foi constituída a sociedade em epígrafe
entre:

1.º Ricardo Filipe de Oliveira, casado com Magda Marques
Ferreirinha de Oliveira, no regime da comunhão de adquiridos, resi-
dente na Rua do Dr. António Torrão Santos, 7, 2.º direito, Almeirim;

2.ª Helena Isabel Leonor de Oliveira Martinho, casada com Tiago
Emanuel Rodrigues Fernandes Martinho, no regime da comunhão de
adquiridos, residente na Quinta do Rosário, Perofilho, Várzea,
Santarém;

3.ª Madalena Maria Pisco de Oliveira, solteira, maior, residente na
Rua dos Açores, 59, Almeirim que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Quinta da Feteira, Restauração
e Organização de Festas e Eventos, L.da e tem a sua sede na freguesia
e concelho de Almeirim, na Quinta da Feteira, Bairro da Feteira e
durará por tempo indeterminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede da socie-
dade ser mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, assim como proceder à criação de sucursais, filiais, delega-
ções ou quaisquer outras formas de representação social.

2.º

O seu objecto consiste em restauração, hotelaria, organização de
festas e eventos.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
40 000 euros dividido em três quotas assim distribuídas: uma no valor
nominal de 13 333,33 euros, pertencente ao sócio Ricardo Filipe de
Oliveira; uma no valor nominal de 13 333,33 euros, pertencente à
sócia Helena Isabel Leonor de Oliveira Martinho; e uma no valor
nominal de 13 333,34 euros, pertencente à sócia Madalena Maria
Pisco de Oliveira.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, remunerada ou não, con-
soante for deliberado em assembleia geral, que decidirá se o cargo fica
ou não pendente de prestação de caução, pertence a todos os sócios.

2 � A sociedade fica validamente obrigada nos actos e contratos
e na execução das deliberações da assembleia geral, com a assinatura
de dois gerentes.

3 � Em caso algum os gerentes ou seus mandatários poderão obri-
gar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente em letras de favor, fiança ou abonações.

4 � A gerência fica autorizada a celebrar contratos de aquisição
ou alienação, oneração e locação de bens imóveis, incluindo o estabe-
lecimento bem como contratos de promessa e venda dos mesmos,
incluindo contrato de cessão de exploração e trespasse.

5.º

A sociedade poderá constituir mandatários ou procuradores nos
termos e em conformidade com o disposto no n.º 6 do artigo 252.º
do Código das Sociedades Comerciais.

6.º

A cessão de quotas, no todo ou em partem a estranhos depende do
consentimento da sociedade, gozando os sócios em primeiro lugar e a
sociedade em segundo lugar do direito de preferência, podendo neste
caso o respectivo preço ser pago em seis prestações semestrais.

7.º

Para além das demais situações previstas na lei, a sociedade poderá
deliberar a amortização das quotas nos seguintes casos:

a) Por arresto, arrolamento, penhora ou inclusão em massa falida
ou insolvente;

b) Por venda ou adjudicação judicial de qualquer quota;
c) Por acordo com o respectivo titular;
d) Se por quaisquer actos ou factos o sócio seu titular fizer perigar

o bom nome da sociedade ou lhe venha a causar prejuízo, nomeada-
mente se com a sociedade entrar, directa ou indirectamente em con-
corrência de qualquer espécie;

e) Se o seu titular durante dois anos consecutivos não comparecer
ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral;

f) Se o titular a ceder em infracção ao disposto no artigo 6.º
2 � A contrapartida da amortização da quota nos casos previstos

nas alíneas b), c) e d) deste artigo se a lei não dispuser de outro modo,
será igual ao que resultar de balanço a efectuar expressamente para o
efeito.

8.º

Ocorrendo a morte ou interdição de qualquer sócio, os respectivos
direitos sociais serão exercidos pelos herdeiros que designarão no pra-
zo de 30 dias após o óbito, um de entre eles que a todos represente na
sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa; no segundo caso, os
direitos do interdito serão exercidos na sociedade pelo seu represen-
tante legal.

9.º

A sociedade fica autorizada a participar em agrupamentos comple-
mentares de empresas, no capital de outras sociedades com objecto e
natureza diferente, reguladas ou não por leis especiais, criar novas
empresas ou comparticipar na sua criação, podendo ainda a sociedade
associar-se pela forma que entender mais conveniente a quaisquer
entidades singulares ou colectivas, colaborar com elas através da sua
direcção ou fiscalização ou nelas tomar interesses sob qualquer forma.

10.º

Os sócios poderão fazer á sociedade os suprimentos de que esta
carecer de harmonia com as condições que forem deliberadas em
assembleia geral.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao dobro do capital social, e na proporção das suas
quotas, desde que os sócios o deliberem por unanimidade de votos
representativos da totalidade do capital social.

11.º

Todos os preceitos dispositivos da lei, não considerados neste con-
trato, poderão ser derrogados pelos sócios em assembleia geral.

12.º

No caso em que a lei não exija requisitos especiais, as assembleias
gerais serão convocadas por carta registada ou comunicação telefax,
com antecedência de pelo menos, 15 dias.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Maria de
Oliveira Baião. 2002082316

ALMEIRIM-PARK � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 1119/
031020; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/031020.

Certifico que por escritura lavrada em 15 de Outubro de 2003, a
fls. 27 do livro de notas para escrituras diversas n.º 600-D do Cartó-
rio Notarial de Almeirim, foi constituída a sociedade em epígrafe
entre:

1.º Rui Manuel Santana Caetano, casado com Ana Cristina Tadeia
Ferreira Caetano, no regime da comunhão de adquiridos, residente no
Largo da Igreja, 11, 2.º, Almeirim;

2.º Isidro Manuel Correia da Silva Féria, solteiro, maior, residen-
te na Quinta da Conceição, Almeirim, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ALMEIRIM-PARK � Investimentos
Imobiliários, L.da, durará por tempo indeterminado e tem a sua sede
na Quinta da Conceição, na freguesia e concelho de Almeirim.
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ARTIGO 2.º

1 � O objecto social é o seguinte, investimentos imobiliários,
exploração e administração de imóveis, aquisição e revenda de imó-
veis.

2 � A sociedade poderá participar como sócia em sociedades com
objecto diferente do seu e em agrupamentos complementares de
empresa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, correspondente à soma de duas quotas, de 50 000 euros
cada, pertencentes aos sócios Rui Manuel Santana Caetano e Isidro
Manuel Correia da Silva Féria.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada pelos dois sócios
que ficam desde já nomeados gerentes, com ou sem remuneração
conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade considera-se validamente obrigada nos seus actos e
contratos com as assinaturas de ambos os gerentes ou ainda pela assi-
natura de um procurador com poderes para tal efeito, podendo, no
entanto os actos de mero expediente ser assinados por qualquer deles.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre os sócios, mas a
favor de estranhos carece do consentimento prévio da sociedade, à
qual fica reservado, em primeiro lugar e seguidamente aos sócios, o
direito de preferência.

ARTIGO 7.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qualquer
sócio, continuando com os sócios sobrevivos ou capazes e devendo
os herdeiros do sócio falecido nomear, no prazo de 60 dias, um de
entre si que a todos represente na sociedade enquanto a quota se
mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

Fica a sociedade com a faculdade de amortizar a quota ou quotas
que sejam objecto de penhora, arresto, arrolamento ou apreensão
judicial ou administrativa, pelo valor do último balanço.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas pela gerência por meio de
cartas registadas com aviso de recepção, com pelo menos 15 dias,
salvo nos casos em que a lei exija outras formalidades especiais.

ARTIGO 10.º

Transitório

São de conta da sociedade as despesas inerentes à sua constituição,
publicação e registo, ficando a gerência autorizada a proceder aos
levantamentos necessários para fazer face às despesas de instalação e
outros contratos a celebrar até ao registo definitivo do contrato de
sociedade.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Maria de
Oliveira Baião. 2002078009

BILDCENTER � CONSTRUÇÕES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 1120/
031020; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/031020.

Certifico que por documento particular lavrado em 15 de Outubro
de 2003, de fls. 1 a fls. 2, nos termos do n.º 4 do artigo 270.º do Código
das Sociedades Comerciais, foi constituída por Luís Manuel da Silva
Sampaio, casado com Paula Leonor Jorge Simões Sampaio, no regi-
me da comunhão de adquiridos, residente na Rua da Condessa da

Junqueira, Centro Comercial A. Varela, 2.º C, Almeirim, a sociedade
unipessoal em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BILDCENTER � Construções, So-
ciedade Unipessoal, L.da e detém o número de identificação de pessoa
colectiva P506735141.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem a sua sede em Rua da Condessa da Junqueira, Cen-
tro Comercial A. Varela, 2.º C, freguesia e concelho de Almeirim,
podendo por simples deliberação da gerência, deslocar a sede dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar su-
cursais, agências, delegações ou outras formas de representação social
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A Sociedade tem por objecto a construção de edifícios, compra,
venda, permuta e arrendamento de bens imóveis.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 euros, representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente ao sócio Luís Manuel da Silva
Sampaio.

§ único. O capital social encontra-se integralmente realizado em
dinheiro.

ARTIGO 5.º

Ficam desde já autorizados os negócios jurídicos celebrados entre o
sócio único e a sociedade, desde que haja a prossecução do objecto
social determinado para a Sociedade.

ARTIGO 6.º

A gerência e a representação da Sociedade, em juízo e fora dele,
pertence ao sócio Luís Manuel da Silva Sampaio, desde já nomeado
gerente.

§ 1.º Poderá o sócio único designar outro ou outros gerentes remu-
nerados ou não de entre estranhos à Sociedade.

§ 2.º Para obrigar a Sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

§ 3.º A sociedade pode constituir mandatário mediante, a outorga
de procuração adequada para o efeito.

ARTIGO 7.º

Fica expressamente proibido aos gerentes, vincular a sociedade em
quaisquer negócios e contrato alheios aos negócios sociais,
designadamente em fianças, abonações, letras de favor e outros se-
melhantes.

ARTIGO 8.º

Fica a gerência autorizada a proceder ao levantamento do capital
social depositado, para pagamento das despesas de constituição e re-
gisto da Sociedade e aquisição de bens de equipamento.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Maria de
Oliveira Baião. 2002082324

ANTÓNIO MARTINS & ELISABETE,
ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 111/
820709; identificação de pessoa colectiva n.º 501389270;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 9, 11 e 12/031021.

Certifico que por escritura lavrada em 16 de Outubro de 2003, a
fls. 13 do livro de notas para escrituras diversas n.º 162-F do 2.º Car-
tório Notarial de Santarém, foi alterado na sua totalidade o contrato
de sociedade Henrique Júlio de Oliveira, L.da, passando o mesmo a ter
a redacção constante a seguir:

1.º

A sociedade adopta a firma António Martins & Elisabete, Activi-
dades Hoteleiras, L.da e durará por tempo indeterminado.
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2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Almeirim, no Largo da Praça
de Touros, 23, rés-do-chão, freguesia e concelho de Almeirim.

2 � A gerência poderá criar ou extinguir agências, sucursais, esta-
belecimentos, delegações ou outras formas de representação que jul-
gue conveniente, em qualquer parte do território nacional, bem como
alterar a localização da sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de comércio, restauran-
te, café, compra e venda por grosso de produtos alimentares, bebidas,
peixe, carne, legumes e frutas. Actividades hoteleiras.

4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de quatro quotas, sendo: 

a) Uma de 3000 euros do sócio António Carlos Santana de Matos
Martins;

b) Uma de 1400 euros da sócia Maria Emília Leonor Pisco de
Oliveira;

c) Uma de 300 euros da sócia Elisabete Lúcia Leonor de Oliveira
Martins;

d) Uma de 300 euros da sócia Madalena Maria Pisco de Oliveira.

5.º

1 � Poderão ser feitos pelos sócios os suprimentos de que a soci-
edade careça, nos termos e condições a estabelecer nos respectivos
contratos de suprimento.

2 � Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares, até ao montante global equivalente ao quádruplo do
capital social, na proporção das suas quotas de capital.

6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por dois gerentes, fican-
do desde já nomeados gerentes os sócios António Carlos Santana de
Matos Martins e Elisabete Lúcia Leonor de Oliveira Martins.

2 � Para validamente vincular a sociedade em todos os actos e
contratos será necessária a assinatura de dois gerentes, excepto para
actos de mero expediente em que bastará a assinatura de um deles.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, pelo valor que cons-
tar em balanço a efectuar expressamente para o efeito, se a quota for
sujeita a penhora, arresto ou qualquer providência cautelar.

8.º

As assembleias gerais são convocadas por um dos gerentes, medi-
ante cartas registadas expedidas com a antecedência mínima de 15 dias,
a não ser que a lei ou o contrato de sociedade estabeleçam outra for-
ma ou prazo mais longo.

9.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação dos sócios.

Certifico ainda que foi averbada a cessação de funções de gerência
de Henrique Júlio de Oliveira, datada de 16 de Outubro de 2003, por
renúncia.

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

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Maria de
Oliveira Baião. 2002082693

CLÍNICA MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO
ALMEIRINENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 1123/
031030; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/031030.

Certifico que por escritura lavrada em 27 de Agosto de 2003, a
fls. 51 do livro de notas para escrituras diversas n.º 157-F do 2.º Car-

tório Notarial de Santarém, foi constituída a sociedade em epígrafe
entre:

1.º José Miguel Correia Noras, casado com Maria Amélia Nunes
Raimundo Correia Noras, na comunhão de adquiridos, residente na
Avenida da Madre Andaluz, 10, 4.º direito, Santarém;

2.º Carlos Alberto Pereira Almeida, casado com Teresa Paula Jor-
ge da Silva Simões Almeida, na comunhão de adquiridos, residente na
Rua dos Aliados, 74, 2.º direito, Almeirim;

3.º Teresa Paula Jorge da Silva Simões Almeida, já identificada;
4.º Maria Manuela Lopes Ferreira, divorciada, residente na Rua das

Vendas Novas, 5, rés-do-chão esquerdo, Almeirim;
5.º Sandra Isabel Figueiredo dos Santos Azenha, casada com Carlos

Alexandre Costa Azenha, na comunhão de adquiridos, residente na
Rua de António Sérgio, lote 8, Fazendas de Almeirim, Almeirim, que
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Clínica Medicina Física e de Re-
abilitação Almeirinense, L.da, tem a sua sede na Avenida de D.
João I, lote 141, rés-do-chão, freguesia, cidade e concelho de
Almeirim.

2.º

A sociedade tem por objecto social a prestação de serviços clínicos
de reabilitação.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é da quantia
de 6000 euros, e corresponde à soma de cinco quotas iguais de
1200 euros, uma de cada um dos sócios, José Miguel Correia Noras,
Carlos Alberto Pereira Almeida, Teresa Paula Jorge da Silva Simões
Almeida, Maria Manuela Lopes Ferreira e Sandra Isabel Figueiredo
dos Santos Azenha.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, na proporção da quota de cada um e até ao limite do décuplo do
capital social.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, nos termos e condições a estabelecer em assembleia geral.

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, será eleita em
assembleia geral, ficando no entanto desde já nomeados gerentes to-
dos os sócios.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos, sejam de que natureza forem, é necessária a assinatura de
dois gerentes.

§ 2.º Para actos de mero expediente é apenas necessária a assina-
tura de um gerente.

7.º

A cessão de quotas a estranhos, fica dependente do consentimento
da sociedade e dos sócios não cedentes, aos quais fica reconhecido o
direito de preferência.

§ único. Quando consultados sobre a cessão de quotas, deve a
sociedade e os sócios não cedentes darem resposta no prazo de
15 dias.

8.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de deduzida a parte
destinada à reserva legal, serão aplicados conforme o que for delibe-
rado em assembleia geral que aprovar o respectivo balanço a qual poderá
aplicá-los no todo ou em parte à constituição e reforço de quaisquer
reservas, ou destiná-los a outras aplicações de interesse da sociedade,
não distribuindo lucros.

9.º

Salvo prazos e formalidades especiais as assembleias gerais, serão
convocadas por meio de cartas registadas dirigidas aos sócios com a
antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Maria de
Oliveira Baião. 2002082715
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SOCIEDADE AGRÍCOLA COURELA DA FIGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 1122/
031030; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031030.

Certifico que por escritura lavrada em 1 de Outubro de 2003, a
fls. 24 do livro de notas para escrituras diversas n.º 213-C do 2.º Car-
tório Notarial de Santarém, foi constituída a sociedade em epígrafe
entre:

1.º José Manuel Gaga Nunes, casado com Maria Fernanda Madureira
Braulino Nunes, no regime da comunhão de adquiridos, residente na
Rua do General Humberto Delgado, 9, Cortiçóis, Benfica do Ribatejo,
Almeirim;

2.º Maria Fernanda Madureira Braulino Nunes, já identificada;
3.º Marco António Braulino Nunes, solteiro, maior, residente na

Rua do General Humberto Delgado, 9, Cortiçóis, Benfica do Ribatejo,
Almeirim, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade por quotas adopta a firma Sociedade Agrícola
Courela da Figueira, L.da

2 � A sociedade tema sua sede na Rua do General Humberto Del-
gado, 9, em Cortiçóis, freguesia de Benfica do Ribatejo, concelho de
Almeirim.

3 � Por deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada, dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar,
transferir ou encerrar agências, delegações, sucursais, filiais, depen-
dências, escritórios ou outras formas locais de representação, no ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste na produção e comercialização de
produtos agrícolas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros encontrando-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma no
valor nominal de 1666,67 euros, pertencente ao sócio José Manuel
Gaga Nunes, uma no valor de 1666,67 euros pertencente à sócia Maria
Fernanda Madureira Braulino Nunes e uma no valor de 1666,66 euros
pertencente ao sócio Marco António Braulino Nunes.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio José Manuel
Gaga Nunes, desde já, nomeado gerente.

2 � Para a Sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a intervenção de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas a não sócios depende do con-
sentimento da Sociedade que terá sempre o direito de preferência, o
qual de seguida se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Maria de
Oliveira Baião. 2002082332

MAÇÃO

ESCOLA DE CONDUÇÃO VÍTOR RAMOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 289/
040301; identificação de pessoa colectiva n.º P506805484; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/040301.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre os só-
cios, Hugo Miguel Marques Ramos, solteiro, maior, Vítor Manuel de
Matos Ramos, casado com Adélia da Silva Marques Ramos, na comu-
nhão de adquiridos, Rui Manuel Marques Ramos, casado com Sandra
Maria do Nascimento Macide Ramos, na comunhão de adquiridos e
João Manuel de Matos Salgado, casado com Ana Maria Delgado Cos-
ta, na comunhão de adquiridos, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Escola de Condução Vítor Ramos
& Filhos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Tenente Coronel Fran-
cisco Pedro Curado, sem número de polícia, rés-do-chão esquerdo, vila,
freguesia e concelho de Mação.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no ensino da condução automóvel.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais dos valo-
res nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Hugo Miguel Marques Ramos, Vítor Manuel de Matos Ramos,
Rui Manuel Marques Ramos e João Manuel de Matos Salgado.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, desde que delibe-
rado por unanimidade dos votos correspondentes 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.

Está conforme o original.

8 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Manuel Castelo
Galinha. 2005206024

OURÉM

HOTEL ANJO DE PORTUGAL, L.DA

Sede: Rua do Anjo de Portugal, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2596;
identificação de pessoa colectiva n.º 506399290; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 8/20040123.

Certifico que entre:
1.º Manuel Albino de Sousa Reis, casado com Júlia de Jesus Pereira,

sob o regime da comunhão geral, natural da freguesia de Nossa Se-
nhora das Misericórdias, concelho de Ourém, residente na Estrada de
Minde, Rotunda Sul, em Fátima, Ourém, contribuinte fiscal
n.º 104760613.

2.ª Maria Alice Pereira dos Reis, divorciada, natural da dita fregue-
sia de Nossa Senhora da Piedade, residente na Avenida do Marquês de
Pombal, lote 12, 6.º B, na cidade de Leiria, contribuinte fiscal
n.º 155346814.

3.ª Purificação Pereira Reis, casada com Luís Miguel Pereira Per-
feito, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da citada fre-
guesia de Nossa Senhora das Misericórdias, residente na Urbanização
do Quebranço, lote 5, em Fátima, Ourém, contribuinte fiscal
n.º 166697656, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos seguintes: 

Pacto social

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Hotel Anjo de Portugal, L.da e
tem a sua sede social na Rua do Anjo de Portugal, freguesia de Fáti-
ma, concelho de Ourém.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de hotéis e simi-
lares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
37 500 euros, correspondente à soma de uma quota no valor nominal
de 20 625 euros pertencente a Manuel Albino de Sousa Reis, de uma
quota no valor nominal de 11 250 euros, pertencente a Maria Alice
Pereira dos Reis e de uma quota no valor nominal de 5625 euros,
pertencente a Purificação Pereira 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, ficando desde já nomeados gerentes
todos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

1 � É livremente permitida a cessão de quotas, total ou parcial,
entre sócios.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade não se dissolve por morte, interdição ou falência de
qualquer sócio e continua com os sobrevivos ou capazes e com os
herdeiros do falecido, os quais deverão designar, de entre eles, um
representante comum.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, pelo valor que resul-
tar do último balanço, nos seguintes casos:

a) Insolvência ou falência do sócio titular;
b) Quando a quota for arrolada, penhorada, arrestada, apreendida,

ou por qualquer outra forma sujeita a apreensão ou venda judicial;
c) Por interdição ou inabilitação do sócio; e
d) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens ou separação

de meações, a respectiva quota não fique a pertencer ao sócio titular.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá, mediante deliberação em assembleia geral, ter
participação noutras sociedade ainda que de objecto diferente, e em
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 9.º

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

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento, instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente veículos
automóveis, incluindo por contratos leasing, e tomar de arrendamento
imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do
seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos prati-
cados pela gerência nesse período, logo que definitivamente matricu-
lada.

Conferido, está conforme.

4 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003575286

SANTARÉM

FORMOTEJO � FORMULÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2634/
921215; identificação de pessoa colectiva n.º 502893907; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 8/041203.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi inscrita a dis-
solução e o encerramento da liquidação.

Data: 21 de Outubro de 2003.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2003903020

MARQUES & NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 383/
600926; identificação de pessoa colectiva n.º 500185174;
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averbamento n.º 4 à inscrição n.º 5, inscrição n.º 12, inscrição
n.º 16 e inscrição n.º 17; números e data das apresentações: 10, 13,
14 e 15/041103.

Certifico que por escritura de 21 de Outubro de 2003 lavrada a
fls. 47 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 213-C do 2.º
Cartório Notarial de Santarém, renunciou à gerência Teresa Paula Pires
Marques, foi autorizada a inalterabilidade da firma; nome a
manter: Marques; autorizante: Teresa Paula Pires Marques e, foi
redenominado o capital, e alterado o contrato da sociedade em
epígrafe, quanto aos artigos, 3.º e 4.º, que ficaram com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e noutros
valores constantes da escrita é de 29 927,88 euros e corresponde à
soma de três quotas, uma do valor de 14 963,94 euros e outra de
7481,97 euros, ambas do segundo outorgante Alfredo de Jesus Men-
des e outra de 7481,97 euros da sócia Maria Antonieta Peralta Ma-
deira Bento Mendes.

ARTIGO 4.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser delibe-
rado em assembleia geral será exercida pelo sócio Alfredo de Jesus
Mendes, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade, em todos
os seus actos e contratos, sejam de que natureza forem.

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

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2003903038

FB � FORMAÇÃO, COOPERAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2522/
920507; identificação de pessoa colectiva n.º 502758937; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/181002.

Certifico que por escritura de 1 de Março de 2002 lavrada a fls. 48 v.º
do livro de notas para escrituras diversas n.º 210-A do 2.º Cartório
Notarial de Santarém, foi aumentado, redenominado o capital, e alte-
rado o contrato da sociedade em epígrafe, quanto aos artigos, 1.º, 3.º
e 4.º, que ficaram com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação FB � Formação, Cooperação
e Desenvolvimento, L.da, durará por tempo indeterminado e tem a
sua sede na Rua do Dr. Mendes Pedroso, 27, freguesia de São Nicolau,
concelho de Santarém.

§ 1.º A sede da sociedade poderá ser deslocada dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

§ 2.º A sociedade poderá criar sucursais, agências, delegações ou
outras formas locais de representação no território nacional ou es-
trangeiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de cinco quotas: uma de
1199,52 euros, do sócio Orlando Vieira Fontes José Barbosa; uma de
1099,76 euros da sócia Maria Teresa Brulha Duarte Barbosa e três de
900,24 euros, uma de cada um dos sócios Paulo Jorge Duarte Barbo-
sa, Carla Sofia Duarte Barbosa e Ana Isabel Duarte Barbosa.

ARTIGO 4.º

A gerência e a administração da sociedade em juízo e fora dele,
activa e passivamente é exercida pelo sócio Orlando Vieira Fontes
José Barbosa, desde já nomeado gerente, ou por quem a assembleia
geral deliberar nomear, com dispensa de caução e com ou sem remu-
neração.

A sociedade considera-se validamente obrigada, em todos os seus
actos e contratos, com a assinatura do gerente acima identificado, ou
de outro que o venha a ser.

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

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2003903046

ALFREDO DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1314/
810210; identificação de pessoa colectiva n.º 501154647;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 9 e inscrição n.º 10;
números e data das apresentações: 4, 5 e 6/041203.

Certifico que por escritura de 28 de Novembro de 2003 lavrada a
fls. 80 do livro de notas para escrituras diversas n.º 213-C do 2.º Car-
tório Notarial de Santarém, renunciou à gerência Lisete Matilde Duarte
Ferreira, tendo sido nomeada para o mesmo cargo Isabel Maria Duarte
Ferreira de Oliveira e foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao artigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é da quantia de
324 218,64 euros, correspondente à soma de três quotas: uma de
162 109,32 euros, do sócio Alfredo de Oliveira; e duas de 81 054,66 euros,
cada, sendo uma de cada um dos sócios, Paulo Fernando Duarte Ferreira
de Oliveira e Isabel Maria Duarte Ferreira de Oliveira.

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

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2003903054

RAIO X � PUBLICIDADE E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3917/
001031; identificação de pessoa colectiva n.º 505194422; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/031203.

Certifico que por acta lavrada em 25 de Novembro de 2003, foi
nomeada gerente Carla Luísa Moita Barroso.

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

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006053787

VILA NOVA DA BARQUINHA

VÍTOR CASTELO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova da Barquinha.
Matrícula n.º 157/010719; identificação de pessoa colectiva
n.º 505569310; data da apresentação: 25062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2002.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cachado Núncio dos Santos. 2001853475

SETÚBAL
ALCOCHETE

FLAMINGO � GESTÃO DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Sede: Praça da Liberdade, 18, rés-do-chão,
freguesia de Samouco, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 496/
20030311; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030311.
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Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Setúbal, exarada a fl. 14 do livro
n.º 189, em 11 de Março de 2003, compareceram como outorgantes:

1.ª Carla Dina da Cunha Caramujo, natural da freguesia e concelho
do Montijo, casada com Paulo Alexandre da Cruz Silva, sob o regime
da comunhão de adquiridos, residente na Rua de Fernão de Magalhães,
289, 3.º, direito, Afonsoeiro, Montijo;

2.ª Ivene Maria Bolota Guerra, natural da freguesia e concelho de
Alcochete, casada com José Manuel Pinheiro Correia Guerra, sob o
regime da comunhão geral de bens, residente na Rua dos Capitães de
Abril, lote 17, 3.º, Samouco, Alcochete.

Verifiquei a identidade das outorgantes pela exibição dos seus bilhe-
tes de identidade, respectivamente, n.os 8389234, de 8 de Setembro
de 1998 e 8873176, de 28 de Dezembro de 1999, ambos passados
pelos Serviços de Identificação Civil, em Lisboa.

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

se regerá pelas cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FLAMINGO � Gestão de
Condomínios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça da Liberdade, 18, rés-do-
-chão, Samouco, freguesia de Samouco, concelho de Alcochete.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em gestão de condomínios e lim-
peza industrial.

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 uma das sócias.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção
conjunta de dois gerentes.

3 � Ficam, desde já, nomeadas gerentes, as sócias.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, (Assinatura ilegí-
vel.) 2000106269

SEIXAL

MILENINFOR � INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6637/
20020308; identificação de pessoa colectiva n.º 504636561.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou, na pasta
respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

3 de Março de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Helena
Pimentel. 2004474742

PREDIAL MONTE SIÃO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5334/
991026; identificação de pessoa colectiva n.º 504791940.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou, na pasta
respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

3 de Março de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Helena
Pimentel. 2004474750

SULPNEUS � COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 723/
810818; identificação de pessoa colectiva n.º 501193898.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou, na pasta
respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Helena
Pimentel. 2004476346

NUTRIBOM � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 859/
820804; identificação de pessoa colectiva n.º 501299467.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou, na pasta
respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Helena
Pimentel. 2004476354

ARTUR VICENTE & MANUELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 823/
820518; identificação de pessoa colectiva n.º 501263934.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou, na pasta
respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Helena
Pimentel. 2004476370

CONSTRUÇÕES GODINHO & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 149/
720125; identificação de pessoa colectiva n.º 500072906.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou, na pasta
respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Helena
Pimentel. 2004476389
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CRAVEIRO & PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 887/
821116; identificação de pessoa colectiva n.º 501325182.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou, na pasta
respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Helena
Pimentel. 2004476397

SALGADINHO, SEBASTIÃO & MARREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 324/
760404; identificação de pessoa colectiva n.º 500581258.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou, na pasta
respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Helena
Pimentel. 2004476400

CARMO & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 107/
700615; identificação de pessoa colectiva n.º 500832250.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou, na pasta
respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Helena
Pimentel. 2004476419

EMCUR � EMPRESA DE CONSTRUÇÕES
E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 712/
810624; identificação de pessoa colectiva n.º 501185437.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou, na pasta
respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Helena
Pimentel. 2004476508

GIANA � OFICINAS MARCENARIA DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1409/
870508; identificação de pessoa colectiva n.º 501821520.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou, na pasta
respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Helena
Pimentel. 2004476516

RODRIGUES AMARAL & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1593/
880810; identificação de pessoa colectiva n.º 502021187.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou, na pasta
respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Helena
Pimentel. 2004476524

O CAMINHO � ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1586/
880726; identificação de pessoa colectiva n.º 502016108.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou, na pasta
respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Helena
Pimentel. 2004476532

IRMÃOS RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1771/
890704; identificação de pessoa colectiva n.º 502185171.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou, na pasta
respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Helena
Pimentel. 2004476540

LOUREIRO, RAMALHO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1256/
860708; identificação de pessoa colectiva n.º 501686835.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou, na pasta
respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Helena
Pimentel. 2004476559

CONTANIZA � GABINETE TÉCNICO DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1812/
890914; identificação de pessoa colectiva n.º 502220694.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou, na pasta
respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Helena
Pimentel. 2004476567

ARAÚJO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1886/
900131; identificação de pessoa colectiva n.º 502281723.
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Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou, na pasta
respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Helena
Pimentel. 2004476575

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ALBINO PASSARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 876/
821004; identificação de pessoa colectiva n.º 501315802.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou, na pasta
respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Helena
Pimentel. 2004476427

CLEMENTINO PEREIRA & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1018/
840502; identificação de pessoa colectiva n.º 501463089.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou, na pasta
respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Helena
Pimentel. 2004476451

MANJAR DO HUAMBO � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6760/
20020628; identificação de pessoa colectiva n.º 506219933.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou, na pasta
respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Helena
Pimentel. 2004474769

CENTRO DE APOIO ESCOLAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1451/
870817; identificação de pessoa colectiva n.º 501865578.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou, na pasta
respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Helena
Pimentel. 2004476443

MENDES & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1395/
870410; identificação de pessoa colectiva n.º 501328920.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou, na pasta

respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Helena
Pimentel. 2004476435

FERNANDA & ELISA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1290/
860911; identificação de pessoa colectiva n.º 501711961.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou, na pasta
respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Helena
Pimentel. 2004476460

O PROVINCIAL CAFÉ PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1995/
900524; identificação de pessoa colectiva n.º 502355352.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou, na pasta
respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Helena
Pimentel. 2004476486

VASCONCELOS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1909/
900219; identificação de pessoa colectiva n.º 502296828.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou, na pasta
respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Helena
Pimentel. 2004476494

BRUNO & LOPES � ENGENHEIROS CIVIS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3922/
960513; identificação de pessoa colectiva n.º 503636452.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou, na pasta
respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Helena
Pimentel. 2004474726

LUÍS GOUVEIA � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
E ACESSÓRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6751/
20020514; identificação de pessoa colectiva n.º 506049116.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou, na pasta
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respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Helena
Pimentel. 2004474734

JOÃO MANUEL BARREIRA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5940/
20010208; identificação de pessoa colectiva n.º 505336570.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou, na pasta
respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Helena
Pimentel. 2004476770

SESIMBRA

SANTOS E PULQUÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 393;
identificação de pessoa colectiva n.º 501808248; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/20040203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, a sócia Paula Cristina
dos Santos Pulquério, renunciou à gerência em 3 de Abril de 2003.

9 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês San-
tos Anjos Antunes. 2003959238

PAULA CRISTINA � COMÉRCIO DE BOLOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2299;
identificação de pessoa colectiva n.º 506792218; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20040203.

Certifico que, por Paula Cristina da Silva Alves Martins, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constan-
te dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Paula Cristina � Comércio de Bolos,
Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Cidade de Beja, lote 59-
A, Pinhal do General, Quinta do Conde, freguesia da Quinta do Con-
de, concelho de Sesimbra, distrito de Setúbal.

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

3 � É dispensada a deliberação do sócio para a criação de sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto: distribuição e comércio de produ-
tos alimentares. Comércio de produtos de papelaria.

ARTIGO 4.º

Capital

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

ARTIGO 5.º

Gerência

1 � A gerência fica a cargo do sócio, desde já designado como
gerente.

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

ARTIGO 6.º

Outros

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam a prossecução do objecto social.

Certifico, ainda, que a sócia Paula Cristina da Silva Alves Martins
foi nomeada gerente da sociedade.

Está conforme o original.

9 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês San-
tos Anjos Antunes. 2003959220

FORNO DO MOINHO, MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2294;
identificação de pessoa colectiva n.º 506739740; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20040129.

Certifico que, por Luís Miguel Pereira de Almeida e João Miguel
Pereira de Almeida, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Forno do Moinho, Mediação
Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Moinho, Caixas, fre-
guesia do Castelo, concelho de Sesimbra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cri-
adas agências, filiais, delegações, sucursais 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 do valor no-
minal de 2500 euros, pertencentes 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 não sócios.

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

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

4 � Fica, desde, já nomeado gerente o sócio Luís Miguel Pereira
de Almeida.

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.
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Certifico, ainda, que o sócio Luís Miguel Pereira de Almeida foi
nomeado gerente.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês San-
tos Anjos Antunes. 2003959157

TOPO GIRO � SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1812;
identificação de pessoa colectiva n.º 505622343; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 3/20040129.

Certifico que foi aumentado o capital social de 5000 euros para
25 000 euros, e que foram alterados os artigos 3.º e 4.º do pacto so-
cial, que ficam com a seguinte redacção:

3.º

O objecto social consiste na prestação de serviços de topografia,
estudos, projectos, medições, desenho, obras públicas, obras particu-
lares, escavações, terraplenagens, construções de edifícios, constru-
ções de pontes superiores, pontes inferiores, arruamentos, pavimen-
tações e redes de drenagens.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 25 000 euros e é representado por uma única quota desse valor,
pertencente ao sócio Rui Duarte dos Santos Martins Raposo.

A redacção actualizada do pacto social ficou depositada na pasta
respectiva.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês San-
tos Anjos Antunes. 2003959203

CRUZ E GASPAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1973;
identificação de pessoa colectiva n.º 506061841; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/20040130.

Certifico que, em relação á sociedade em epígrafe, foi inscrita a
dissolução e liquidação.

Data da aprovação das contas: 23 de Janeiro de 2004.

Mais certifico que os documentos que serviram de base ao registo,
encontram-se depositados na pasta da sociedade.

5 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês San-
tos Anjos Antunes. 2003959181

RIBEIRO & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 920;
identificação de pessoa colectiva n.º 503376140; inscrições n.os 3 e
4; números e data das apresentações: 2 e 3/20040130.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram nomea-
dos secretário da sociedade e secretário suplente, Luís Anselmo de
Sousa Pereira e Orlando Manuel Amaro Barrocas, respectivamente, e
que foi registada a sua dissolução e liquidação.

Os documentos que serviram de base aos registos encontram-se
arquivados na respectiva pasta.

5 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês San-
tos Anjos Antunes. 2003959165

EDUARDO CASACA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 579;
identificação de pessoa colectiva n.º 502451505; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 1 e 2/20040204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi exonerado
do cargo de gerente, Eduardo José Lopes Pires, em 15 de Setembro de
2003, e foi nomeada gerente Cláudia Isabel dos Santos Gomes, em
15 de Setembro de 2003.

9 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês San-
tos Anjos Antunes. 2003959289

ZIMBRERA, MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2301;
identificação de pessoa colectiva n.º 506614204; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/20040206.

Certifico que, por Lídia Cristina Romão Moreira e Manuel Pedro
Silva da Rosa, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ZIMBRERA, Mediação
Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Padre António
Pereira de Almeida, 26, loja A, freguesia de Castelo, concelho de
Sesimbra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como,
abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou outras for-
mas de representação em 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 do valor no-
minal de 2500 euros, pertencentes 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 obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam, desde já, nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.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 exclusão ou exoneração de qualquer sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, 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 7.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.
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Certifico ainda que ambos os sócios foram nomeados ge-
rentes.

Está conforme o original.

9 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês San-
tos Anjos Antunes. 2003959297

SOCIEDADE CONSTRUÇÕES FERNANDO
D�ASSUNÇÃO PAIVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2302;
identificação de pessoa colectiva n.º 506268063; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20040209.

Certifico que, por Fernando Cristino D�Assunção Paiva, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constan-
te dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade Construções Fernando
D�Assunção Paiva, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Jaime Cortesão, lote 60,
rés-do-chão, C, Quinta do Conde, freguesia de Quinta do Conde, con-
celho de Sesimbra.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício da construção civil e
obras públicas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura do gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Certifico ainda que o Fernando Cristino D�Assunção Paiva foi
nomeado gerente.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês
Santos Anjos Antunes. 2003959300

LIMPO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 249;
identificação de pessoa colectiva n.º 501289240; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 2/20040209.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
dissolução e liquidação.

Data da aprovação das contas: 18 de Março de 2003.

Mais certifico que os documentos que serviram de base ao registo
encontram-se depositados na pasta da sociedade.

10 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês
Santos Anjos Antunes. 2003959319

DIAS & JOSÉ ALVES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2242;
identificação de pessoa colectiva n.º 500341397; inscrições n.os 22 e
23; números e data das apresentações: 3 e 4/20040209.

Certifico que a sociedade em epígrafe transformou-se em sociedade
anónima, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

CLÁUSULA 1.ª

1 � A sociedade adopta a denominação de Dias & José Alves, S. A.
e tem a sua sede na Herdade da Ferraria, freguesia do Castelo, conce-
lho de Sesimbra.

2 � A sociedade é constituída por tempo indeterminado.
3 � O ano de exercício coincide com o ano civil.
4 � A administração pode livremente deslocar a sede social den-

tro do respectivo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
criar, transferir ou encerrar sucursais, agências, delegações ou quais-
quer outras formas locais de representação da sociedade em território
nacional, ou no estrangeiro, onde e quando entender conveniente.

CLÁUSULA 2.ª

1 � A sociedade tem por objecto a revenda de prédios adquiridos
para esse fim, a venda de prédios urbanos que venha a construir, a
prestação de serviços de gestão empresarial e a administração de
imóveis.

2 � A sociedade poderá adquirir livremente participações em so-
ciedades com objecto diferente do mencionado no número anterior,
em sociedades de responsabilidade ilimitada, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas,
não sendo necessário, em qualquer caso, deliberação dos sócios.

3 � A sociedade poderá adquirir, ceder ou onerar acções do seu
próprio capital.

CLÁUSULA 3.ª

1 � O capital social é de 1 570 000 euros, está representado por
157 000 000 de acções, do valor nominal de 0,01 euros cada uma e
encontra-se integralmente subscrito e realizado.

2 � A administração poderá, quando o julgar conveniente e obti-
do o parecer favorável do fiscal único, deliberar aumentar o capital,
por novas entradas a dinheiro, por uma ou mais vezes, até à impor-
tância total por aumento de 100 000 euros.

3 � As acções da sociedade são ao portador e poderão ser repre-
sentadas em títulos de 1 até 157 000 000 de acções, sendo permitida
a sua concentração e divisão a todo o tempo, à escolha e a expensas
do titular.

4 � A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto até
ao montante representativo de metade do capital social.

5 � A emissão de obrigações pode ser decidida pela administração.

CLÁUSULA 4.ª

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário.

2 � A assembleia é composta por todos os possuidores de acções
que as tenham depositado nos lugares indicados no aviso de convoca-
ção, pelo menos, cinco dias antes do dia fixado para a assembleia.

3 � A cada acção corresponde um voto.
4 � As assembleias gerais de accionistas só poderão deliberar em

primeira convocatória, com a participação de accionistas que repre-
sente, pelo menos, metade do capital social.

CLÁUSULA 5.ª

1 � A sociedade é administrada e representada por um conselho
de administração, composto por três membros, eleitos por delibera-
ção dos accionistas.

2 � A deliberação dos accionistas que eleger o conselho de admi-
nistração, designará o respectivo presidente.

3 � O conselho de administração pode delegar num ou mais admi-
nistradores a gestão corrente da sociedade.

4 � A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contratos:
a) Com a assinatura e intervenção do presidente do conselho de

administração;
b) Com a assinatura e intervenção de um administrador, em cum-

primento de deliberação do conselho de administração;
c) Com a assinatura e intervenção conjunta de dois procuradores

da sociedade, com poderes para o efeito.
5 � Faltando definitivamente algum administrador, será promovi-

do a sua substituição no prazo de 60 dias, através de nova deliberação
de sócios, ficando os demais administradores com o especial encargo
de proceder à convocatória dos sócios.

6 � A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único.
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CLÁUSULA 6.ª

1 � Os membros dos órgãos sociais são eleitos por quatro anos, de
entre os accionistas ou outras pessoas, por uma ou mais vezes e per-
manecerão no exercício das suas funções até à eleição e posse de quem
deva substituí-los.

2 � A remuneração da administração pode constituir parcialmen-
te numa percentagem dos lucros do exercício, até ao máximo de 10%.

3 � Os accionistas poderão, em qualquer altura, conceder o direito
de reforma aos administradores e fixar o respectivo regulamento.

CLÁUSULA 7.ª

1 � A sociedade poderá amortizar acções sem o consentimento
dos seus titulares, quando as mesmas forem arrestadas, penhoradas ou
sujeitas a qualquer providência judicial de onde possa resultar ou te-
nha resultado a alienação coerciva das mesmas.

2 � A deliberação de amortização de acções, nos termos do nú-
mero anterior, deverá ser tomada no prazo de um ano a contar da
ocorrência do facto que fundamente a amortização.

CLÁUSULA 8.ª

1 � Os lucros apurados em cada exercício, depois de deduzidos ou
reforçadas as provisões e reservas impostas por lei, serão aplicados
conforme o que for determinado pela deliberação dos accionistas que
aprovar o respectivo balanço, a qual poderá destiná-los, no todo ou
em parte, à constituição ou reforço de quaisquer reservas ou a outras
aplicações consideradas de interesse da sociedade.

2 � Os lucros, se forem distribuídos, sê-lo-ão na proporção das
respectivas participações, salvo se por unanimidade os accionistas
deliberarem distribuí-los noutra proporção.

3 � Poderão ser feitos, no decurso de um exercício, adiantamen-
tos aos accionistas sobre os lucros, nos termos do artigo 297.º do
Código das Sociedades Comerciais.

CLÁUSULA 9.ª

1 � Em caso de dissolução serão liquidatários os administradores
em exercício, e os mesmos ficam, desde já, autorizados a praticar os
actos previstos no artigo 152.º do Código das Sociedades Comerciais.

2 � Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionis-
tas seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não deste contra-
to fica estipulado o foro da comarca da sede da sociedade, com expres-
sa renúncia a qualquer outro.

Certifico ainda que foram nomeados os membros dos órgãos sociais,
para o quadriénio de 2004-2007:

Conselho de administração: presidente � Maria Leopoldina
Godinho de Faria e Silva Marques; vogais � Susana Faria Maltez e
Maria Glória da Silva Dantas.

Fiscal único: efectivo � Navalho Martins & Associados, Socieda-
de de Revisores Oficiais de Contas, representada por Eurico Ferreira
Ramos de Deus; suplente � Maria Odete Lobato Navalho.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês
Santos Anjos Antunes. 2003959327

PANIGELO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 797;
identificação de pessoa colectiva n.º 503535605; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 2/20031121.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou os seguintes actos
de registo: nomeação dos membros dos corpos sociais para o
quadriénio de 2003-2006:

Conselho de administração: presidente � Carlos Manuel Rodrigues
Tomás; vogais � Ana Cristina Lobo de Carvalho e António Patrício
Carvalho.

Conselho fiscal: fiscal único � António Rosa Zozimo, revisor ofi-
cial de contas; suplente � Ana Maria Dias Fale, revisor oficial de
contas.

Certifico ainda que, a mesma sociedade, procedeu à redenominação
e aumento do capital social, tendo alterado os artigos 5.º e 14.º do
pacto social, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro e nos demais bens e valores da sociedade, é de 310 000 euros,

representado por 62 000 acções, do valor nominal de 5 euros cada
uma.

2 � As acções são nominativas e escriturais.

ARTIGO 14.º

1 � A fiscalização dos negócios da sociedade é confiada a um
conselho fiscal, composto de três membros efectivos e um suplente
ou a um fiscal único e um suplente, conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � Um dos membros efectivos e o suplente do conselho fiscal ou
o fiscal único e o suplente serão revisores oficiais de contas ou uma
sociedade de revisores oficiais de contas.

3 � O conselho fiscal exercerá as competências que por lei lhe
são atribuídas e reunirá sempre que convocado pelo seu presidente,
pela maioria dos seus membros ou pelo conselho de administração.

A redacção actualizada do pacto social ficou depositada na pasta
respectiva.

9 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês San-
tos Anjos Antunes. 2003959262

ACÁCIO MIGUEL PEREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2300;
identificação de pessoa colectiva n.º 506759725; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20040205.

Certifico que, por Acácio Miguel Pereira, foi constituída a socieda-
de em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Acácio Miguel Pereira,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua das Paulas, na Aiana de Cima,
freguesia do Castelo, concelho de Sesimbra, com o capital social de
5000 euros, integralmente realizado em dinheiro.

2.º

A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do con-
celho de Sesimbra ou para concelho limítrofe e bem assim, criar su-
cursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto: construção civil e obras públicas;
adjudicação de obras e empreitadas; compra, venda, revenda, aluguer
ou cedência temporária de imóveis adquiridos ou alugados para esse fim.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma quota, pertencente ao sócio Acácio
Miguel Pereira, casado no regime da comunhão de adquiridos, com
Gabriela de Fátima Cardoso Ferraria Pereira.

2 � Por deliberação do sócio poderá a sociedade exigir prestações
suplementares até ao montante de 50 000 euros.

5.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta carecer,
mediante as condições que forem deliberadas em assembleia geral.

6.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos,
depende do consentimento da sociedade, gozando o sócio em primei-
ro lugar e a sociedade, em segundo lugar, do direito de preferência.

7.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, em juízo
e fora dele, e atribuída ao sócio, desde já nomeada gerente, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

8.º

1 � A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da
mesma para a prática de determinados actos ou categorias de actos,
atribuindo tais poderes através de procuração.
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2 � Fica vedado ao gerente ou mandatário praticar quaisquer ac-
tos ou assinar quaisquer documentos alheios ao objecto social,
designadamente intervir em fianças, abonações, avales, cauções ou
letras de favor.

9.º

Mediante prévia deliberação do sócio fica permitida a participação
da sociedade em agrupamentos complementares de empresas, bem
como em sociedades com objecto diferente ou reguladas por lei espe-
cial, inclusivamente como sócia de responsabilidade limitada.

Certifico ainda que o mesmo foi nomeado gerente.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês
Santos Anjos Antunes. 2003959246

VIANA DO CASTELO
CAMINHA

ADOLFO MARROCOS & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 191/
811027; identificação de pessoa colectiva n.º 501201530; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 1/20031128.

Certifico que foi lavrado o registo de dissolução e encerramento da
liquidação da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas
em 27 de Novembro de 2003.

19 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2000299580

MALHEIRO & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 162/
800116; identificação de pessoa colectiva n.º 500908044; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 5/20031211.

Certifico que foi lavrado o registo de dissolução e encerramento da
liquidação da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas
em 27 de Novembro de 2003.

19 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2000299687

MARIA DA CONCEIÇÃO PALMA ZEFERINO SOARES
RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 823/
20031210; identificação de pessoa colectiva n.º P-506686841;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20031210.

Certifico que entre António Ângelo Soares Palma e Maria da Con-
ceição Palma Zeferino Soares, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maria da Conceição Palma
Zeferino Soares � Restaurante, L.da e tem a sua sede na Rua do 25 de
Abril, 592, na freguesia de Moledo, concelho de Caminha.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
de representação, em território nacional e estrangeiro.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que tenham objecto diverso do seu e integrar agru-
pamentos complementares de empresas, constituir associações em par-
ticipações e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de restaurantes.

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 cada, pertencentes uma a cada sócio António
Ângelo Soares Palma e Maria da Conceição Palma Zeferino Soares.

ARTIGO 4.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade, bem como podem ser
exigidas aos sócios, prestações suplementares de capital, até ao mon-
tante máximo de 50 000 euros, na proporção das respectivas quotas, me-
diante deliberação da assembleia geral, tomada por unanimidade de votos.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, em juízo e fora
dele, ficam a cargo dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá ser ou não remunerada, conforme for de-
liberado em assembleia geral.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios António Ângelo
Soares Palma e Maria da Conceição Palma Zeferino Soares.

4 � A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade, para a prática de determinados actos ou categoria de actos.

5 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, com
a intervenção conjunta de dois gerentes, excepto nos actos de mero
expediente, que basta a assinatura de um dos gerentes.

6 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente, abonações, letras de favor, avales, fianças e outras
obrigações.

7 � Para além dos poderes normais de gerência, poderá ainda a
gerência adquirir viaturas automóveis, celebrar contratos de leasing,
de aluguer de longa duração ou outros contratos equivalentes, para
aquisição de viaturas automóveis ou outros equipamentos.

ARTIGO 6.º

A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios, depen-
de do consentimento prévio da sociedade, gozando nas cessões one-
rosas, esta em primeiro e os restantes sócios não cedentes, em segun-
do, do direito de preferência.

ARTIGO 7.º

No caso de dissolução da sociedade, todos os sócios serão liquidatários.

ARTIGO 8.º

Os sócios podem deliberar que os lucros de cada exercício, sejam
destinados no todo ou em parte, a reservas.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2000299652

CÁLCULOS E LETRAS � SERVIÇOS DE INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 796/
20030307; identificação de pessoa colectiva n.º 506504000; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20031209.

Certifico que foi lavrado o registo de dissolução e encerramento da
liquidação da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas
em 4 de Dezembro de 2003.

19 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2000299610

JOAQUIM FERREIRA DE SÁ COUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 821/
20031205; identificação de pessoa colectiva n.º P-506651142;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20031205.

Certifico que entre Joaquim Ferreira de Sá Couto e António Lúcio
de Azevedo Miranda Baptista, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Joaquim Ferreira de Sá Couto, L.da

e tem a sua sede na Rua da Corredoura, 53, 1.º, freguesia e concelho
de Caminha.
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2 � A gerência poderá mudar a sede social para qualquer outro
local dos concelhos em que se situa e seus limítrofes.

2.º

O seu objecto consiste na consultadoria para projectos médicos no
âmbito da saúde, prestação de serviços médicos, organização de even-
tos médicos e na área da saúde em geral.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: sendo uma do valor
nominal de 4900 euros, pertencente ao sócio Joaquim Ferreira de Sá
Couto e uma quota do valor nominal de 100 euros, pertencente ao
sócio António Lúcio de Azevedo Miranda Baptista.

2 � Haverá lugar a prestações suplementares de capital pelos só-
cios, na proporção das respectivas quotas, sempre que assim decidido
por unanimidade, até ao montante máximo de 375 000 euros.

4.º

1 � A gerência da sociedade, podendo não ser remunerada, ficará
a cargo de um ou mais gerentes designados em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente da sociedade, o sócio Joaquim
Ferreira de Sá Couto.

3 � A sociedade obriga-se pela intervenção de um gerente.
4 � A gerência fica desde já autorizada a alienar, onerar, adquirir,

tomar e dar em locação bens móveis e imóveis, sujeitos a registo sem
prévia deliberação dos sócios.

5 � A remuneração dos gerentes poderá consistir, parcialmente,
numa percentagem dos lucros da sociedade.

5.º

1 � Na cessão de quotas a favor de não sócios, têm direito de
preferência em primeiro lugar, os sócios e por fim a sociedade.

2 � O direito de preferência atribuído aos sócios, será exercido na
proporção do valor das respectivas quotas.

3 � Para o exercício do direito de preferência, o sócio alienante
deverá comunicar aos titulares do direito de preferência por carta re-
gistada com aviso de recepção, o projecto da transacção a realizar, do
qual constarão o nome do adquirente, o valor nominal da quota a ali-
enar, o preço e condições do seu pagamento e as garantias prestadas e
responsabilidades da sociedade de que o alienante pretenda ser libertado
por ocasião da cessão.

6.º

1 � No caso de exclusão de sócio que tenha infringido gravemente
alguma das suas obrigações sociais, a quota respectiva será amortizada.

2 � Na hipótese prevista no número anterior, a sociedade pagará
ao sócio o valor nominal da sua quota e a parte correspondente ao
fundo da reserva legal, ou o valor que resultar do último balanço apro-
vado, se for menor, devendo o pagamento ser dividido em quatro
prestações semestrais sem juros, vencendo-se a primeira 60 dias após
a deliberação de exclusão de sócio.

7.º

1 � A sociedade pode amortizar quotas:
a) Que tenham sido arrestadas, arroladas, penhoradas, apreendidas

para a massa falida ou insolvente ou por qualquer outra forma sujeitas
a venda em processo judicial ou subtraídas ao poder de disposição do
seu titular;

b) Por acordo com o sócio que delas for titular.
2 � A determinação do montante da amortização será feita por

acordo. Na ausência de acordo serão nomeados dois peritos, um pelo
titular da quota amortizada e outro pela sociedade.

3 � Se os peritos não chegarem a acordo sobre o valor da quota a
amortizar, optar-se-á pela média das duas avaliações efectuadas.

4 � Salvo norma imperativa em contrário ou acordo diverso en-
tre a sociedade e o titular da quota amortizada, o pagamento da
contrapartida da amortização far-se-á sempre em quatro prestações
semestrais, sucessivas e iguais, com juros à taxa legal, vencendo-se a
primeira seis meses após a fixação definitiva dessa contrapartida.

8.º

1 � A sociedade dissolve-se por acordo de três quartas partes dos
votos correspondentes ao capital social ou nos casos previstos na lei.

2 � Dissolvida a sociedade, a assembleia geral nomeará os liquida-
tários sendo a liquidação feita nos termos por ela deliberados.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2000299601

RÁDIO-JORNAL CAMINHENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 311/
890601; identificação de pessoa colectiva n.º 502170298; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 13/20031204.

Certifico que, Miguel António Gomes Guerreiro Cepa, cessou fun-
ções de gerente, em 30 de Novembro de 2002, por renúncia, na so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2000299679

ALVES, DANTAS & BRAVO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 337/
900111; identificação de pessoa colectiva n.º 502269146; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/20031204.

Certifico que foi lavrado o registo da dissolução e encerramento da
liquidação da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas
em 23 de Dezembro de 1998.

17 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2000299598

SERRALHARIA VIDIGAL & FIFE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 804/
20030630; identificação de pessoa colectiva n.º 506641236; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20031127.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, mudou a sua sede para o
lugar de Arais, freguesia de Argela, concelho de Caminha.

19 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2000299571

VALENÇA

SANCLAR, VIAGENS E TURISMO, L.DA

Sede: Rua do 25 de Abril, loja K, freguesia de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 973;
identificação de pessoa colectiva n.º 506690393; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20040226.

Certifico que foi registada a deslocação da sede para a Rua de Do-
mingos Aguiar, edifício Via Sol, loja O, freguesia de Valença.

Mais certifico que foi feito o depósito da acta na pasta respectiva.

5 de Março de 2004. � A Conservadora, Lígia Maria Mendes
Carneiro. 2003804900

ARTCRISTAL � DECORAÇÃO E MONTAGEM, L.DA

Sede: Rua das Antas, rés-do-chão, edifício Antas, lojas 17,
18 e 19, freguesia de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 1012;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20040226.

Certifico que entre Rui Filipe Gonçalves Ferreira, solteiro, maior e
Abraão Miguel Mendes Carvalho, casado com Ermesenda Rodrigues
Afonso Mendes, na comunhão de adquiridos, cujo pacto social se rege
nos termos constantes dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARTCRISTAL � Decoração e
Montagem, L.da e tem a sua sede na Rua das Antas, rés-do-chão, edi-
fício Antas, lojas 17, 18 e 19, freguesia e concelho de Valença.
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2 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3 � A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas legais de representação, onde e quando o julgar conveniente.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de vidro plano, artigos de
decoração, madeiras, cerâmicas e cristais.

3.º

O capital social, subscrito e realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
correspondente à soma de duas quotas de igual valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Rui Filipe Gon-
çalves Ferreira e Abraão Miguel Mendes Carvalho.

4.º

1 � A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades,
mesmo de responsabilidade ilimitada e associar-se em agrupamentos
complementares de empresas.

2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade, nas condições a
acordar em assembleia geral.

3 � Poderão igualmente ser exigidas aos sócios prestações suple-
mentares de capital até ao montante de 250 000 euros.

5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida por um
ou mais gerentes, que podem ser escolhidos de entre estranhos à so-
ciedade e serão eleitos em assembleia geral.

2 � Desde já ficam nomeados gerentes, os sócios Rui Filipe Gon-
çalves Ferreira e Abraão Miguel Mendes Carvalho.

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

4 � A sociedade e a gerência poderão nomear mandatários ou
procuradores para a prática de determinados actos.

5 � É expressamente proibido aos gerentes obriga a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em
letras de favor, fianças, abonações ou em quaisquer actos semelhantes.

6.º

1 � A divisão e cessão de quotas, é livre entre os sócios que terão
sempre o direito de preferência em relação a estranhos.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota a terceiros, dará co-
nhecimento por escrito à sociedade e aos demais sócios nos termos
da pretendida cessão, identificando o cessionário, o preço e demais
condições de pagamento da mesma, a fim de poder obter o consenti-
mento da sociedade e dos sócios para aquela cessão e de proporcionar
o direito de preferência estatuído no número anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade, os de-
mais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para exer-
cer o direito de preferência.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos se-
guintes:

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto na clá-

usula 6.ª;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-

cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral.
2 � A contrapartida da amortização, no caso previsto na alínea b)

do n.º 1, será igual ao valor que resultar do último balanço.
3 � A quota amortizada figure no balanço como tal e posterior-

mente, por deliberação dos sócios, poderão em sua substituição, ser
criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou alguns
sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Conservadora, Lígia Maria Mendes
Carneiro. 2003804897

KENCHO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: lugar de Tróias, freguesia de Cristelo Covo

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 923;
identificação de pessoa colectiva n.º 505807963; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 6/20040225.

Certifico que foi registada a designação de gerente de Isaura Domin-
gues de Azevedo Martins, casada.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, número e data da apresenta-
ção: 7/20040225.

Certifico ainda que foi registada a cessação de funções de gerente
de Isaura Domingos de Azevedo Martins.

Causa: renúncia.
Data: 10 de Julho de 2003.
Inscrição n.º 3, número e data da apresentação: 8/20040225.
Mais certifico que foi registada a designação de gerente de Rui

Manuel de Sá Quintas Puga, casado.
Data da deliberação: 7 de Julho de 2003.

Foi feito o depósito da acta na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Conservadora, Lígia Maria Mendes
Carneiro. 2003804471

VILA REAL
MONDIM DE BASTO

SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA DE VAL-BÔA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mondim de Basto. Matrícula
n.º 205/20040220; identificação de pessoa colectiva n.º P-506835820;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040220.

Certifico que, por escritura de 5 de Abril de 2001, lavrada a fl. 22,
do livro de notas para escrituras diversas n.º 117-A, do Cartório
Notarial de Mondim de Basto, entre David Magalhães Sarmento
Albuquerque da Quinta e Margarida de Magalhães Sarmento
Albuquerque da Quinta, 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 Sociedade Agro-Turística de Val-
Bôa, L.da e terá a sua sede na Casa das Cesteiras, lugar de Val-Bôa,
freguesia de Atei, concelho de Mondim de Basto.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para qual-
quer outro local dentro do concelho ou concelho limítrofe, podendo
criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de repre-
sentação em qualquer parte do território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o agro-turismo, compreendendo a
produção, manutenção e comercialização de produtos agro-alimenta-
res; a compra e venda de produtos relacionados com a agricultura (gado
cavalar, bovino, caprino, madeiras e animais domésticos); actividades
turísticas como o aluguer de quartos, o serviço de refeições e o alu-
guer de espaços destinados a casamento e outros eventos, assim como
a exploração de actividades associadas à animação dos hóspedes, tais
como canoagem, rafting, passeios a cavalo e bicicletas de montanha.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma de valor nominal de
3750 euros, pertencente à sócia Margarida de Magalhães Sarmento
Albuquerque da Quinta e outra de valor nominal de 1250 euros, per-
tencente ao sócio David Magalhães Sarmento Albuquerque da Quinta.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios, prestações suplementares até
10 vezes o montante do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade pertence aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá não ser remunerada se tal for deliberado
em assembleia geral.

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

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas a não sócios, depende do con-
sentimento prévio da sociedade, gozando os sócios em primeiro lugar
e a sociedades em segundo, do direito de preferência.
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ARTIGO 7.º

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

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto no ar-

tigo 6.º;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-

cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral;
e) Falecimento ou interdição de qualquer sócio.
2 � A contrapartida da amortização no caso da alínea b) será igual

ao valor nominal da quota amortizada e no caso da alínea e) será igual
ao valor apurado no último balanço aprovado e o seu pagamento será
efectuado em seis prestações semestrais e iguais.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, posteri-
ormente, por deliberação dos sócios, poderão em sua substituição, ser
criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou a al-
guns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade limitada em sociedades com objecto igual ou diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

Mais disseram os outorgantes que, pela presente escritura, nomei-
am gerente a sócia Margarida de Magalhães Sarmento Albuquerque da
Quinta; e

Que, a gerente ora designada fica desde já autorizada a levantar o
capital social depositado em nome da sociedade na Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo, balcão de Mondim de Basto, para fazer face às des-
pesas de escritura, publicações e registo, bem como à aquisição do
equipamento e do material necessários à sua instalação e início de
actividade.

Foi conferida e está conforme.

25 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Tomé da Cruz
Magalhães. 2001695144

COELHO & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mondim de Basto. Matrícula
n.º 115/980827; identificação de pessoa colectiva n.º 504216937;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/20040219.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Tomé da Cruz
Magalhães. 2001695136

CLIBASTO � SOCIEDADE PNEUS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mondim de Basto. Matrícula
n.º 79/960712; identificação de pessoa colectiva n.º 503698113;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 4/20040129.

Certifico que, a sociedade unipessoal, resultante da transformação,
passa a reger-se pelo contrato constante dos artigos seguintes:

Data da deliberação: 23 de Dezembro 2003.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CLIBASTO � Sociedade Pneus,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede no lugar de Alto da Corda, freguesia
e concelho de Mondim de Basto.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: o comércio de pneus novos e usa-
dos e acessórios automóveis e comércio a retalho de veículos au-
tomóveis, ligeiros e pesados, motociclos, tractores, reboques e semi-
-reboques.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está concentrado numa única quota do valor nominal de
5000 euros, pertencente ao sócio Fernando Dinis Morais.

ARTIGO 4.º

O sócio único fica desde já autorizado a celebrar negócios jurídicos,
com a sociedade, os quais devem servir a prossecução do objecto so-
cial.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos
gerentes designados em assembleia geral.

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

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Tomé da Cruz
Magalhães. 2001694628

VISEU
CASTRO DAIRE

VISIDAIRE � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 469;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040219.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VISIDAIRE � Construção Civil e
Obras Públicas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Municipal, freguesia de
Almofala, concelho de Castro Daire.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção de edifícios e enge-
nharia civil, preparação dos locais de construção, instalações especi-
ais, actividades de acabamentos, aluguer de equipamentos de constru-
ção e demolição; compra e venda de imóveis, gabinete de projectos e
obras públicas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
100 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de
51 000 euros, pertencente ao sócio Carlos Alexandre Duarte da Silva
e outra de 49 000 euros, pertencente ao sócio José Francisco Maga-
lhães Tomás Costa.

2 � Cada uma das entradas fica hoje realizada por metade, de-
vendo o restante ser realizado no prazo de 12 meses a contar desta
data.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital social
de outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, coincida
ou não, no todo ou em parte com o da mesma.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios, prestações
suplementares de capital até ao montante global de 1 000 000 euros,
mediante prévia deliberação dos sócios, nesse sentido.

2 � Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstas na lei.
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ARTIGO 6.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas entre sócios, é livre.
2 � Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lugar

e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos, a
designar em assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessário a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios José Francisco
Magalhães Tomás Costa e Carlos Alexandre Duarte da Silva.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome, quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica desde já, autorizada a levantar o
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, celebrar contratos de arrendamento e locação financeira, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Conservadora, Maria Madalena Martins
Rato. 2004942665

CAFÉ RESTAURANTE O LENHADOR DE NELO E LITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 183/
950601; identificação de pessoa colectiva n.º 503424862; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 2/20040227.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da respec-
tiva liquidação da sociedade em epígrafe, que tem a seguinte redacção:

Que, de harmonia com a referida acta, delibera dissolver esta so-
ciedade que já cessou a sua actividade, tendo liquidado todo o seu ac-
tivo e passivo; e

Que, não existem quaisquer bens a partilhar e tendo sido encerra-
das e aprovadas as contas no dia 30 de Novembro do ano findo e
qualquer um dos sócios poderá praticar os necessários actos de publi-
cação e de registo deste acto.

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Conservadora, Maria Madalena Martins
Rato. 2004942690

SERNANCELHE

FRUTAS CRUZEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sernancelhe. Matrícula n.º 47/
960822; identificação de pessoa colectiva n.º 500884280.

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

Inscrição n.º 24, apresentação n.º 3/20040227.
Alteração de pacto, passando a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto, capital social
e capacidade da sociedade

ARTIGO 1.º

Denominação, sede e duração

1 � A sociedade adopta a firma Frutas Cruzeiro, L.da e tem a sua
sede no Largo da Praça, freguesia de Vila da Ponte, concelho de
Sernancelhe.

2 � A gerência, poderá livremente, fazer instalar a sede social da
sociedade noutro local, situado dentro do mesmo concelho ou em
concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências, delegações ou quais-
quer outras formas locais de representação no território nacional.

§ único. A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Objecto social e capacidade da sociedade

1 � O objecto da sociedade consiste na recolha, conservação e
comercialização de frutas, maioritariamente provenientes da zona
geográfica homogénea de produção da sociedade correspondente aos
concelhos de Sernancelhe, São João da Pesqueira, Moimenta da Bei-
ra, Tarouca, Aguiar da Beira, Penedono e Trancoso.

2 � A sociedade poderá adquirir livremente participações como sócio
de responsabilidade limitada, no capital social de outras sociedades ain-
da que com o objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

3 � Mediante deliberação tomada em assembleia geral, a socieda-
de poderá requerer o seu reconhecimento como «Organização de pro-
dutores», nos termos do regime disposto pelo Regulamento (CE)
n.º 2200/96, do Conselho da União Europeia, aprovado em 28 de
Outubro de 1996, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, n.º L-297/6, de 21 de Novembro de 1996, e do Decreto-
-Lei n.º 252/98, de 11 de Agosto, diplomas legais a que ficará subor-
dinada a sua organização e funcionamento.

4 � Para efeitos do disposto no número anterior, caberá à
assembleia geral, deliberar sobre a forma, o procedimento e o calen-
dário de execução do Plano de Reconhecimento Escalonado a adop-
tar, podendo para esse efeito ser adoptado um período transitório de
pré-reconhecimento, nos termos do disposto pelo artigo 14.º do re-
gulamento (CE) n.º 2200/96 e respectiva legislação complementar de
aplicação.

ARTIGO 3.º

Fim social

1 � No âmbito da sua qualidade e, enquanto «Agrupamento/Orga-
nização de produtores», da categoria de «Frutos e produtos hortícolas»,
conforme o previsto pelo Regulamento (CE) n.º 2200/96, do Conse-
lho da União Europeia, a sociedade terá por finalidade específica:

a) Assegurar a programação da produção dos sócios e respectiva
adaptação à procura, nomeadamente, em quantidade e em qualidade;

b) Promover a concentração da oferta e a colocação no mercado
da produção dos sócios;

c) Reduzir os custos de produção e, regularizar os preços na produção;
d) Promover práticas de cultivo e técnicas de produção e de gestão

dos resíduos, respeitadoras do ambiente, por forma  a proteger a qua-
lidade das águas, do solo, da paisagem e preservar e ou fomentar a
biodiversidade;

e) Definir e aplicar em relação aos sócios da sociedade, regras co-
muns de produção, do conhecimento da produção, de protecção do
meio ambiente e de comercialização, visando a colocação no merca-
do de uma oferta homogénea em quantidade e qualidade.

2 � Para a prossecução dos fins enunciados no número anterior, a
sociedade procurará:

a) Colocar à disposição dos sócios os meios necessários para selec-
ção, calibragem, armazenagem, acondicionamento, normalização e
comercialização de Maçã e outros produtos hortofrutícolas proveni-
entes das suas explorações;

b) Colocar à disposição dos sócios, os meios de obter a assistência
técnica necessária para a produção em quantidade e qualidade, bem como
para a execução das práticas de cultivo respeitadoras do meio ambiente;

c) Assegurar uma gestão comercial, contabilística e orçamental adequa-
da à actividade da sociedade, nomeadamente, através da manutenção de
uma contabilidade separada para as actividades objecto do pré-reconheci-
mento/reconhecimento como agrupamento/organização de produtores, a
qual ficará sujeita aos controles a realizar pelas entidades competentes;

d) Para os produtos abrangidos pelo Agrupamento/Organização de
produtores, comercializar exclusiva ou maioritariamente, os produtos
provenientes das explorações dos associados localizados na área so-
cial da sociedade;

e) Prestar as informações necessárias e submeter-se aos controles
solicitados pelas entidades nacionais e comunitárias competentes,
relativamente às actividades da sociedade como Agrupamento/Orga-
nização de produtores.

CAPÍTULO II

Sócios e quotas

ARTIGO 4.º

Capital social/quotas

O capital social é de 561 147,60 euros, achando-se integralmente
realizado em dinheiro, sendo representado pelas seguintes quotas: uma
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quota de 37 409,84 euros, pertença do sócio Aníbal do Nascimento
Martinho; uma quota de 37 409,84 euros, pertença do sócio António
Figueiredo; uma quota de 37 409,84 euros, pertença do sócio Francis-
co João Lopes Correia Cardoso; uma quota de 37 409,84 euros, per-
tença do sócio Armando Fonseca Engrácio; uma quota de
37 409,84 euros, pertença do sócio Leandro Jorge dos Santos Pinto;
uma quota de 37 409,84 euros, pertença do sócio Alcides Silva Aguiar;
uma quota de 37 409,84 euros, pertença ao sócio João Teixeira Ca-
lhau; uma quota de 37 409,84, pertença do sócio José Carlos Correia
Cardoso; uma quota de 37 409,84 euros, pertença do sócio António
Carlos Aguiar Valente; uma quota de 37 409,84 euros, pertença do
sócio José Miguel do Rosário Vaz; e, cinco quotas a 37 409,84 cada
uma, pertença da sociedade Frutas Cruzeiro, L.da

ARTIGO 5.º

Transmissão de quotas

1 � A transmissão entre vivos de quotas, somente poderá ter lu-
gar a favor de pessoas singulares ou colectivas que preencham os re-
quisitos nos termos do disposto pelo artigo 6.º

2 � Aos sócios somente será permitido alienar por qualquer for-
ma, as suas quotas, decorrido que seja um ano da data da respectiva
aquisição, e somente no final do período de tempo correspondente
ao prazo de execução do «Plano de reconhecimento escalonado» ou
do «Programa operacional» da sociedade que nessa data se encontre
em execução.

3 � Para além dos demais requisitos estabelecidos na lei e no con-
trato, a entrada de novos sócios, ficará sempre dependente da emis-
são de parecer técnico favorável da gerência, sujeito a ratificação da
assembleia geral, respeitante à avaliação das capacidades de
comercialização reais ou previsíveis da sociedade, bem como de ou-
tros factores relevantes enunciados no artigo 6.º n.º 1.

4 � A transmissão de quotas carece sempre do consentimento
prévio da sociedade, ficando contudo dispensado esse consentimento
na cessão de quotas dos sócios em relação aos seus familiares, na li-
nha recta.

5 � Na cessão onerosa de quotas a terceiros, tem a sociedade em
primeiro lugar e os outros sócios, em segundo, o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Admissão de novos sócios

1 � Podem ser admitidos como sócios, por entradas as pessoas
singulares ou colectivas que reunam cumulativamente as seguintes
condições:

a) Exerçam a actividade de produção agrícola, nomeadamente maçã
e outros produtos hortofrutícolas referidas no n.º 2 do artigo 1.º do
Regulamento (CE) n.º 2200/96;

b) Aceitem as condições estatutárias, do regulamento interno do
Agrupamento/Organização de produtores do Plano de Reconhecimento
Escalonado/Programa operacional, aprovados em assembleia geral;

c) Possuam pomares na zona geográfica homogénea de produção
do Agrupamento/Organização, em condições de produzir maçã de
variedades e qualidade que se possam integrar na fruta comercializada
pelo Agrupamento/Organização de produtores;

d) Realizem o capital correspondente à quota da sociedade que subs-
creverem.

2 � Manifestado o interesse do produtor em ser admitido à soci-
edade enquanto «Agrupamento/Organização de produtores», a gerên-
cia da sociedade convocará a assembleia geral, para apreciar e delibe-
rar sobre a admissão do novo sócio.

3 � Para a admissão de cada novo sócio será criada uma nova
quota com o valor nominal correspondente à percentagem de 1% do
capital social da sociedade, deliberando-se para esse efeito a realiza-
ção de um aumento de capital nesse montante.

4 � A quota assim criada, será subscrita pelo interessado pelo valor
que for fixado pela assembleia geral em deliberação aprovada por
maioria simples, e que não deve ser inferior ao valor médio das quo-
tas dos sócios que fundaram a sociedade, calculado em função do va-
lor actualizado do imobilizado das Frutas Cruzeiro.

5 � A gerência comunicará ao associado o teor da deliberação e
depois de pagar à sociedade a quantia referida no número anterior,
diligenciará para efectuar a demissão.

ARTIGO 7.º

Oneração de quotas

Os sócios não poderão dar as suas quotas em garantia, penhor ou
caução de qualquer obrigação, nem sobre elas constituir direito de
usufruto, sem o prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá proceder à amortização de quotas nos casos
em que a lei o admita ou nos seguintes casos:

a) Se a quota for objecto de providência que possibilite a sua alie-
nação por via judicial;

b) Por inabilitação do seu titular;
c) Por falência ou insolvência do seu titular;
d) Quando adjudicada ao cônjuge não sócio, em partilha por divór-

cio ou separação judicial de pessoas e bens;
e) Quando for cedida infringindo o disposto no artigo 5.º;
f) Quando algum sócio gerente obrigar a sociedade em fianças, abo-

nações, letras de favor e demais actos e contratos alheios aos fins e
interesses da sociedade;

g) Quando o seu titular deixe de exercer a actividade de produção
de produtos hortofrutícolas dentro da área social da sociedade, por
um período de tempo superior a dois anos.

2 � A deliberação de amortização da quota, será tomada pela
maioria simples dos votos expressos em assembleia geral, convocada,
para o efeito.

3 � A contrapartida devida pela amortização será correspondente
ao valor nominal da quota, salvo nos casos de acordo com o respec-
tivo titular, em que prevalecerá o valor acordado.

CAPÍTULO III

Órgão da sociedade

ARTIGO 9.º

1 � A organização da sociedade compreende os seguintes órgãos:
a) Assembleia geral;
b) Gerência.
2 � Os membros dos órgãos sociais serão designados por eleição

em assembleia geral, nos termos previstos na lei e pelo contrato, e
exercerão o seu mandato pelo tempo indicado e, até que os novos
membros eleitos tomem posse dos respectivos cargos.

ARTIGO 10.º

Da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os sócios da so-
ciedade.

2 � A mesa da assembleia geral, será composta por um presidente
e um secretário, eleitos de três em três anos, pela assembleia geral,
sendo permitida a sua reeleição, por uma ou mais vezes para os men-
cionados cargos.

3 � A assembleia geral reunirá em sessão ordinária ou extraordi-
nariamente, sendo convocada pelo presidente da mesa, através de carta
registada expedida para todos os sócios com a antecedência mínima
de 15 dias, quando a Lei não preveja outras formalidades.

4 � A assembleia geral ordinária, deverá reunir durante o primeiro
trimestre de cada ano, à qual compete designadamente discutir e vo-
tar o relatório da gerência, o balanço e contas referentes ao ano fin-
do e o plano de actividades para o ano em curso, bem como deliberar
sobre aplicação e divisão de eventuais lucros.

5 � A assembleia geral extraordinária, reunirá sempre que a ge-
rência ou qualquer sócio, o solicitarem por escrito, ao presidente da
mesa da assembleia geral.

6 � Os sócios poderão fazer-se representar nas reuniões da
assembleia geral por outro sócio, ou pelo cônjuge, por ascendente ou
descendente, através de carta dirigida ao presidente da mesa, com
indicação da reunião a que se destina, e os poderes que são por essa
forma conferidos.

ARTIGO 11.º

Deliberações dos sócios

1 � Para além de outros previstos na lei e no contrato de socie-
dade, dependem de deliberação dos sócios, os seguintes actos:

a) A aprovação e as eventuais alterações ao Plano de reconheci-
mento escalonado ou Programa operacional da sociedade;

b) A definição das regras comuns a adoptar por todos os sócios,
em matéria de conhecimento da produção, bem como as respeitantes
a regras e procedimentos de produção, comercialização e protecção
do ambiente;

c) A aprovação do regulamento interno da sociedade;
d) A chamada de prestações suplementares;
e) A obrigação de cumprimento de prestações ou obrigações aces-

sórias, nomeadamente as contribuições para o financiamento do Agru-
pamento/Organização de produtores.
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2 � As deliberações sobre qualquer das matérias elencadas no nú-
mero anterior, consideram-se tomadas se obtiverem a maioria dos
votos emitidos, não se considerando como tal as abstenções.

ARTIGO 12.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade será confiada a três gerentes eleitos
em assembleia geral, sendo necessária a maioria de dois terços dos
votos correspondentes ao capital social, que decidirá da sua remune-
ração ou não.

2 � A sociedade ficará obrigada pela intervenção conjunta de dois
gerentes.

3 � Fica vedado à gerência ou a quaisquer dos seus membros e seus
mandatários, obrigar a sociedade em fianças, abonações, letras de fa-
vor ou outros actos e contratos estranhos aos negócios socais.

CAPÍTULO IV
Obrigações e direitos dos sócios

ARTIGO 13.º

Obrigações dos sócios

1 � Os sócios obrigam-se a cumprir as regras e condições
estabelecidas nos presentes estatutos, respeitando e observando na sua
conduta, os fins sociais específicos inerentes à sua qualidade de Agru-
pamento/Organização de produtores do sector de Frutas e Produtos
Hortícolas.

2 � Os sócios devem em especial respeitar o estabelecido no Pla-
no de reconhecimento escalonado/Programa operacional da socieda-
de, que vier a ser aprovado, bem como as regras contidas no regula-
mento interno da sociedade.

3 � Os sócios devem empregar na sua actividade as regras comuns
aprovadas pela assembleia geral, em matéria de conhecimento da
produção, bem como as respeitantes a regras e procedimentos de
produção comercialização e protecção do ambiente.

4 � No âmbito do pré-reconhecimento da sociedade como Agru-
pamento de produtores e ainda, após o reconhecimento da sociedade
como Organização de Produtores, os sócios estão obrigados a:

a) Vender por intermédio da sociedade, a totalidade das suas produ-
ções, relativamente ao(s) produto(s) a título dos quais aderem;

b) Não serem membros de qualquer outra pessoa colectiva que se
encontre reconhecida como Agrupamento ou Organização de Produ-
tores, no âmbito da área da intervenção da sociedade, renunciando
em relação aos produtos abrangidos, qualquer outro tipo de vínculo
jurídico com outra entidade reconhecida como tal;

c) Pagar as contribuições financeiras aprovadas em assembleia ge-
ral para o financiamento do Agrupamento/Organização de produto-
res;

d) Não ceder ou prometer ceder as quotas de que seja titular, antes
que seja decorrido um ano da data da respectiva aquisição, ou antes do
fim do período de tempo correspondente ao prazo de execução do
«Plano de reconhecimento escalonado» ou do «Programa operacional»
da sociedade que nessa data se encontre em execução;

e) Fornecer as informações pedidas e submeterem-se os controles
efectuados pela sociedade para fins técnicos, operacionais e estatísti-
cos, que podem dizer nomeadamente, respeito às superfícies, às co-
lheitas, aos rendimentos, vendas directas e demais disposições
adoptadas em regulamento interno da sociedade;

f) Aplicar as regras comuns de produção, de conhecimento da pro-
dução, de comercialização, protecção do meio ambiente e demais dis-
posições técnicas, operacionais e comerciais adoptadas internamente
pela sociedade.

ARTIGO 14.º

Prestações suplementares

Poderão ser exigidas, por uma ou mais vezes e a todos os sócios,
prestações suplementares de capital, até ao montante global máximo
de duas vezes e meia, o montante do capital social existente á data da
deliberação, mediante deliberação aprovada em assembleia geral, to-
mada por maioria simples dos votos expressos.

ARTIGO 15.º

Contratos de suprimento

A sociedade poderá celebrar contratos de suprimento com os sóci-
os, nos termos e condições que em cada caso forem fixados por de-
liberação da assembleia geral.

CAPÍTULO V

Exclusão e exoneração de sócios

ARTIGO 16.º

Exclusão de sócios

1 � A sociedade poderá deliberar a exclusão de qualquer um dos
seus sócios, nos casos previstos na lei, e ainda quando ocorra qualquer
um dos seguintes factos:

a) Quando o sócio não aplique as disposições do Plano de Reco-
nhecimento Escalonado ou Programa Operacional, aprovado em
assembleia geral;

b) No caso de o sócio recusar a prestação de informações ou a
submissão aos controles tidos por necessários pela sociedade, incluin-
do as informações para fins estatísticos, nomeadamente, respeitantes
às superfícies, colheitas, rendimentos e vendas directas;

c) Quando o sócio não entregue as produções de acordo com as con-
dições fitossanitárias exigidas pelas normas nacionais e comunitárias;

d) Quando o sócio se torne membro, sócio ou associado, de qual-
quer outra pessoa colectiva reconhecida como Agrupamento ou Or-
ganização de Produtores, em qualquer das categorias de produtos para
os quais a sociedade se encontre pré-reconhecida (frutas e produtos
hortícolas), ou venha a ser definitivamente reconhecida como tal;

e) Quando o sócio não entregue a totalidade das suas produções na
Frutas Cruzeiro, L.da (A. P./O. P.);

f) Quando o sócio deixe de entregar as suas produções para venda
através da sociedade, pelo período de dois anos;

g) Quando o sócio não participe nas subscrições e realização do capital
social e financiamento da sociedade, enquanto Agrupamento/Organiza-
ção de produtores, conforme o determinado em assembleia geral;

h) Quando o sócio passe a negociar de forma concorrencial com a so-
ciedade, quer em nome próprio quer através de interposta pessoa ou empresa;

i) Quando o sócio negoceie em produtos, matérias-primas, máqui-
nas ou outras quaisquer mercadorias ou equipamentos, que hajam ad-
quirido por intermédio da sociedade;

j) No caso de o sócio transferir para terceiros os benefícios que só
aos sócios enquanto membros do Agrupamento/Organização de pro-
dutores, seja lícito obter;

k) Quando o sócio entregue para comercialização através da socieda-
de, produtos originários de explorações agrícolas, pertencentes a outra
pessoa singular ou colectiva, como se tratasse dos da própria exploração;

l) No caso do sócio ter sido demandado judicialmente pela socieda-
de, havendo sido condenado por decisão transitada em julgado;

2 � A deliberação da exclusão do sócio, será tomada pela maioria sim-
ples dos votos expressos em assembleia geral, convocada para o efeito.

3 � A contrapartida a pagar pela quota do sócio, será correspon-
dente ao seu respectivo valor nominal.

ARTIGO 17.º

Exoneração de sócios

1 � Os sócios poderão exonerar-se da sociedade, nos casos previs-
tos na lei e ainda quando ocorra qualquer um dos seguintes factos:

a) Quando o sócio veja recusada a proposta de transmissão da quota;
b) Quando o sócio deixe de exercer a actividade de exploração de

produtos hortofrutícolas;
c) Quando o sócio não pretenda continuar vinculado à sociedade

como Agrupamento/Organização de produtores;
d) O direito à exoneração somente poderá ser exercido pelo sócio,

decorrido que seja um ano da data da respectiva aquisição, e somente
no final do período de tempo correspondente ao prazo de execução
do «Plano de Reconhecimento Escalonado» ou do «Programa
Operacional» da sociedade que nessa data se encontre em execução;

e) Com excepção para os casos de exoneração previstos na lei, a
contrapartida a pagar ao sócio será correspondente ao do valor no-
minal da quota;

f) O sócio que pretende exonerar-se da sociedade, nos termos do
disposto pelo n.º 1 do presente artigo, deverá comunicá-lo nos 90 dias
subsequentes, ao da verificação do facto que lhe atribua tal faculdade.
Recebida a comunicação do sócio, a sociedade deve, no prazo de
120 dias, amortizar a quota, adquiri-la ou fazê-la adquirir por terceiro.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 18.º

Aumento de capital

Com exclusão do caso previsto no artigo 6.º, nos aumentos de
capital da sociedade, terão preferência os sócios, na proporção das
quotas que possuírem.
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ARTIGO 19.º

Encerramento do exercício e distribuição de lucros

1 � O exercício social será coincidente com o ano civil, no en-
tanto, o mesmo poderá diferir quando razões de interesse económico
o justifiquem.

2 � Aos lucros líquidos, apurados anualmente em cada exercício,
depois de deduzida a percentagem obrigatória destinada à reserva le-
gal, será dado o destino que vier a ser deliberado em assembleia geral.

3 � Além do fundo de reserva legal, a assembleia geral poderá criar
os fundos para as finalidades que entender convenientes ao desenvol-
vimento dos negócios sociais.

ARTIGO 20.º

Organização contabilística

A sociedade disporá de contabilidade organizada, própria e separa-
da, para a categoria de produtos para os quais se encontra reconheci-
da na qualidade de Agrupamento de Produtores, devendo a gerência
prover a implementação das regras contabilísticas e ornamentais ne-
cessárias a tal finalidade.

ARTIGO 21.º

Dissolução e liquidação

A sociedade será dissolvida por acordo dos sócios e nos casos pre-
vistos na lei, efectivando-se a liquidação extra-judicialmente sendo
liquidatários os sócios.

O texto do pacto social actualizado ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Conferida, está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Lídia Adelaide Ara-
újo Oliva Teles. 2001807279

VISEU

I. M. C. GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4651;
identificação de pessoa colectiva n.º 506021882; número e data da
apresentação: 226/20030626.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

4 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2001065949

QUARESMA, CRUZ & MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3678;
identificação de pessoa colectiva n.º 504309048; número e data da
apresentação: 227/20030626.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

4 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2001065957

CLÍNICA MÉDICO DENTÁRIA LAPORTA, PEREIRA & FALK, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4568;
identificação de pessoa colectiva n.º 505622599; número e data da
apresentação: 229/20030626.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

4 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2001065965

PASTELARIA CAFÉ � VIRIATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1190;
identificação de pessoa colectiva n.º 501356533; número e data da
apresentação: 230/20030626.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

4 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2001065973

PASCOALLCONTA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5365;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 66/20040217.

Certifico que Maria Emília de Jesus Ferreira de Almeida, casada, e
Delfim Carlos Rodrigues de Almeida, casado, constituíram a socieda-
de em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PASCOALLCONTA � Contabi-
lidade e Serviços, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Manuel Loureiro,
64, Pascoal, freguesia de Abraveses, concelho de Viseu.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de contabilidade,
auditoria, consultadoria fiscal.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Maria Emília de Jesus Ferreira de Almeida e Delfim Carlos Rodrigues
de Almeida.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence ao sócio Delfim Carlos
Rodrigues de Almeida que, fica desde já, nomeado gerente.

2 � A sociedade fica obrigada, nos seus actos e contratos, com a as-
sinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Ida Judite de
Carvalho Rodrigues Monteiro 2006296531

BEST CASA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5364;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 65/20040217.

Certifico que Carlos Alberto Beato de Almeida, casado, e Augusto
Carlos da Silva Saraiva, divorciado, constituíram a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Best Casa � Sociedade
de Mediação Imobiliária, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de António José de
Almeida, Centro Comercial 2000, loja 22, freguesia de São José, con-
celho de Viseu.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária, leilões de
imóveis, consultadoria, administração de imóveis e prestação de ser-
viços.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais,
do valor nominal de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um
dos sócios Carlos Alberto Beato de Almeida e Augusto Carlos da Silva
Saraiva.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Carlos Alberto
Beato de Almeida e Augusto Carlos da Silva Saraiva.

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, adjudicação em

juízo 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 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, nos termos da alínea d) do
n.º 1 deste artigo, a respectiva quota não for amortizada no prazo de
90 dias, a contar da data do falecimento, os herdeiros deverão desig-
nar, 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.

2 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Ida Judite de
Carvalho Rodrigues Monteiro 2006296523

VINILOG � COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5363;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 64/20040217.

Certifico que João Alexandre Ribeiro Soares Peixoto, casado, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VINILOG � Comercialização de
Equipamentos Industriais, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Pisco, 1, freguesia de
São Salvador, concelho de Viseu.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: produção e comercialização de equi-
pamentos e produtos para indústrias agro-alimentares, químicas e far-
macêutica; consultadoria, projectos, montagens e assistência técnica
a indústrias agro-alimentares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 15 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada, confor-
me aquele decidir.

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

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Ao sócio único poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao montante global de 150 000 euros.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Ida Judite de
Carvalho Rodrigues Monteiro 2006296515

SANTOS & GONÇALVES � SERVIÇOS DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5358;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 41/20040213.

Certifico que Nuno Miguel da Silva Palminha dos Santos, casado, e
Nuno Manuel Fernandes Gonçalves, casado, constituíram a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Santos & Gonçalves � Serviços
de Beleza, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro de Santa Eugénia, edi-
fício Euroviso, lote E, apartamento 601, freguesia de Santa Maria,
concelho de Viseu.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em salão de cabeleireiro, estética e
perfumaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Nuno Miguel da Silva Palminha dos Santos e Nuno Manuel
Fernandes Gonçalves.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos a
designar em assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios e a não sócia
Cecília Maria de Jesus Dias Mendes dos Santos, casada, residente no
Bairro de Santa Eugénia, edifício Euroviso, lote E, apartamento 601,
Santa Maria, Viseu.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Ida Judite de
Carvalho Rodrigues Monteiro 2006296507

VISODETE � REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS, TÊXTEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5352;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 37/20040211.

Certifico que Odete Dias Chacon Siciliani, viúva, constituiu a soci-
edade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VISODETE � Representações
Comerciais, Têxteis, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo do Dr. Nogueira Martins,
5, 1.º, direito, Ranhados, Viseu.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: representações comerciais de têxteis,
vestuário, calçado e artigos de couro, por grosso.

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
única ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada conforme
aquela decidir.

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

3 � Fica, desde já, nomeada gerente a sócia Odete Dias Chacon
Siciliani.

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 per-
mitidos por lei, mesmo que o seu objecto não coincida no todo ou em
parte com aquele que a sociedade está exercendo.

ARTIGO 7.º

À sócia única poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao montante global de 50 000 euros.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Ida Judite de
Carvalho Rodrigues Monteiro 2006296370

TÁXIS PRAZERES DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 472; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500279675; número e data da
apresentação: 129/20030625.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

9 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006338749

CANTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 483; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500524980; número e data da
apresentação: 128/20030625.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

9 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006338730

PAULA CRISTINA ALMEIDA ABRANTES NOGUEIRA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3987;
identificação de pessoa colectiva n.º 504932608; número e data da
apresentação: 126/20030625.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

9 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006338722

DIFAPAUTO � COMÉRCIO E REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2535;
identificação de pessoa colectiva n.º 503138690; número e data da
apresentação: 124/20030625.
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Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

9 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006338714

MADIERA � COMÉRCIO DE MADEIRAS E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3805;
identificação de pessoa colectiva n.º 504610082; número e data da
apresentação: 123/20030625.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

9 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006338706

PAVIDÃO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS
AGRÍCOLAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1265;
identificação de pessoa colectiva n.º 501442774; número e data da
apresentação: 122/20030625.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

9 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006338692

MACOVEX � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3341;
identificação de pessoa colectiva n.º 501273646; número e data da
apresentação: 121/20030625.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

9 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006338684

ADELINO MATOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1008;
identificação de pessoa colectiva n.º 500956634; número e data da
apresentação: 145/20030625.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

9 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006338676

PIZARIA FALORCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4753;
identificação de pessoa colectiva n.º 506146782; número e data da
apresentação: 144/20030625.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

9 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006338668

BURACO IDEAL� SOCIEDADE DE PINTURAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4452;
identificação de pessoa colectiva n.º 505711907; número e data da
apresentação: 106/20030625.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

9 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006338854

VISIOLIVEIRA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4028;
identificação de pessoa colectiva n.º 504313347; número e data da
apresentação: 105/20030625.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

9 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006338846

COMBUSTÍVEISANTOS � DISTRIBUIÇÃO
COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4027;
identificação de pessoa colectiva n.º 504949586; data da apresen-
tação: 104/20030625.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

9 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006338838

LV CAR � COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4953;
identificação de pessoa colectiva n.º 506308782; número e data da
apresentação: 103/20030625.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

9 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006338820

CONSUMA � CONSUMÍVEIS E MÁQUINAS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3530;
identificação de pessoa colectiva n.º 504197665; número e data da
apresentação: 102/20030625.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

9 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006338811

PACOCEL � PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO
DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3581;
identificação de pessoa colectiva n.º 504244799; número e data da
apresentação: 101/20030625.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

9 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006338803
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ANTÓNIO MAXIMINO MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4546;
identificação de pessoa colectiva n.º 505814137; número e data da
apresentação: 100/20030625.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

9 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006338790

TAXINANDO TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4242;
identificação de pessoa colectiva n.º 505259893; número e data da
apresentação: 133/20030625.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

9 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006338781

VISABEIRA DIGITAL � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
E MULTIMÉDIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5178;
identificação de pessoa colectiva n.º 506645045; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 17/20040225.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 17/20040225.
Facto: nomeação dos órgãos sociais, para o ano de 2004.
Conselho de administração: presidente � David Alberto Pires

Rodrigues, casado; vogais � José Filipe Antunes da Silva, casado, e
Carlos Manuel Carneiro Machado do Vale, casado.

Fiscal único: efectivo � Ernst & Young Audit & Associados, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por António
Manuel Dantas Amorim, revisor oficial de contas, casado; suplen-
te � Óscar Manuel Machado de Figueiredo, revisor oficial de con-
tas, casado.

Data da deliberação: 16 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

8 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Aresta de Carvalho. 2006061216

SILHIL � IMPORT/EXPORT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3034;
identificação de pessoa colectiva n.º 503691194; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 6/20040223.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar, com a aprovação de
contas em 17 de Fevereiro de 2004.

8 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Aresta de Carvalho. 2006061208

BENETRÓNICA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 161;
identificação de pessoa colectiva n.º 502121840; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 56/
20040220.

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

Inscrição n.º 16, averbamento n.º 1, apresentação n.º 56/20040220.
Facto: rectificação.
Vogais: Carlos Pedro Ribas de Sousa Monteiro e Alexandra Isabel

Feio da Fonseca Pedro.

Está conforme o original.

2 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Aresta de Carvalho. 2006061194

TÁXIS CHAVES DE OURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3998;
identificação de pessoa colectiva n.º 504846400; número e data da
apresentação: 132/20030625.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

9 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006338773

TÁXIS � REBORDINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3999;
identificação de pessoa colectiva n.º 504860895; número e data da
apresentação: 131/20030625.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na pasta respectiva.

9 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006338765

SCHALLER � FERRAMENTAS DE CORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4995;
identificação de pessoa colectiva n.º 506363813; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 9/20040223.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida, por mútuo
acordo, e liquidada, não havendo bens a partilhar, com a aprovação
de contas em 19 de Dezembro de 2003.

4 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, José Luís Pinto
das Neves e Matos. 2006061160

PUBBRI � PUBLICIDADE E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula
n.º 5369; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20040220.

Certifico que, entre Rogério Vasco Candeias Marques de Sousa,
Fernando Carlos Pereira da Cunha, e José Carlos Loureiro de Carva-
lho, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma PUBBRI � Publicidade e Design, L.da

e vai ter a sua sede na Zona Industrial de Abraveses, freguesia de
Abraveses, concelho de Viseu.

§ único. Fica, desde já, a gerência da sociedade autorizada a mudar
a sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

O seu objecto social consiste em serviços de publicidade e design,
prestados ao público em geral e às empresas em particular.
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3.º

O capital social é de 5100 euros, integralmente subscrito e realiza-
do em dinheiro e corresponde a três quotas iguais, cada uma de
1700 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Rogério Vasco
Candeias Marques de Sousa, Fernando Carlos Pereira da Cunha e José
Carlos Loureiro de Carvalho.

4.º

Os sócios poderão efectuar suprimentos gratuitos ou onerosos que
a sociedade carecer, nos termos e condições que vierem a ser acorda-
dos em assembleia geral. Poderão, também, efectuar prestações su-
plementares de capital à sociedade, até ao montante global de
25 000 euros, mediante deliberação tomada por unanimidade em
assembleia geral para esse fim.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será deli-
berada em assembleia geral, ficando, desde já, nomeados gerentes to-
dos os sócios.

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

6.º

A gerência fica desde já autorizada a: celebrar quaisquer negócios
jurídicos por conta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto, ou
que sejam necessários para a satisfação dos seus fins sociais; e a adqui-

rir para a sociedade participações em sociedades com objecto diferen-
te daquele que aquela exerce.

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, José Luís Pinto das Neves e Matos.
2006061151

ASFALTON � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5200;
identificação de pessoa colectiva n.º 506691721; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 32 e 33/20040219.

Certifico que, em relação á sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Inscrição n.º 2, averbamento n.º 2, apresentação n.º 32/20040219.
Facto: cessação de funções de gerente, de Maria Fernanda da Cruz

Rodrigues Esteves Miroto, por renúncia, em 22 de Janeiro de 2004.
Inscrição n.º 9, apresentação n.º 33/20040219.
Facto: nomeação de Francisco José Marques de Figueiredo Miroto

e Paulo Marcelo Marques de Figueiredo Miroto, como gerentes.
Data da deliberação: 22 de Janeiro de 2004.

Está conforme o original.

3 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Aresta Carvalho. 2006061143
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