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4.  Empresas � Registo comercial

AVEIRO
ÁGUEDA

SIMAR INDÚSTRIA DE FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 58; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500249024; inscrições n.os 14 e 15;
números e data das apresentações: 8 e 9/031118.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato da sociedade quanto ao seu artigo 4.º, o qual passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: duas quotas,
uma de 1300 euros e outra de 675 euros, pertencentes ao sócio Antó-
nio Marques Canário; três quotas: uma de 1048 euros, outra de 250 eu-
ros e outra de 362 euros, pertencentes ao sócio António José de Al-
meida Muna; uma quota de 675 euros, pertencentes a Maria da Glória
Marques Canário e Maria Nadir Marques Branco e César Jorge Mar-
ques Canário Branco, em comum e sem determinação de parte ou
direito; uma quota de 460 euros, pertencente à sócia Maria Manuela
Marques Canário Ribeiro, e uma quota de 230 euros, pertencente em
comum a favor de António Marques Canário, Maria da Glória Mar-
ques Canário e filhos Maria Nadir Marques Branco e César Marques
Canário Branco e Maria Manuela Marques Canário Ribeiro.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Dourado Freitas. 2006136968

BESTLOQUE � REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2502;
identificação de pessoa colectiva n.º 504934163; inscrição n.º 2; nú-
meros e data das apresentações: 3 e 9/031002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato da sociedade quanto aos seus artigos 1 e 3.º, os quais passa-
ram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a firma BESTLOQUE � Representações e Co-
mércio, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Bombeiros
Voluntários, 12, 2.º, BI, cidade, freguesia e concelho de Águeda.

§ único. (Mantém-se.)
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes escrita social, é de 60 000 euros, representado por uma
única quota de valor nominal igual, pertencente à única sócia.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Dourado Freitas. 2006136364

ALBERGARIA-A-VELHA

VIDIVAP � COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Sede: Rua do Almirante Reis, 12, rés-do-chão, na vila,
freguesia e concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 1101/030813; identificação de pessoa colectiva n.º 501146598;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 1/030813.

Certifico que foi depositada na pasta da sociedade supra-identificada
a escritura de alteração parcial do pacto social de 26 de Junho de
2003, a fl. 12 do livro n.º 352-E do Cartório Notarial deste conce-
lho, através da qual foi alterado o pacto social, alterando-se o artigo
1.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a firma VIDIVAP � Comércio de Artigos para
O Lar, L.da, e a sua sede na Rua do Almirante Reis, 12, rés-do-chão,
na vila, freguesia e concelho de Albergaria-a-Velha, e durará por
tempo indeterminado, a contar de 5 de Fevereiro de 1981, data da
sua constituição.

Foi igualmente depositado o texto actualizado do pacto social.

Conferido, está conforme.

26 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, em substituição
legal do Conservador, Maria Teresa de Barros Costa. 2002695989

AROUCA

SOUSA & FERREIRA MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 679/
010523; identificação de pessoa colectiva n.º 505432463.

Certifico ter sido a sociedade com a firma em epígrafe objecto do
acto de registo do teor seguinte:

Inscrição n.º 1 � OF. número e data da apresentação: 6/040202 �
averbamento n.º 2 � Cessação de funções de gerente do ex-sócio
Telmo Renato Godinho Rodrigues Teixeira, em 8 de Novembro de
2003, por renúncia.

Inscrição n.º 5 � número e data da apresentação: 7/040202 � E
terem sido alterados os artigos 3.º e 4.º do seu contrato, cuja redac-
ção passa a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros e corresponde à soma de três quotas iguais, de 2000 eu-
ros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme o delibera-
do em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, desde já nome-
ados gerentes, sendo necessária a assinatura conjunta de dois gerentes
para validamente obrigar a sociedade em todos os actos e contratos.

Está conforme.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

16 de Março de 2004. � O Ajudante, António Manuel Ferreira
Gomes. 1000252850

GRÁFICA AROUQUENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 52/560717;
identificação de pessoa colectiva n.º 500567093.

Certifico ter sido a sociedade com a firma em epígrafe objecto do
acto de registo do teor seguinte:

Inscrição n.º 9 � número e data da apresentação: 3/040211 � aver-
bamento n.º 1 � Cessação de funções de gerente do sócio Arlindo
Augusto Soares de Matos, em 15 de Julho de 2002, por destituição.

Está conforme.

16 de Março de 2004. � O Ajudante, António Manuel Ferreira
Gomes. 1000252851

AMARAL MADEIRAS � SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO
FLORESTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 881/
031124.
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Certifico ter sido a sociedade com a firma em epígrafe objecto do
acto de registo do teor seguinte:

Inscrição n.º 1 � número e data da apresentação: 5/040219 �
averbamento n.º 1 � Cessação de funções de gerente da ex-sócia
Deolinda do Céu Vieira da Costa, em 29 de Novembro de 2003, por
renúncia.

Está conforme.

16 de Março de 2004. � O Ajudante, António Manuel Ferreira
Gomes. 1000252852

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
ROCHAS DA PONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 890; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/040219.

Certifico ter sido constituída entre Joaquim de Jesus Rocha e
mulher, Emília Duarte Gomes Rocha, casados na comunhão de ad-
quiridos, Catarina Maria Gomes Rocha, solteira, menor, e David
Gomes Rocha, solteiro, maior, uma sociedade comercial por quotas
com a firma em epígrafe, cujo contrato se rege pelos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade de Construções Rochas da
Ponte, L.da, e tem a sua sede no lugar de Ponte de Telhe, freguesia
de Moldes, concelho de Arouca, com o cartão provisório de identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 506843009 e com o código de acti-
vidade n.º 45211.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de construção civil e obras
públicas, compra e venda de materiais de construção e compra e
venda de bens imobiliários.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros e corresponde à soma
de quatro quotas, sendo uma no valor nominal de 27 500 euros,
pertencente ao sócio Joaquim de Jesus Rocha, outra no valor
nominal de 15 000 euros, pertencente à sócia Emília Duarte Go-
mes Rocha, e ainda duas quotas iguais, no valor nominal de
3750 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios David
Gomes Rocha e Catarina Maria Gomes Rocha, integralmente reali-
zado em dinheiro.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social, mas somente a partir da
maioridade da menor.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e
fora dele, activa e passivamente, fica a cargo do sócio Joaquim de
Jesus Rocha, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura do gerente.

2 � É expressamente proibido à gerência obrigar a sociedade em
quaisquer actos ou contratos alheios aos interesses sociais, nomea-
damente abonações, letras de favor, avales, cauções e responsabili-
dades semelhantes.

Está conforme.

23 de Fevereiro de 2004. � Pela Conservadora, o Primeiro-
-Ajudante, António Manuel Ferreira Gomes. 1000252853

PINHO, ALMEIDAS & CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 31/470722;
inscrição n.º 9.

Certifico ter sido a sociedade com a firma em epígrafe objecto do
acto de registo do teor seguinte:

Número e data da apresentação: 1/040213 � Dissolução de socie-
dade.

Causa: comum acordo dos sócios.
Data da aprovação das contas: 30 de Novembro de 2003 �

procedendo-se de imediato à partilha.

Está conforme.

16 de Março de 2004. � O Ajudante, António Manuel Ferreira
Gomes. 1000252854

CARLOS MANUEL ARAÚJO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 372/
940311; identificação de pessoa colectiva n.º 503224456; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 2/040211.

Certifico ter sido alterado o artigo 4.º da sociedade com a firma
em epígrafe, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito nos termos
da escrituração social, é de 59 855 euros e 74 cêntimos, dividido em
duas quotas, sendo uma no valor nominal de 53 870,17 euros, per-
tencente ao sócio Carlos Manuel da Silva Araújo, e uma no valor
nominal de 5985,57 euros, pertencente à sócia Amália de Almeida
Costa Araújo.

Está conforme.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

16 de Março de 2004. � O Ajudante, António Manuel Ferreira
Gomes. 1000252856

AVEIRO

ACADEMIA SHUDO TEAM � ARTES MARCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5854/
031125; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
031125.

Certifico que, por escritura outorgada em 14 de Julho de 2003, de
fl. 58 a fl. 59 do livro n.º 272-F no 2.º Cartório Notarial de Aveiro,
foi constituída entre Nuno Miguel Teixeira da Rocha, Carlos Tei-
xeira Aparício e João Nuno Pimentel da Silva Matos uma sociedade
comercial por quotas com a denominação em epígrafe, que se regerá
pelo pacto social constante dos artigos seguintes:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Academia Shudo Team � Artes
Marciais, L.da

2.º

Sede

A sede da sociedade fica instalada na Travessa da Rua de Santa
Maria da Feira, 13, fracção C, freguesia da Glória, do concelho de
Aveiro.

3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto fomentar a prática e ensino de artes
marciais, defesa pessoal e assim como outras actividades desporti-
vas.

4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros, correspondente à soma de três quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros, uma de cada sócio.

5.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme a assembleia geral vier a deliberar, fica a
cargo dos sócios, desde já nomeados gerentes.
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2 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas em
conjunto de dois gerentes.

6.º

Assembleias gerais

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

7.º

Prestações suplementares

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

15 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Loura Martins. 2003690832

ARBUCKLE & ASSOCIADOS, L.DA

Sede: Casal Sol Nascente, Requeixo, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3927;
identificação de pessoa colectiva n.º 503371130.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano do exercício de 2002, em 24 de Julho de
2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

24 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Tomás Ferreira. 2002066388

CASTELO DE PAIVA

RESTEPAIVA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Rua Direita, Edifício Boavista, fracção S,
vila de Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 207/950816; identificação de pessoa colectiva n.º 503475386;
averbamento n.º 1 à inscrição 7 e inscrição n.º 10; números e data
das apresentações: 4 e 5/20040305.

Certifico que esta cópia é a reprodução integral do averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 7 e da inscrição n.º 10.

N.º 7 � número e data da apresentação: 4/20040305 � averba-
mento n.º 1 � O ex-sócio José Serafim da Silva Cardoso renunciou
à gerência.

Data: 19 de Abril de 2002.
N.º 10 � número e data da apresentação: 5/20040305 � Facto:

alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 5.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas unificadas:
a) Jorge Miguel Lopes Cardoso, com uma quota de 2187,50 eu-

ros;
b) Marina Isabel Silva Cardoso, com uma quota de 2187,50 euros;
c) Maria José Moreira da Silva Cardoso, com uma quota de 625 eu-

ros;
Gerência: pertence à sócia Maria José Moreira da Silva Cardoso.
Forma de obrigar: suficiente a assinatura da gerente.
Data: 19 de Abril de 2002.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o texto comple-
to, na sua redacção actualizada, respeitante à alteração parcial do
contrato.

Está conforme o original.

11 de Março de 2004. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001968825

ESTARREJA

CASA RIOS � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 1211/
030707; identificação de pessoa colectiva n.º 505447568; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 2/030707.

Certifico que, por acta de 20 de Junho de 2002, foi alterada a
sede da sociedade, alterando parcialmente o contrato da sociedade
em epígrafe quanto ao n.º 2 do artigo 1.º, que passa a ter a seguinte
redacção:

1.º

.......................................................................................................
2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Amoladeira, freguesia

de Fermelã, concelho de Estarreja.

O texto completo, na sua redacção actualizada, fica arquivado na
respectiva pasta.

Conferi, está conforme.

21 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Sandra Maria Fon-
seca Ferreira. 2002399417

ÍLHAVO

FÁTIMA & TATIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1629/
23022004; identificação de pessoa colectiva P 506788008; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/23022004.

Certifico que entre Maria de Fátima Dias de Almeida, solteira,
maior, Praceta de Santo António, 13, 2.º, direito, freguesia de Es-
gueira, Aveiro, Tatiana Guzeva, solteira, maior, Rua de Vasco da
Gama, 8, freguesia de Praia de Mira, concelho de Mira, e António
Carlos Barros de Miranda, divorciado, dita Rua de Vasco da Gama,
8, foi constituída, por escritura outorgada em 20 de Fevereiro de
2004, a fl. 137 do livro n.º 268-A do Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Coimbra, a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fátima & Tatiana, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Vasco da Gama, 31-C,
freguesia de Ílhavo (São Salvador), concelho de Ílhavo.

3 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação e comércio de produ-
tos naturais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: uma de 2500 euros, de Maria de Fátima
Dias de Almeida, e duas iguais, de 1250 euros cada uma, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Tatiana Guzeva e António Carlos
Barros de Miranda.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeadas gerentes as sócias Maria
de Fátima Dias de Almeida e Tatiana Guzeva.

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 parci-
almente, 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.
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ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

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

ARTIGO 9.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing e ALD, e tomar de arrendamento
bens imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo an-
tes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Declararam ainda os outorgantes, sob sua responsabilidade, que já
foi efectuado o depósito em numerário do capital social ora realiza-
do no BPI, em Ílhavo, e as estipulações constantes deste contrato,
resultantes de normas contidas em preceitos legais vigentes, são
essenciais ao melhor esclarecimento da sua vontade negocial.

23 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Maria Fernanda
Gomes Cravo. 2002970920

TEIXEIRA RAQUEL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Ílhavo, 103, Gafanha da Encarnação, Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1630/
25022004; identificação de pessoa colectiva n.º 503187089; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 2/25022004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Número e data da apresentação: 2/25022004 � Transformação
em sociedade unipessoal.

Data: 26 de Janeiro de 2004.
Sede: Rua de Ílhavo, 103, freguesia da Gafanha da Encarnação,

concelho de Ílhavo.
Objecto: transporte públicos rodoviários de mercadorias no regi-

me de aluguer, comércio de mobiliário, materiais de construção,
materiais eléctricos e sua instalação, terraplanagens, abertura de valas,
instalações de redes de água e esgotos e materiais de canalizações,
construção civil e obras públicas.

Capital: 50 000 euros.
Sócio e quota: Joaquim Pedro Teixeira Raquel, com a quota de

50 000 euros (bem próprio).
Forma de obrigar: pertence aos gerentes nomeados em assembleia

geral, sendo já gerente o sócio.
Forma de obrigar: é suficiente a assinatura de um gerente.

Conferi e está conforme, tendo o pacto social, na sua redacção
actualizada, sido depositado na pasta respectiva.

25 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Maria Fernanda
Gomes Cravo. 2002970904

KOMENT � DESENVOLVIMENTO DE MÁQUINAS
AUTOMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1631/
26022004; identificação de pessoa colectiva P 506865550; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/26022004.

Certifico que entre Sérgio Nuno Simões Correia, solteiro, maior,
Rua da Mestre Mónica, 84, freguesia da Gafanha da Nazaré, conce-
lho de Ílhavo, e Luís Paulo Carvalho Lourador, casado com Alber-
tina Martins Correia Lourador na comunhão de adquiridos, Rua da
Belavista, 227, freguesia de Terroso, concelho da Póvoa do Varzim,
foi constituída, por escritura outorgada em 26 de Fevereiro de 2004,
a fl. 114 do livro n.º 5-A do Cartório Notarial de Competência Es-
pecializada de Aveiro, a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma KOMENT � Desenvolvimento
de Máquinas Automáticas, L.da, e tem a sua sede na Rua Doze, lote
70, Zona Industrial da Mota, freguesia de Gafanha da Encarnação,
concelho de Ílhavo.

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

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: a concepção e desenvolvimen-
to de novos produtos (máquinas automáticas e electrónicas), desen-
volvendo também o seu design e respectiva estrutura de suporte;
instalação e reparação e manutenção dos mesmos, importação e
exportação de equipamentos eléctricos, electrónicos e mobiliário.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 2550 euros, pertencente ao sócio Sérgio Nuno Simões
Correia, e outra no valor nominal de 2450 euros, pertencente ao
sócio Luís Paulo Carvalho Lourador.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade de que esta care-
ça e poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 25 000 euros, desde que aprovados e
deliberados em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular as ceder a não sócios sem consentimen-

to prévio da sociedade;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em ge-

ral, apreendida judicial ou administrativamente.

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.
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Mais declararam os outorgantes:
Que o capital social foi depositado em 16 deste mês, na agência

em Gafanha da Nazaré do Banco Comercial Português, S. A., numa
conta aberta em nome da sociedade, o que declaram sob sua inteira
responsabilidade;

Que, na qualidade de únicos sócios, autorizam desde já os geren-
tes a procederem ao levantamento do capital social para fazer face
às despesas de constituição, registo e instalação da sociedade, bem
como às despesas de aquisição de equipamento necessário à prosse-
cução do objecto social e a celebrarem em nome da sociedade con-
tratos de compra e venda de bens móveis e imóveis, arrendamento
e leasing, assumindo a sociedade todos os direitos e obrigações
decorrentes desses negócios jurídicos com o registo definitivo do
contrato de sociedade.

26 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Maria Fernanda
Gomes Cravo. 2002970939

MARISTEPHI � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1628/
20040219; identificação de pessoa colectiva P 506864766; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/19022004.

Certifico que António Manuel Santos, divorciado, Rua dos Extre-
mos, 34, Gafanha da Encarnação, Ílhavo, foi constituiu, por escri-
tura outorgada em 19 de Fevereiro de 2004, de fl. 106 a fl. 107 v.º
do livro n.º 268-A do Cartório Notarial do Centro de Formalidades
das Empresas de Coimbra, a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MARISTEPHI � Transportes,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Extremos, 34, fregue-
sia de Gafanha da Encarnação, concelho de Ílhavo.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe e criar agências, sucursais, filiais ou ou-
tras formas locais de representação, em qualquer ponto do País e
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto os transportes rodoviários de mer-
cadorias por conta de outrem, comércio de materiais de construção
e venda de palha.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ele sócio, António Manuel Santos.

ARTIGO 4.º

1 � O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social.

2 � O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando esta
deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que por ele
sócio forem fixadas.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo dele sócio, António Manuel San-
tos, e do não sócio Pedro Miguel Oliveira Gonçalves, casado, resi-
dente na Rua do Capitão Cancelinha, 22, freguesia de Gafanha da
Nazaré, concelho de Ílhavo, desde já nomeados gerentes, ou ainda a
cargo de outras pessoas estranhas à sociedade que venham a ser por
ele sócio designadas.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar, nos termos permitidos por lei, em
agrupamentos complementares de empresas e no capital social de
outras sociedades com objecto diferente do seu.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social de-
positado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da so-
ciedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens
móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis, inclu-
indo por contratos leasing e ALD, bem como tomar de arrendamen-
to 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 matriculada.

Assim outorgou, declarando ainda, sob sua responsabilidade, que
já foi efectuado o depósito em numerário do capital social ora rea-
lizado na Caixa Económica Montepio Geral, em Aveiro, e não é
sócio de qualquer outra sociedade unipessoal.

19 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Maria Fernanda
Gomes Cravo. 2002970882

JOÃO GONÇALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1620/
04022004; identificação de pessoa colectiva P 506846970; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/04022004.

Certifico que João Manuel da Fonseca Gonçalves, solteiro, maior,
Rua da Mestre Mónica, 39, freguesia da Gafanha da Nazaré, conce-
lho de Ílhavo, constituiu, por documento particular outorgado em
4 de Fevereiro de 2004 do Cartório Notarial do Centro de Formali-
dades das Empresas de Aveiro, a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

Constituição de sociedade unipessoal por quotas

Eu, João Manuel da Fonseca Gonçalves, solteiro, maior, natural
de Maçainhas de Baixo, Guarda, residente no Bairro da Paz, Chãos,
Guarda, contribuinte n.º 191651842, portador do bilhete de identi-
dade n.º 9457712, emitido em 4 de Maio de 1998 pelo Serviços de
Identificação Civil da Guarda, constituo a presente sociedade uni-
pessoal por quotas, que se passará a reger pelas cláusulas constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Gonçalves, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua da Mestre Mónica, 39, na Gafanha da Na-
zaré, freguesia da Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação e exporta-
ção, por grosso e a retalho, de produtos de higiene industrial, vestu-
ário e têxtil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em espécie, é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencen-
te ao sócio, João Manuel da Fonseca Gonçalves, mediante a entrada
para a sociedade dos seguintes bens:

Um computador marca L. G. � 850 euros;
Um impressora HP 750 � 150 euros;
Um impressora HP 950 � 170 euros;
Um fotocopiadora Minolta EP 1054 � 250 euros;
Um secretária em madeira cerejeira � 280 euros;
Um mesa redonda da marca Levira � 180 euros;
Duas cadeiras de escritório em pele com cabeceira � 250 euros;
Cinco cadeiras em pele � 400 euros;
Um módulo com três gavetas � 120 euros;
Um armário de marca Levira Multiusos � 220 euros;
Uma estantaria industrial com 20 m � 530 euros;
Um automóvel Wolkswagen Pólo � 1600 euros.
Total � 5000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
ce aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já
nomeado gerente o sócio.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
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ARTIGO 5.º

O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade de que esta careça
e poderão ser-lhe exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante de 10 000 euros, desde que aprovados em assembleia
geral.

ARTIGO 6.º

O sócio único e a sociedade podem celebrar negócios jurídicos entre
si, desde que estes não contrariem a prossecução do objecto da soci-
edade.

Mais declara que não é titular de qualquer outra sociedade unipes-
soal por quotas.

4 de Fevereiro de 2004. � O Sócio, João Manuel da Fonseca
Gonçalves.

Relatório do revisor oficial de contas nos termos do artigo 28.º
do Código das Sociedades Comerciais

Ao sócio da sociedade João Gonçalves, Unipessoal, L.da (a cons-
tituir).

Introdução

1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao artigo
28.º do Código das Sociedades Comerciais relativamente à entrega
por João Manuel da Fonseca Gonçalves de bens no valor de 5000 eu-
ros para realização da quota por si subscrita no capital da sociedade
João Gonçalves, Unipessoal, L.da (a constituir), com o mesmo valor
nominal.

2 � A número em espécie consiste num conjunto de bens descri-
tos na relação que anexo a este relatório, com o título de anexo.

3 � Os bens foram avaliados pela perita Maria da Conceição Maia
Silva (técnica oficial de contas n.º 40 075), em 5000 euros, cujo
critério de avaliação foi o valor de mercado.

Responsabilidades

4 � A minha responsabilidade consiste em apreciar de forma
independente a razoabilidade da avaliação dos bens e em declarar
que o valor encontrado é suficiente para a realização de capital pre-
tendida.

Âmbito

5 � O meu trabalho foi efectuado de acordo com as Normas
Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
(DRA) 841 � Verificação das Entradas em Espécie para Realização
de Capital das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja plane-
ado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança
aceitável sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor
nominal das acções atribuídas aos accionistas que efectuaram tais
entradas. Para tanto, o referido trabalho incluiu a verificação:

a) Da existência dos bens;
b) Da titularidade dos referidos bens e da existência de eventuais

ónus ou encargos;
c) Da adequação dos critérios usados na avaliação dos mesmos; e
d) Do valor atribuído aos bens.
6 � Entendo que o trabalho efectuado proporciona uma base

aceitável para a emissão da minha declaração.

Declaração

7 � Com base no trabalho efectuado, declaro que os valores en-
contrados atingem o valor nominal da quota atribuídas ao sócio que
efectua tal entrada.

19 de Janeiro de 2004. � Carlos Alexandre de Pádua Corte-Real
Pereira (revisor oficial de contas n.º 1006).

ANEXO

Descrição dos bens que servem para a entrada em espécie:
Um computador marca L. G. � 850 euros;
Uma impressora HP 750 � 150 euros;
Uma impressora HP 950 � 170 euros;
Uma fotocopiadora Minolta EP 1054 � 250 euros;
Uma secretária em madeira cerejeira � 280 euros;
Uma mesa redonda de marca Levira � 180 euros;
Duas cadeiras de escritório em pele com cabeceira � 250 euros;
Cinco cadeiras em pele � 400 euros;

Um módulo com três gavetas � 120 euros;
Um armário de marca Levira Multiusos � 220 euros;
Uma estantaria industrial com 20 m � 530 euros;
Um automóvel Wolkswagen Pólo � 1600 euros.
Total: 5000 euros.
Nota. � Todos estes bens encontram-se desonerados.

4 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Maria Fernanda
Gomes Cravo. 2002970831

SILVINERTES � EXTRACÇÃO DE AREIAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1632/
010304; identificação de pessoa colectiva P 506867137; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 2/070304.

Certifico que Carla Isabel da Silva Vieira, divorciada, Beco do
Barro, 13, Vale de Ílhavo, freguesia e concelho de Ílhavo, consti-
tuiu, por escritura outorgada em 26 de Fevereiro de 2004, a fl. 116 do
livro n.º 5-A do 1.º Cartório Notarial de Competência Especializada
de Aveiro, a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

Constituição de sociedade unipessoal

No dia 26 de Fevereiro de 2004, no 1.º Cartório Notarial de Com-
petência Especializada de Aveiro, perante mim, Ana Cristina Bento
Rolo, notária deste Cartório, com as competências atribuídas pelo
despacho conjunto n.º 61/2003, publicado no Diário da República,
2.ª série, de 27 de Janeiro de 2003, compareceu como outorgante
Carla Isabel da Silva Vieira, divorciada, natural da freguesia de Ílhavo
(São Salvador), concelho de Ílhavo, onde reside, no Beco do Barro,
13, contribuinte fiscal n.º 185476333.

Verifiquei a identidade da outorgante pela exibição do seu bilhete
de identidade n.º 10270257, emitido em 16 de Janeiro de 2004 pelo
Serviços de Identificação Civil de Aveiro.

Que, pela presente escritura, constitui uma sociedade unipessoal
por quotas sob a firma abaixo referida e que se regerá pelas cláusulas
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SILVINERTES � Extracção de
Areias, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Beco do Barro, 13,
Vale de Ílhavo, freguesia de Ílhavo (São Salvador), concelho de Ílha-
vo.

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

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: extracção de areias; prestação
de serviços de terraplanagens.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
ce aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já
nomeada gerente a sócia.

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

ARTIGO 5.º

A sócia poderá fazer suprimentos à sociedade de que esta careça e
poderão ser-lhe exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de 50 000 euros, desde que aprovados e deliberados em
assembleia geral.
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ARTIGO 6.º

A sócia única e a sociedade podem celebrar negócios jurídicos entre
si, desde que estes não contrariem a prossecução do objecto da soci-
edade.

Mais declarou a outorgante:
Que o capital social foi depositado hoje, na agência em Ílhavo da

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Aveiro e Ílhavo, C. R. L., numa
conta aberta em nome da sociedade, o que declarou sob sua inteira
responsabilidade;

Que a gerente ora designada fica desde já autorizada a proceder ao
levantamento do capital social para fazer face às despesas de cons-
tituição, registo e instalação da sociedade, bem como às despesas de
aquisição de equipamento necessário à prossecução do objecto social
e a celebrar em nome da sociedade contratos de compra e venda de
bens móveis e imóveis, arrendamento e leasing, assumindo a socie-
dade todos os direitos e obrigações decorrentes desses negócios jurí-
dicos com o registo definitivo do contrato de sociedade.

Que não é sócia de mais nenhuma sociedade unipessoal por quo-
tas.

1 de Março de 2004. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 2002970181

SAPATARIA SAN GABRIEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1637/
050304; identificação de pessoa colectiva P 506904008; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/05032004.

Certifico que entre Óscar Miguel Pereira dos Reis, solteiro, mai-
or, Paria da Barra, 2.º, direito, freguesia da Gafanha da Nazaré, con-
celho de Ílhavo, e Óscar Augusto Matos dos Reis, casado com Ga-
briela Dias Pereira dos Reis na comunhão geral, Praia da Barra, 2.º,
direito, freguesia da Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo, consti-
tuíram, por escritura outorgada em 5 de Março de 2004, a fl. 10 do
livro n.º 6-A do 1.º Cartório Notarial de Competência Especializada
de Aveiro, a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

Constituição de sociedade

No dia 5 de Março de 2004, no 1.º Cartório Notarial de Compe-
tência Especializada de Aveiro, perante mim, Ana Cristina Bento
Rolo, notária deste Cartório, com as competências atribuídas pelo
despacho conjunto n.º 61/2003, publicado no Diário da República,
2.ª série, de 27 de Janeiro de 2003, compareceram como outorgan-
tes:

1.º Óscar Miguel Pereira dos Reis, solteiro, maior, natural da fre-
guesia de Fermentelos, concelho de Águeda, residente na Praia da
Barra, 2.º, direito, freguesia de Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo,
contribuinte fiscal n.º 226036235;

2.º Óscar Augusto Matos dos Reis, casado com Gabriela Dias Pe-
reira dos Reis sob o regime da comunhão geral de bens, natural da
freguesia de Óis da Ribeira, concelho de Águeda, residente na Praia
da Barra, 2.º, direito, da dita freguesia de Gafanha da Nazaré, contri-
buinte fiscal n.º 172611180.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente, n.os 12217059, emitido em
22 de Janeiro de 2004, e 7533956, emitido em 17 de Janeiro de 2003,
ambos pelo Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E por eles foi dito:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas sob a firma abaixo referida, que se regerá pelas
cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sapataria San Gabriel, L.da, e tem
a sua sede na Avenida de João Corte Real, 174-A, rés-do-chão, Praia
da Barra, freguesia de Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo.

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

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: comércio a retalho de calçado
e outros artigos em pele.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 2500 euros cada uma, pertencendo cada uma delas a cada
um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular as ceder a não sócios sem consentimen-

to prévio da sociedade;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em ge-

ral, apreendida judicial ou administrativamente.

Mais declararam os outorgantes:
Que o capital social foi depositado ontem, na agência da Praia da

Barra, na Gafanha da Nazaré, da Caixa Económica � Montepio
Geral, numa conta aberta em nome da sociedade, o que declararam
sob sua inteira responsabilidade;

Que, na qualidade de únicos sócios, autorizam desde já os gerentes a
procederem ao levantamento do capital social para fazer face às despe-
sas de constituição, registo e instalação da sociedade, bem como às
despesas de aquisição de equipamento necessário à prossecução do ob-
jecto social e a celebrarem em nome da sociedade contratos de compra
e venda de bens móveis e imóveis, arrendamento e leasing, assumindo
a sociedade todos os direitos e obrigações decorrentes desses negócios
jurídicos com o registo definitivo do contrato de sociedade.

5 de Março de 2004. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 2002970955

COMPANHIA DA RIA � SOCIEDADE AGRÍCOLA
E IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua da Cidade de Lisboa, 8, 2.º, D, Praia da Barra,
freguesia de Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1634/
03032004; identificação de pessoa colectiva n.º 504501186; núme-
ro e data da apresentação: 2/03032004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Número e data da apresentação: 2/03032004 � Alteração parci-
al do pacto:

Alterado: artigo 2.º, n.º 1.
Sede: Rua da Cidade de Lisboa, 8, 2.º, D, Praia da Barra, freguesia

de Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo.

Foi depositado na pasta respectiva pacto social, na sua redacção
actualizada.

3 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Elmano Mendes
da Cruz. 2002968535
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MURTOSA

SUN POWER � SOLÁRIO, L.DA

Sede: Largo de 30 de Outubro, 103,
freguesia e concelho da Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 356/
040305; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/040305.

Certifico que, pela apresentação acima referida, entre Licínio
Barbosa Lousada, solteiro, maior, residente na Rua das Fontes, 241,
Canidelo, Vila Nova de Gaia, Rosa Maribel Pereira Marques, soltei-
ra, maior, residente em Soutelo, Branca, Albergaria-a-Velha, Marina
Hermida Bruver da Silva Teixeira, casada com Luís Nicolau Pinto
Teixeira na comunhão de adquiridos, residente no lugar de Chaque,
Branca, Albergaria-a-Velha, e Maria Isabel Ferreira Tavares, divor-
ciada, residente na Rua do 1.º de Dezembro, Edifício Peclar 2, 1.ª
entrada, 2.º, esquerdo, Albergaria-a-Velha, foi constituída uma soci-
edade comercial por quotas, que se regerá pelos estatutos constantes
dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sun Power � Solário, L.da, e
tem a sua sede no Largo de 30 de Outubro, 103, vila, freguesia e
concelho da Murtosa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de esté-
tica e nutrição, nomeadamente a exploração de instituto de beleza,
ginásio, solário e correcção de figuras, importação, exportação,
comercialização e representação de produtos naturais, dietéticos e
outros relacionados com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais, dos valo-
res nominais de 1250 euros cada uma, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Licínio Barbosa Lousada, Rosa Maribel Pereira Marques,
Marina Hermida Bruver da Silva Teixeira e Maria Isabel Ferreira
Tavares.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes as sócias Rosa
Maribel Pereira Marques e Maria Isabel Ferreira Tavares.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção conjunta de dois gerentes, sen-
do sempre obrigatória a assinatura da gerente Maria Isabel Ferreira
Tavares.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que

deliberado por unanimidade dos votos correspondentes ao capital
social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a
forma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o re-
embolso.

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

ARTIGO 9.º

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

Conferida, está conforme.

15 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Encar-
nação de Oliveira Farinhas Vasconcelos. 2004547529

VARINA ANTIGA � RESTAURAÇÃO, L.DA

Sede: Avenida de Duarte Pacheco, 91, freguesia da Torreira,
concelho da Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 355/
040304; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/040304.

Certifico que, pela apresentação acima referida, entre Rosa Caro-
lina Vieira de Matos Carinha, casada com António Augusto Carinha
da Silva Barbosa na comunhão geral, residente na Avenida de Duar-
te Pacheco, 91, Torreira, Murtosa, e Aurélio Manuel da Silva Eva-
risto, casado com Maria da Guia Vieira dos Santos Evaristo na co-
munhão geral, residente no Beco a Norte do Aido do Afonso, 4,
Monte, Murtosa, foi constituída uma sociedade comercial por quo-
tas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Varina Antiga � Restaura-
ção, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Duarte Pacheco, 91, fre-
guesia da Torreira, concelho da Murtosa, podendo, por simples de-
liberação da gerência, deslocar a sua sede 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.

2.º

O seu objecto social consiste em actividades de restauração.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
10 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade, com dispensa de caução, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a am-
bos os sócios, desde já nomeados gerentes, sendo necessárias as suas
duas assinaturas para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos.

5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas, bem como as consequentes
divisões, são livremente permitidas entre os sócios, mas para estra-
nhos dependem do consentimento da sociedade.

6.º

As assembleias gerais para as quais a lei não prescreva outros prazos
e formalidades serão convocadas por meio de cartas registadas, diri-
gidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

7.º

Mediante deliberação social, podem ser exigidas aos sócios pres-
tações suplementares de capital até ao montante de 40 000 euros.

Conferida, está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Encar-
nação de Oliveira Farinhas Vasconcelos. 2004547545
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OLIVEIRA DE AZEMÉIS

J. SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 917/741129; identificação de pessoa colectiva n.º 500365628;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 10/021128.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que:

a) Foi aumentado o capital social na quantia de 48 200$, realiza-
do por incorporação de reservas livres e subscrito pela própria soci-
edade e pelos sócios, José Marques do Carmo Santos, Eurico Duarte
Martins Batista, Maria Odete do Carmo Santos Patrício e Maria
Madalena do Carmo Santos Batista, na proporção das suas quotas e
para renominalização do valor nominal;

b) Foi alterado o artigo 3.º do contrato social, cuja redacção é a
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 100 000 euros e
corresponde à soma das quotas seguintes: uma de 22 000 euros, do
sócio Eurico Duarte Martins Batista; uma de 22 000 euros, do sócio
José Marques do Carmo Santos; uma de 4000 euros, da sócia Maria
Odete do Carmo Santos Patrício; uma de 22 000 euros, da sócia Maria
Odete do Carmo Santos Patrício, e uma de 26 000 euros, de quota
própria, e uma de 40000 euros, da sócia Maria Madalena do Carmo
Santos.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

7 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2001626797

CORREIAS CONSTRUTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 2673/930915; identificação de pessoa colectiva n.º 503057215;
inscrição n.º 9 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; números e datas
das apresentações: 1/021104 e 4/030124.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que:

a) Foi aumentado o capital social na quantia de 94 514,41 euros,
realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios para aumento do va-
lor nominal das suas quotas e do seguinte modo: António Correia,
com 3,61 euros, e cada um dos sócios Artur Marques Correia, Fer-
nando Marques Correia, Joaquim Marques Correia, casado com Ma-
ria Júlia Miranda Antunes Ribeiro na comunhão de adquiridos, Má-
rio Marques Correia, António Marques Correia e Carlos Alberto
Marques Correia, casado com Maria da Conceição Fernandes Aguiar
na comunhão de adquiridos, com 15 751,80 euros;

b) Foi alterado o artigo 3.º do pacto social, cuja redacção é a
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos valo-
res constantes da escrituração social, é de 100 500 euros e corres-
ponde à soma das quotas, que são: António Correia, 1500 euros; Artur
Marques Correia, com 16 500 euros; Fernando Marques Correia,
16 500 euros; Joaquim Marques Correia, com 16 500 euros; Mário
Marques Correia, 16 500 euros; António Marques Correia, 16 500 eu-
ros, e Carlos Alberto Marques Correia, 16 500 euros.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2001627645

MARIA LUÍSA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3350/980209; identificação de pessoa colectiva n.º 503744590;
inscrição n.º 9 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; números e datas
das apresentações: 4/021009 e 17/030512.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que:

a) Foi aumentado o capital na quantia de 602 410$, realizada em
dinheiro e subscrito por ambos os sócios, Paulo Manuel Martins
Tavares e Sónia Cristina da Silva Tavares, na proporção das suas
quotas e para aumento do seu valor nominal;

b) Foi alterado o artigo 3.º do contrato social, cuja redacção é a
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de quatro quotas: uma no valor
nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Paulo Manuel Martins
Tavares, e as restantes três quotas, pertencentes à sócia Sónia Cris-
tina da Silva Tavares, uma no valor nominal de 2000 euros e duas
no valor nominal de 250 euros cada uma.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

19 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003279792

OLIVEIRA DO BAIRRO

BARROS & MATIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 944; identificação de pessoa colectiva n.º 505839210; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 5/12032004.

Certifico que foi registado o aumento de capital para 650 000 eu-
ros, pela emissão de 500 000 acções ao portador de 1 euro cada uma,
no valor de 500 000 euros, integralmente realizado em dinheiro.
Alterado o artigo 5.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1.º O capital social, realizado em dinheiro e inteiramente subscri-
to, é de 650 000 euros.

2.º O capital social é representado por 650 000 acções, nomina-
tivas ou ao portador, com o valor nominal de 1 euro cada uma.

3.º (Mantém-se.)
4.º (Mantém-se.)

Foi depositado o pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

12 de Março de 2004. � A Ajudante, Maria do Carmo Tavares
de Oliveira Pereira. 2004940085

HOVIAS � SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 1123; identificação de pessoa colectiva n.º 506809005; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 10/040312.

Certifico que foi registada a constituição por SINALARTE �
Indústria de Sinalização, L.da, com sede na Zona Industrial de Oiã,
freguesia de Oiã, concelho de Oliveira do Bairro, e António Manuel
Uva Sancho Teodoro, solteiro, maior, residente na Rua de João
Azevedo, 13, 1.º, esquerdo, Costa da Caparica, Almada, da sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de HOVIAS � Sinaliza-
ção Rodoviária, L.da, e tem a sua sede no lugar e freguesia de Oiã,
concelho de Oliveira do Bairro.

§ único. Poderá a gerência mudar a sede da sociedade para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços, marcação e sinaliza-
ção rodoviária, comércio, importação e exportação de sinalética,
acessórios e equipamentos de segurança.
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3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma quota no
valor nominal de 99 000 euros, pertencente à sócia SINALARTE �
Indústria de Sinalização, L.da, e outra quota no valor nominal de
1000 euros, pertencente ao sócio António Manuel Uva Sancho
Teodoro.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo de António Carlos Dias da
Fonseca Ribeiro, por indicação da sócia SINALARTE � Indústria
de Sinalização, L.da, sendo necessária a sua assinatura para obrigar a
sociedade.

5.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota que for penhorada,
arrestada ou por qualquer forma objecto de procedimento judicial,
fiscal ou administrativo.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da, dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo
quando a lei exija ou consinta outros prazos e formalidades de con-
vocação.

7.º

A sociedade pode participar no capital de outras sociedades, mes-
mo com o objecto diferente do seu.

8.º

A transmissão e cessão de quotas a estranhos dependem do con-
sentimento da sociedade, que terá direito a preferência, em primeiro
lugar e, em segundo lugar, os demais sócios.

Está conforme.

12 de Março de 2004. � A Ajudante, Maria do Carmo Tavares
de Oliveira Pereira. 2004940107

SÃO JOÃO DA MADEIRA

VGA � CORTE COSTURA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 2131/20031212; inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 1; números e datas das apresentações: 3/20031212 e 1/20040311.

Certifico que entre Vera Lúcia Gonçalves de Almeida, casada com
Alberto Manuel Neto Guimarães Pereira na comunhão de adquiri-
dos, natural da freguesia da vila de Cucujães, concelho de Oliveira de
Azeméis, freguesia aquela onde reside, na Rua de Santa Luzia, e
Amadeu Alcino Gonçalves de Almeida, casado com Maria de Lurdes
Rocha Araújo Almeida na comunhão de adquiridos, natural da refe-
rida freguesia da vila de Cucujães, residente em Samil, freguesia de
São Roque, concelho de Oliveira de Azeméis, foi constituída a soci-
edade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VGA � Corte Costura de Calça-
do, L.da

2 � Tem a sua sede à Rua das Pedreiras, 263, rés-do-chão, fre-
guesia e concelho de São João da Madeira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no corte, costura, fabrico, co-
mércio e representações de calçado.

ARTIGO 3.º

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

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios,
que, desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é 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 empre-
sas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

16 de Março de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide Ro-
drigues Fernandes dos Santos Lima. 2006041347

VAGOS

LUCAS, FERREIRA & MARQUES � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 330; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502703016; inscrição n.º 3; núme-
ro e data da apresentação: 2/031009.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Número e data da apresentação: 2/031009 � Dissolução e encer-

ramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2002.

3 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, (Assinatura ilegí-
vel.) 2005218014

CONSTRUÇÕES � JOAQUIM VEIGA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 820; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505604507; inscrição n.º 2; núme-
ro e data da apresentação: 6/031030.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que o seu capital
social foi elevado para 18 000 euros, sendo o reforço de 13 000 eu-
ros, em numerário, subscrito pelo sócio único, António Joaquim
Carvalho Teixeira Veiga.

Mais certifico que, em consequência do referido aumento, foi al-
terado o artigo 3.º do pacto social, que passou a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 18 000 euros e é representado por uma única quota, pertencen-
te ao sócio, António Joaquim Carvalho Teixeira Veiga.

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

3 de Dezembro de 2003. � A Conservadora, (Assinatura ilegí-
vel.) 2005218030
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VALE DE CAMBRA

JOSÉ ANTÓNIO A. VILAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 524/940407; identificação de pessoa colectiva n.º 503182575; nú-
mero e data da entrada: 5/20040106.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
de 2002.

6 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciete Maria de
Fátima Alves Pedro Cunha e Silva. 2002756376

PINTO SOARES & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula n.º 99/
741128; identificação de pessoa colectiva n.º 500397163; número e
data da entrada: 4/20040106.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
de 2002.

6 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciete Maria de
Fátima Alves Pedro Cunha e Silva. 2002756368

TÁXI BENJAMIM PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 906/010709; identificação de pessoa colectiva n.º 505470381; nú-
mero e data da entrada: 3/20040106.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
de 2002.

6 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciete Maria de
Fátima Alves Pedro Cunha e Silva. 2002756414

CASA ZÉ DOS FRANGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 1000/020617; identificação de pessoa colectiva n.º 506120570;
número e data da apresentação: 4/20040312.

Certifico, para efeitos do disposto nos artigos 71.º 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que foi depositada a fotocópia da es-
critura da sociedade em epígrafe da qual consta:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 8 de Março de 2004.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciete Maria de
Fátima Alves Pedro Cunha e Silva. 2005618136

VALBRINCA � BRINQUEDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 372/900306; identificação de pessoa colectiva n.º 502302623;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/20040315.

Certifico que foi depositada a fotocópia da escritura da sociedade
em epígrafe da qual consta:

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

15 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula Pa-
tronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 2005618217

ANSELMO FERREIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 367/891211; identificação de pessoa colectiva n.º 502256362; nú-
mero e data da entrega: 2/20040316.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício de 2002.

16 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula Pa-
tronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 2005618225

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

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 478/930202; identificação de pessoa colectiva n.º 502931590; nú-
mero e data da entrega: 1/20040316.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício de 2003.

16 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula Pa-
tronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 2005618179

BEJA
ALMODÔVAR

OURICONSTÓI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almodôvar. Matrícula n.º 124/
981221; identificação de pessoa colectiva n.º 504299611; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1.

Certifico que:
a) Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, ficou a constar a

cessão de funções do gerente José da Palma Branco, por renúncia.
Data: 3 de Março de 2004.

16 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2001333277

ALVITO

AGÊNCIA FUNERÁRIA NOSSA SENHORA
DAS CANDEIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvito. Matrícula n.º 63/
20020524; identificação de pessoa colectiva n.º 506021211.

Inscrição n.º 1 � averbamento n.º 1 � número e data da apre-
sentação: 1/20030212 � Cessação das funções do gerente António
Manuel Ferreira Freire, em 26 de Maio de 2002, por óbito.

Inscrição n.º 2 � número e data da apresentação: 2/20030212 �
Facto: nomeação de gerente em 19 de Outubro de 2002.

Gerentes nomeados: António Bento Reguengos Direitinho �
provedor; Inácio Baião Serranito � tesoureiro, e Júlio Manuel Coe-
lho � secretário.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Ajudante, Mariana Jesus Pinto Fra-
goso Lopes Branquinho. 2001456247

CASTRO VERDE

CAÇARIA � RECURSOS CINEGÉTICOS, L.DA

Sede: Praça da República, 12, Castro Verde

Conservatória do Registo Comercial de Castro Verde. Matrícula n.º 79/
301095; identificação de pessoa colectiva n.º 503518514.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi registado o aumento
de capital e sua redenominação, com alteração parcial do contrato,
passando o artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, que corresponde à soma de três quotas, sendo uma de
2000 euros, pertencente ao sócio António Bernardino Cepeda Al-
ves, outra do valor de 2000 euros, pertencente ao sócio José Adriano
Neves Griff, e uma outra de 1000 euros, pertencente ao sócio Vasco
Manuel Bexiga da Costa Figueira.

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

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2003. � O Conservador, António Chagas.
2001403283
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ODEMIRA

CENTRAL MIL � GELADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 470;
identificação de pessoa colectiva n.º 503847020; número e data da
apresentação: 31/300603.

Certifico que, em relação à sociedade supra-identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano 2002.

26 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002225672

AQUADRILOS, TURISMO E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 390;
identificação de pessoa colectiva n.º 503164534; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 9; números e data das apresentações: 9 e 12/030226.

Certifico que, referente à sociedade supramencionada, foram la-
vrados os seguintes actos de registo:

I � Cessação das funções de gerente de Rui Anselmo António,
por renúncia, em 11 de Dezembro de 2002.

II � Alteração parcial do contrato.
Disposições alteradas: artigos 3.º e 4.º do respectivo pacto, pas-

sando os mesmos a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
18 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
9000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Pedro Manuel
das Neves Fialho Dores e Paulo Jorge Anselmo.

4.º

A gerência pertence ao sócio Paulo Jorge Anselmo, ficando a
sociedade obrigada com a sua intervenção em todos os seus actos e
contratos.

O texto dos estatutos, na sua redacção actualizada, encontra-se
arquivado na respectiva pasta.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2001682522

PAULO & ROGÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 712;
identificação de pessoa colectiva n.º 505885026; número e data da
apresentação: 44/300603.

Certifico que, em relação à sociedade supra-identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano 2002.

27 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002225788

BRAGA
AMARES

JOSÉ MARIA ANTUNES VIEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 626/
030702; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/02072003.

Certifico que José Maria Antunes Vieira, casado com Maria Isabel
Marques Vieira na comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Maria Antunes Vieira, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Francisco Sá Carneiro, 73,
na freguesia de Ferreiros, concelho de Amares.

§ único: Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser
transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho
ou concelho limítrofe, bem como criar filiais em qualquer ponto
do País.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais em quaisquer
sociedades, independentemente do seu objecto ou tipo.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 25 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 5.º

Poderá ser exigido ao sócio prestações suplementares ao capital,
até cinco vezes o capital social existente à data de deliberação.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio, que desde já é
nomeado gerente, obrigando-se a sociedade, em todos os actos e
contratos, pelo sua assinatura.

ARTIGO 7.º

O gerente será remunerado ou não, consoante decisão do sócio
único, podendo a sua remuneração consistir, total ou parcialmente,
em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 8.º

O sócio único pode celebrar com a sociedade negócios jurídicos
que sirvam à prossecução do objecto social.

ARTIGO 9.º

Em ampliação aos seus poderes normais, a gerência poderá;
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Tomar de trespasse ou de arrendamento quaisquer locais, bem

como alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira destinados à aquisição

de bens móveis ou imóveis.

ARTIGO 10.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos que ela carecer,
nos termos e condições que forem aprovados.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento
total do capital social depositado, para pagamento do registo da
sociedade e da sua inscrição no Registo Nacional de Pessoas Colec-
tivas e para a compra de bens de equipamento e instalação da sede
social.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2003 � A Segunda-Ajudante, Maria José de Sou-
sa Pinheiro Arantes Ramôa. 2001459327

A. S. CARVALHO & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 435/
010110; identificação de pessoa colectiva n.º 505179199; data:
030627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano 2002 da soci-
edade acima referida.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Fernanda O.
C. Pires da Silva. 2001983255
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BARCELOS

SÍLVIA FERNANDA MARQUES DE CARVALHO
FERREIRA, EIRL

Sede: Avenida de Nossa Senhora de Fátima, 55, Arcozelo,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5/960806;
identificação de pessoa colectiva n.º 816819521; data da apresenta-
ção: 02042003.

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

16 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000366341

BRAGA

J. M. VILELA CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Quinta da Armada, 44, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9477/
040302; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/040302.

Certifico que entre João Pedro Magalhães Vilela e mulher, Lau-
rinda Marques da Silva, casados na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. M. Vilela Confecções, L.da, e
tem a sua sede na Rua da Quinta da Armada, 44, freguesia de Braga
(São Victor), concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na confecção de artigos de vestu-
ário, comércio dos mesmos artigos, confecção a feitio de artigos de
vestuário.

ARTIGO 3.º

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

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 5000 euros.

ARTIGO 4.º

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

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

8 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005697443

ANTÓNIO GONÇALVES CORREIA � CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida do Cávado, 193, Palmeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9476/
040302; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
040302.

Certifico que António Gonçalves Correia, casado com Albertina
de Fátima Abreu Tinoco Correia na comunhão de adquiridos, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Gonçalves Correia �
Construções, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Avenida do
Cávado, 193, freguesia de Palmeira, concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

8 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005697435
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SOARES & GREGO, L.DA

Sede: Rua das Irmãs Missionárias do Espírito Santo, 27-31,
Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7912/
011107; identificação de pessoa colectiva n.º 505773457; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 14/040225.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado registo de
alteração do contrato, alterando o n.º 1 dos artigos 1.º e 2.º, ficando
com o seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Soares & Grego, L.da, e tem a sua
sede na Rua das Irmãs Missionárias do Espírito Santo, 27-31, fre-
guesia de Fraião, concelho de Braga.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em exploração de gabinete
de engenharia e arquitectura, compreendendo, designadamente, ela-
boração de projectos e fiscalização de obras. Indústria de construção
civil e empreitadas de obras públicas. Comércio, importação e ex-
portação de máquinas, equipamentos e materiais para a construção
civil. Compra e venda de bens imóveis.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou arquivada
na pasta respectiva.

Está conforme.

11 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005697427

TERRAPLANAGEM ALBERTO & MIGUEL, L.DA

Sede: Rua de Laião, Tebosa, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8064/
020118; identificação de pessoa colectiva n.º 505878950; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 15/040225.

Certifico que na sociedade em epígrafe se procedeu ao registo de
alteração do contrato, alterado o artigo 3.º, ficando o texto do ac-
tual artigo a constituir o n.º 1 e aditando-lhe o n.º 2, que fica com o
seguinte teor:

ARTIGO 3.º

.......................................................................................................
2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-

res ao capital até ao montante global de 750 000 euros.

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

Está conforme.

11 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005697400

NORVIRTUAL � CENTRO DE INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua das Oliveiras, lote G, Gualtar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9267/
030926; identificação de pessoa colectiva n.º 506594521; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 15 e 17/040223.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o registo de
cessação de funções de gerente de Fausto Miguel Barreleiro Barroso,
por renúncia, em 20 de Fevereiro de 2004.

Certifico ainda, com referência à mesma sociedade, que se proce-
deu ao registo de transformação da sociedade, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de NORVIRTUAL �
Centro de Informática, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua das
Oliveiras, lote G, freguesia de Gualtar, concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços de in-
formática, comércio, importação e exportação de material e equi-
pamentos informáticos, formação profissional na área de informá-
tica e multimédia e actividades de programação informática.

ARTIGO 3.º

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

2 � A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares
ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que se mantém na gerência.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

Está conforme.

11 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005697346

ESTEVES, CRUZ & SOUSA, L.DA

Sede: Rua da Quinta de Cabanas, 70, Braga (São Vicente),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9478/
040302; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/040302.

Certifico que entre Luís Filipe dos Santos de Oliveira e Sousa,
casado com Maria do Sameiro da Silva Esteves e Sousa na comu-
nhão de adquiridos, Carlos Alberto da Silva Esteves, casado com Maria
de Lurdes Pereira da Cruz Esteves na comunhão de adquiridos, e José
Manuel Pereira da Cruz, casado com Maria do Sameiro Oliveira
Morais da Cruz na comunhão de adquiridos, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Esteves, Cruz & Sousa, L.da, e
tem a sua sede na Rua da Quinta de Cabanas, 70, freguesia de Braga
(São Vicente), concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio, importação e ex-
portação de veículos automóveis e respectivas peças.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, dividido em três quotas iguais, do valor nominal de
10 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a todos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.
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2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de três gerentes.

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

rios.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Os representantes de quota em situação de indivisão hereditária
ou de contitularidade poderão nomear um de entre si ou um estra-
nho que a todos represente na sociedade, tendo de o fazer no prazo
máximo de 30 dias.

Está conforme o original.

8 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005697451

REDENERGIA � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E MECÂNICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lugar de Santo Estêvão, armazém C-2,
Palmeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9473/
040225; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
040225.

Certifico que Carlos Manuel Lopes Gomes, solteiro, maior, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de REDENERGIA �
Instalações Eléctricas e Mecânicas, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua
sede no lugar de Santo Estêvão, armazém C-2, freguesia de Palmei-
ra, concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em indústria de construção civil
e empreitadas de obras públicas, nomeadamente na área das instala-
ções eléctricas e mecânicas. Comércio, importação e exportação de
material eléctrico.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

8 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005697532

ESPOSENDE

CAFÉ � TAMARIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 324/
883005; identificação de pessoa colectiva n.º 501988556; inscrição
n.º 9; números e data das apresentações: 6 e 7/020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi o capital
social aumentado de 600 000$ para 1 002 410$, com redenomina-
ção, e alterado parcialmente o contrato quanto ao seu artigo 6.º, o
qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma com o valor nomi-
nal de 3500 euros, pertencente ao sócio José Cândido da Costa Fon-
seca, e outra com o valor nominal de 1500 euros, pertencente à sócia
Generosa Jesus de Oliveira.

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

7 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Madalena Odete
da Graça Eiras Martins. 1000189010

FAFE

CLÍNICA FISIÁTRICA MONTELONGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1069/961223;
identificação de pessoa colectiva n.º 503781355; inscrição n.º 10; nú-
mero e data da apresentação: 7/20040316.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram altera-
dos os artigos 3.º e 5.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 25 000 euros e
corresponde a cinco quotas, sendo uma com o valor nominal de
15 000 euros, da sócia CLINIMEFA � Serviços de Assistência
Médica, L.da, duas com o valor nominal de 3750 euros, pertencendo
uma a cada um dos sócios António Augusto Ribeiro Gonçalves e Carlos
Manuel da Silva Ramos, e outras duas, pertencentes à sócia Maria
Adelaide Gonçalves Marques Mendes, com os valores nominais de
498 euros e 80 cêntimos (bem comum do seu ex-casal) e outra de
2001 euros e 20 cêntimos (seu bem próprio).

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado, é exercida por um ou mais gerentes, sócios ou não só-
cios, a designar e a destituir em assembleia geral.

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

Está conforme.

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

17 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2002691509
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CERCIFAF � COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO
E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS

DE FAFE, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2/830630;
identificação de pessoa colectiva n.º 500860602; inscrição n.º 10; nú-
mero e data da apresentação: 8/20040312.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram designa-
dos os membros da direcção para o triénio de 2004-2006, que ficou
com a seguinte redacção:

10 � número e data da apresentação: 8/20040342 � Designa-
ção dos membros dos órgãos sociais para o triénio de 2004-2006.

Conselho fiscal:
Presidente: António João Sequeira Cunha, casado;
Secretário: Eduardo Oliveira Martins, casado;
Relator: Valdemar Antunes Novais, casado;
Direcção:
Presidente: José Lino Barros Silva;
Vice-presidente: Manuel Ribeiro Mendes, casado;
Secretário: José Luís Gomes Alves Ribeiro;
Tesoureira: Maria Graça Castro Carvalho Nogueira;
Vogal: Luís Daniel Gil Roque;
Vogal: Belarmino Oliveira Costa;
Vogal: José Manuel Silva Salsa.
Data da deliberação: 27 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

12 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Conceição
Ferreira Cerqueira. 2002690928

CONSTRUÇÃO CIVIL FREITAS & LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1204/980608;
identificação de pessoa colectiva n.º 504169009; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrições n.os 5 e 6; números e data das apresenta-
ções: 27 e 28/20040315.

Certifico que Fernando Carvalho Freitas cessou funções de geren-
te.

Data da comunicação: 12 de Março de 2004, por renúncia, e au-
torizando que o seu apelido «Freitas» continue a figurar na firma
social.

Mais certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi
alterado de 5000 euros para 75 000 euros, tendo sido alterado os
artigos 3.º e 5.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 75 000 euros e
corresponde à soma de três quotas, sendo uma de 37 500 euros, de
que é titular a sócia Sónia Raquel Ferreira Leite, sendo o sócio An-
tónio Augusto Leite titular de duas quotas: uma de 2500 euros e outra
de 35 000 euros, sendo a primeira pertencente ao património co-
mum do seu dissolvido casal.

ARTIGO 5.º

1 � ...............................................................................................
2 � É gerente o sócio António Augusto Leite.
3 � A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.

Está conforme.

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

16 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2002690936

SPORTISFAF � ACTIVIDADES DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1387/000315;
identificação de pessoa colectiva n.º 504905155; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresentações:
25 e 26/20040315.

Certifico que Cristina Manuela Antunes Lopes Condeço cessou
funções de gerente.

Data da comunicação: 12 de Março de 2004, por renúncia.
Mais certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi

alterado de 5000 euros para 50 000 euros, tendo sido alterados os
artigos 3.º e 4.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais, de 25 000 euros, uma de
cada um dos sócios, Carlos Alberto Lopes Condeço e António Au-
gusto Leite.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, compete
aos sócios ou não sócios que, em assembleia geral, forem designados
gerentes.

2 � São gerentes ambos os sócios.
3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos

é necessária a intervenção de dois gerentes.

Está conforme.

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

16 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2002690944

IMOBILIÁRIA FAFENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 419/861215;
identificação de pessoa colectiva n.º 501758968; averbamento n.º 3 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/20040311.

Certifico que Maria Júlia da Cunha Ribeiro Fernandes cessou fun-
ções de gerente, por renúncia.

Data da comunicação: 5 de Março de 2004.

Está conforme.

11 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2002690901

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE FAFE, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 4/840216;
identificação de pessoa colectiva n.º 501071318; inscrição n.º 9; nú-
mero e data da apresentação: 10/20040223.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram designa-
dos provisoriamente como directores, pelo prazo de um ano, a con-
tar de 3 de Fevereiro de 2004, Maria de Fátima Ferraz de Matos
Ferreira e Luís Maria Alves Fernandes Faceira.

Data da deliberação: 12 de Fevereiro de 2004.

Está conforme.

11 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2002690740

ARÕESARTE � PINTURAS E ACABAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2298/
20040311; identificação de pessoa colectiva P 506886557; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 13/20040311.

Certifico que entre Vítor Manuel Soares Costa, João Carlos de
Castro Freitas e Sérgio Manuel Fernandes Lopes foi constituída a
sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARÕESARTE � Pinturas e
Acabamentos, L.da, e tem a sua sede na Travessa do Assento, fre-
guesia de Arões (São Romão), deste concelho de Fafe.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
deslocada dentro do concelho de Fafe ou para localidade de outro
concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer
outra forma de representação social.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto pinturas, lacagens e vernizes; activi-
dades de restauração e acabamentos de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5010 euros e corresponde à soma de três quotas iguais, de 1670 eu-
ros, sendo uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res em numerário, até ao décuplo do capital social, nas condições
deliberadas em assembleia geral e com o acordo unânime dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida pelos três sócios, desde já
designados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de três gerentes.

ARTIGO 6.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios ou para os seus
descendentes.

2 � A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consen-
timento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restan-
tes sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência
na respectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição de qualquer
sócio, continuando com os sobrevivos capazes ou herdeiros do fale-
cido, devendo estes nomear entre eles quem os represente na soci-
edade enquanto a quota se mantiver indivisa.

Está conforme.

11 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2002690880

RELVA IN � MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
DE JARDINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2297/
20040311; identificação de pessoa colectiva P 506813592; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/20040311.

Certifico que Álvaro Joaquim Ribeiro da Silva, casado com Carla
Sofia Dias Freitas Nogueira na comunhão de adquiridos, constituiu a
sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Relva In � Manutenção e Cons-
trução de Jardins, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Bél-
gica, 33, 1.º, esquerdo, da freguesia e concelho de Fafe.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras
formas de representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto prestação de serviços de limpeza,
manutenção e construção de jardins. Planeamento e execução de
espaços verdes. Comércio de plantas, flores, produtos hortícolas, bem
como artigos conexos com a jardinagem.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, de que é titular o único sócio, Álvaro Joaquim Ribeiro
da Silva.

4.º

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

5.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme deliberação da
assembleia geral, bem como a representação da sociedade, pertence
ao sócio, desde já nomeado gerente.

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

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura desse gerente ou de
quem, para o efeito, for por este designado.

6.º

O único sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto
social, devendo tais negócios ou actos jurídicos, em todo o caso,
pelo menos e independentemente da forma legal prescrita, consta-
rem de documento escrito.

Está conforme.

11 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2002690898

A. F. C. N. � BORDADOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2296/
20040310; identificação de pessoa colectiva P 506759660; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 12/20040310.

Certifico que Armindo Fernando Cunha Nunes, solteiro, maior,
constituiu a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. F. C. N. � Bordados, Unipes-
soal, L.da, contribuinte fiscal n.º 506759660, e tem a sua sede no
lugar de Padrões, freguesia de Regadas, concelho de Fafe.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá des-
locar a sua sede para qualquer outro local do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como abrir, transferir ou encerrar fi-
liais.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é fabricação de bordados, comércio e in-
dústria, importação e exportação, representação de têxteis, confec-
ção e embalagem de artigos de vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e está concentrado numa única quota pertencente
ao sócio, Armindo Fernando Cunha Nunes.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � Porém, fica desde já nomeado gerente o único sócio, Armin-
do Fernando Cunha Nunes.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contra-
tos, seja qual fora sua natureza, com assinatura de um gerente.

2 � No exercício normal da sua competência, a gerência poderá:
a) Comprar, trocar ou vender veículos automóveis para a socie-

dade;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, as-

sim como alterar ou rescindir contratos de arrendamento;
c) Confessar, desistir ou transigir em juízo ou fora dele.

ARTIGO 6.º

À gerência compete prosseguir os interesses gerais da socie-
dade e assegurar a gestão dos seus negócios, para o que lhe serão
conferidos os mais amplos poderes para agir em nome da socie-
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dade e praticar ou autorizar todos os actos e operações relativos
ao objecto social.

Está conforme.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2002690871

GUIMARÃES

GEOFRACÇÃO � ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Sede: Casal de Pregal, Rua de 24 de Junho, 1127,
São Torcato, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8711;
identificação de pessoa colectiva n.º 506104966; inscrições n.os 3 4;
números e data das apresentações: 40 e 41/20031209.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectu-
ado o registo de alteração parcial do pacto social, alterando os arti-
gos 3.º e 5.º, que ficam com a seguinte composição:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros cada uma, pertencentes à sócia, Ana Catarina Xavier
Carvalho Ribeiro.

ARTIGO 5.º

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

2 � Porém, continua designada gerente a sócia Ana Catarina
Xavier Carvalho Ribeiro.

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

Certifico ainda, com referência à sociedade em epígrafe, que foi
efectuado o registo de alteração parcial do pacto social, alterando o
artigo 1.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de GEOFRACÇÃO, Ad-
ministração e Gestão de Condomínios, Unipessoal, L.da, e tem a sua
sede na Casa do Pregal, Rua de 24 de Junho, 1127, freguesia de São
Torcato, concelho de Guimarães.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser muda-
da para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

Foi depositado o texto actualizado do contrato social na pasta
respectiva.

10 de Dezembro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oli-
veira Varela. 2004522844

PÓVOA DE LANHOSO

CONFECÇÕES LARUIBELY, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 796/20040310; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/20040310.

Certifico que entre Rui Nuno de Freitas Fernandes, solteiro, mai-
or, e Maria Adelaide Sampaio de Freitas, divorciada, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Confecções Laruibely,
L.da, e tem a sua sede no lugar da Costa, freguesia de Fonte Arcada,
concelho da Póvoa de Lanhoso.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em confecção de artigos têxteis e
vestuário.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2000549977

MÁRIO & MANUEL SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 797/20040311; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/20040311.

Certifico que entre Manuel Augusto Pereira da Silva, casado com
Ester dos Santos Gonçalves da Silva na comunhão de adquiridos, e
Mário Jorge Pereira da Silva, casado com Silvina Marias Fernandes
Castro Cruz Silva na comunhão de adquiridos, foi constituída a soci-
edade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Mário & Manuel Silva, L.da, e tem a
sua sede no lugar de Porto de Ave, freguesia de Taíde, concelho da
Póvoa de Lanhoso.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio, importação, ex-
portação, reparação e instalação de electrodomésticos e aparelhos
de climatização e antenas parabólicas. Comércio, importação, ex-
portação e montagem de mobiliário, designadamente para cozinhas,
de artigos de iluminação, fornos para cozinhas, sistemas de rega
automática. Comércio, importação e exportação de artigos de deco-
ração e utilidades domésticas, máquinas de lavagem à pressão, má-
quinas agrícolas, designadamente tractores e motosserras, artigos e
equipamentos para a viticultura, nomeadamente cubas e máquinas
de sulfato.

ARTIGO 3.º

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

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 10 000 euros.
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ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Falecimento dos sócios a quem não sucedam herdeiros legiti-

mários.
ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2002782903

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SIGILO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 759/08072003; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/08072003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, feita por
escritura 27 de Dezembro de 2002, exarada a fl. 61 do livro n.º 121-A
do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de
Braga, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes.

ARTIGO 1.º

Tipo e denominação

A sociedade adopta a denominação de Empreendimentos Imobili-
ários Sigilo, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

A sociedade tem a sua sede no lugar de Cimo de Vila, freguesia de
Taíde, concelho da Póvoa de Lanhoso, e o conselho de administra-
ção fica desde já autorizado a transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e também a criar
agências, delegações ou qualquer outra forma de representação local,
no território nacional ou no estrangeiro, deslocá-las e extingui-las.

ARTIGO 3.º

Objecto e participações

1 � A sociedade tem por objecto a promoção imobiliária, com-
pra e venda de bens imóveis, administração e arrendamento de imó-
veis próprios e promoção de urbanizações e loteamentos. Indústria
de construção civil e empreitadas de obras públicas.

2 � Mediante deliberação do conselho de administração, a soci-
edade poderá adquirir e alienar participações de toda a espécie,
associar-se ou interessar-se por qualquer forma e com qualquer enti-
dade noutras sociedades, empresas, ACE, AEIE, seja qual for o seu
objecto, tipo e lei reguladora, bem como tomar parte e fazer-se
representar nos respectivos órgãos e praticar todos os actos neces-
sários para os mencionados fins.

ARTIGO 4.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado, com início no dia
da sua constituição.

CAPÍTULO II

Capital e acções

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 200 000 euros, está dividido em 40 000 acções do valor nomi-
nal de 5 euros cada uma e é representado por títulos de 1, 10, 100,
500 e 1000 acções.

O conselho de administração poderá deliberar o aumento do capi-
tal social, por uma ou mais vezes, mediante entradas em dinheiro e
até ao montante de 1 000 000 de euros.

ARTIGO 6.º

Prestações acessórias

Poderão ser exigidas aos accionistas prestações acessórias em di-
nheiro e a título gratuito, até 400 000 euros.

ARTIGO 7.º

Acções nominativas

1 � As acções são nominativas e podem revestir a forma mera-
mente escritural.

2 � Os títulos representativos de acções são assinados obrigato-
riamente pelo presidente e por um dos restantes membros do conse-
lho de administração, podendo a assinatura deste último ser aposta
por meio de chancela.

ARTIGO 8.º

Acções próprias

É permitido à sociedade adquirir acções próprias nos casos e nas
condições previstos na lei, as quais não conferem direito a voto nem
a dividendos.

ARTIGO 9.º

Transmissão de acções

1 � A transmissão de acções a não accionistas depende do con-
sentimento prévio da sociedade.

2 � É atribuída ao conselho de administração competência para
decidir quanto ao consentimento ou recusa da transmissão.

3 � O accionista que pretenda alienar acções a não accionistas
deverá comunicar ao presidente da assembleia geral as condições em
que pretende efectuar a transmissão, identificando o interessado na
mesma.

4 � Recebida a informação referida no número anterior, o presi-
dente da assembleia geral comunicará o conteúdo integral da mes-
ma, no prazo máximo de três dias úteis, ao presidente do conselho
de administração e a todos os restantes accionistas.

5 � O exercício do direito de preferência pelos accionistas deve
ser comunicado ao presidente da assembleia geral num prazo máxi-
mo de 30 dias a contar da data da recepção da comunicação referida
no número anterior.

6 � Da comunicação recebida nos termos do número anterior deve
o presidente da assembleia geral dar imediato conhecimento ao pre-
sidente do conselho de administração.

7 � Recusado o consentimento e não exercido o direito de pre-
ferência dos accionistas, a sociedade obriga-se a adquirir ou a fazer
adquirir por terceira pessoa, nas condições de preço e pagamento do
negócio para que foi solicitado o consentimento.

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

9 � As comunicações exigidas neste artigo efectuam-se por meio
de carta registada e com aviso de recepção.
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ARTIGO 10.º

Amortização de acções

1 � A sociedade pode amortizar acções de qualquer accionista,
nos termos e condições estabelecidos em deliberação da assembleia
geral, a ser tomada no prazo de um ano a contar do seu conheci-
mento da ocorrência e não cabendo direito de voto às acções objec-
to da decisão, sempre que:

a) O accionista dê o seu consentimento à amortização;
b) As acções forem penhoradas, arrestadas, arroladas ou, por qual-

quer forma, sujeitas a arrematação judicial, não conseguindo o acci-
onista seu titular obter a desoneração ou levantamento das provi-
dências até ao momento da deliberação pela assembleia geral;

c) A transmissão das acções não for devidamente autorizada ter-
mos do artigo anterior;

d) Por falecimento de qualquer accionista e não sendo os herdei-
ros ou legatários das respectivas acções cônjuge, descendente ou
ascendente do falecido;

e) O accionista for interditado, julgado inabilitado, declarado fa-
lido ou insolvente;

f) Se uma sociedade accionista for dissolvida;
g) Se por divórcio de qualquer accionista seja atribuída por parti-

lha qualquer acção ao cônjuge não accionista.
2 � O valor das acções para efeitos de amortização será fixado

com base no estado da sociedade à data em que ocorreu ou produziu
efeitos o facto determinante da amortização, sendo, para este efei-
to, elaborado um balanço especial, reportado ao referido momento,
excepto no caso da alínea a) do n.º 1 deste artigo, hipótese em que
o valor será o acordado.

3 � A amortização considera-se efectuada mediante comunica-
ção da deliberação respectiva, tomada pela assembleia geral, ao ac-
cionista ou ao terceiro por ela afectado.

ARTIGO 11.º

Emissão de obrigações

1 � A sociedade poderá emitir obrigações, nos termos legais,
convertíveis ou não em acções.

2 � Os accionistas gozam de preferência na subscrição de obriga-
ções na proporção do número de acções que possuírem.

3 � A sociedade pode, nos termos legais, adquirir obrigações pró-
prias.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 12.º

Estrutura

A sociedade adopta a estrutura orgânica de assembleia geral, con-
selho de administração e fiscal único.

ARTIGO 13.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas
com direito a voto e reúne obrigatoriamente uma vez por ano,
nos termos e para os fins previstos na lei, e ainda sempre que se
torne necessário, por iniciativa do seu presidente ou a pedido do
presidente do conselho de administração e nos demais casos pre-
vistos na lei.

2 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas devem indicar,
por carta dirigida, ao presidente da mesa quem os representa na as-
sembleia geral.

3 � Nenhum accionista pode fazer-se representar por mais de
uma pessoa na mesma sessão da assembleia geral.

ARTIGO 14.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos em assembleia geral de entre os accionistas ou
terceiros não accionistas.

ARTIGO 15.º

Votos

Nas deliberações só podem tomar parte, votando, os accionis-
tas com direito a voto, correspondendo um voto a cada 100 ac-
ções.

Por proposta do conselho de administração, que mereça a apro-
vação do presidente da mesa, poderão os quadros da empresa par-
ticipar nas reuniões da assembleia geral, sem direito a voto, para
esclarecer questões ou matérias que estejam em apreciação ou dis-
cussão.

ARTIGO 16.º

Conselho de administração

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração, composto por três elementos, sendo um presiden-
te, um vice-presidente e um vogal.

2 � Qualquer administrador pode constituir mandatários, nos ter-
mos legais.

ARTIGO 17.º

Designação

1 � A eleição do presidente, vice-presidente e vogal do con-
selho de administração, bem como do fiscal único e respectivo
suplente e membros da mesa da assembleia geral, efectuar-se-á por
listas completas em assembleia geral, considerando-se eleita a que
obtiver aprovação por votos correspondentes a dois terços do
capital social.

2 � Todos os membros, quer do conselho da administração, quer
da assembleia geral, bem como fiscal único, são eleitos por um pe-
ríodo de quatro anos, sendo permitida a sua reeleição por mais uma
ou mais vezes.

3 � Os titulares destes órgãos manter-se-ão em funções até à
eleição dos seus sucessores, independentemente do prazo por que
tiverem sido designados.

ARTIGO 18.º

Poderes

São deferidos ao conselho de administração os mais amplos pode-
res de gestão dos negócios sociais, praticando todos os actos ten-
dentes à realização do objecto social que não sejam da competência
de outro órgão, nomeadamente:

Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo livremente desistir, confessar e transigir em quais-
quer acções judiciais, bem como em processos arbitrais;

Adquirir, alienar, onerar, locar ou permutar quaisquer bens mó-
veis ou imóveis ou outros direitos da sociedade, incluindo participa-
ções no capital de outras sociedades;

Trespassar estabelecimentos da sociedade e tomar de trespasse ou
adquirir por qualquer título para a sociedade quaisquer estabelecimen-
tos comerciais;

Contrair empréstimos ou outros tipos de financiamento, obter
avales bancários, prestar cauções e praticar actos de garantia;

Designar as pessoas que devem representar a sociedade em órgãos
sociais de sociedade em que participe;

Constituir mandatários e delegar parte dos seus poderes num ou
mais dos seus membros, definindo a extensão dos respectivos man-
datos e poderes;

Contratar mandatários e delegar parte dos seus poderes num ou
mais dos seus membros, definindo a extensão dos respectivos man-
datos e poderes.

ARTIGO 19.º

Vinculação

A sociedade obriga-se validamente:
Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
Pela assinatura conjunta dos restantes membro do conselho de

administração.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 20.º

Adopção do período de exercício

1 � O exercício fiscal coincide com o ano civil.
2 � Deduzidas as parcelas que por lei se devam destinar à cons-

tituição da reserva legal, os resultados líquidos evidenciados pelo
balanço anual terão a aplicação que a assembleia geral destinar.
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ARTIGO 21.º

Foro competente

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não destes estatu-
tos, fica estipulada a competência do foro da comarca da Póvoa de
Lanhoso, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 22.º

Transitório

Ficam desde já nomeados para preencherem os órgãos sociais
durante o quadriénio de 2002 a 2005 os seguintes membros dos cor-
pos sociais:

Mesa da assembleia geral:
Presidente: Maria Margarida da Silva Vieira, casada, residente no

lugar de Cimo de Vila, freguesia de Taíde, concelho da Póvoa de
Lanhoso;

Secretário: Aida Cristina da Silva Vieira, casada, contribuinte
n.º 201087758, no lugar de Cimo de Vila, freguesia de Taíde, conce-
lho da Póvoa de Lanhoso;

Conselho de administração:
Presidente: António de Moura Vieira, casado, residente no lugar

de Cimo de Vila, freguesia Taíde, concelho da Póvoa de Lanhoso;
Vice-presidente: Albertina Rosa da Silva Vieira, casada, residente

no lugar de Cimo de Vila, freguesia de Taíde, concelho da Póvoa de
Lanhoso;

Vogal: João Paulo da Silva Vieira, casado, residente no lugar de
Cimo de Vila, freguesia de Taíde, concelho da Póvoa de Lanhoso.

Os administradores são todos dispensados de prestar caução para
o mandato que agora irão exercer.

Fiscal único.
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Armindo Costa, Serra

Cruz, Martins e Associado, S. R. O. C., inscrita na Ordem dos Revi-
sores Oficiais de Contas (O. R. O. C.) sob o n.º 57, com sede na Rua
de 25 de Abril, 454, 5.º, direito, Braga, representada por António
Manuel Alves de Sousa Martins, casado, inscrito na O. R. O. C. com
o n.º 919, residente no lugar das Cales, freguesia de Figueiredo, con-
celho de Amares;

Suplente: António Manuel Pinheiro Fernandes, casado, inscrito
na Lista da O. R. O. C. com o n.º 993, residente na Rua de Gil Vi-
cente, 46, 1.º, direito, Nogueira, Braga.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2002758786

BRAGANÇA
MIRANDA DO DOURO

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PALAÇOULO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrícula
n.º 8/861205; inscrição n.º 76; número e data da apresentação: 4/
040311.

Certifico que, com relação à cooperativa em epígrafe, foram de-
signados os membros dos órgãos de administração e de fiscalização
para o triénio de 2004-2006, em 20 de Dezembro de 2003:

Direcção:
Presidente: Narciso José Pires Preto, Rua das Eiricas, 23, Pala-

çoulo;
Secretário: Adriano Gonçalves Cangueiro, Águas Vivas;
Tesoureiro: José Carlos Rodrigues Domingues, Teixeira;
Vogal: Paulo Fernandes Neto, Águas Vivas;
Vogal: Rui Augusto Fernandes Franco, Miranda do Douro;
Suplentes da direcção: Acácio Augusto Alves, Rua das Eiras,

Palaçoulo; António Afonso Pimentel, Bairro da Terronha, Mi-
randa do Douro, e José Maria Domingues, Largo da Praça,
Palaçoulo;

Conselho fiscal:
Presidente: Manuel Alberto Alves, Águas Vivas;
Vice-presidente: André Anjos Galego, Teixeira;
Secretário: Alcino Augusto Alonso, Prado Gatão, Palaçoulo.

15 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Alegria
da Igreja Firmino Lopes. 2001711670

CASTELO BRANCO
SERTÃ

COOPERATIVA AGRÍCOLA DO ZÊZERE, C. R. L.

Sede: Cernache do Bonjardim, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 37/870923;
identificação de pessoa colectiva n.º 501070818.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que na sociedade em epígrafe foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

1.º Número e data da apresentação: 4/021121 � averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 2:

Cessação das funções de tesoureiro de Sebastião Patrício Mendes,
por falecimento, em 29 de Novembro de 2001.

2.º Número e data da apresentação: 5/021121 � averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 2:

Cessação das funções de presidente da direcção de Rui Biscaia
Correia Godinho, por renúncia, em 2 de Abril de 2002.

3.º Número e data da apresentação: 6/021121 � averbamento
n.º 4 à inscrição n.º 2:

Cessação das funções de suplente da direcção de José dos Santos
Brito, por renúncia, em 4 de Novembro de 2002.

4.º Número e data da apresentação: 7/021121 � inscrição n.º 3:
Nomeação da direcção e do conselho fiscal:
Direcção: Marcos Henriques Soares Patrício;
Vice-presidente: Eduardo Leitão da Silva Sardeira Santos;
Secretário: António Marcelino Oliveira Antunes;
Tesoureiro: José dos Santos Brito;
Suplentes: Isabel da Conceição Mendes Ferreira e Nuno Batista

Ingrês;
Concelho fiscal: António José Bastinho, José Ferreira Ramos e

José dos Santos.
Deliberado em 6 de Abril de 2002.
Período: triénio de 2002-2004.

Conferi. Está conforme.

23 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, em exercício, Filome-
na Maria Martins Ferreira dos Santos Vidigal Vaz. 2001808518

PIRES & RODRIGUES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Sesmo, Carvalhal, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 643/990609;
identificação de pessoa colectiva n.º 504478486; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 1/030717.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à na sociedade em epí-
grafe, foram efectuados os seguintes actos de registo:

1 � Foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 2002;

2 � Foi aumentado o capital social com um reforço de
236 930,06 euros, tendo sido alterado o pacto social quanto aos
artigos 3.º, 4.º e 5.º e aditado o § único ao artigo 3.º, que passam a
ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e já entrado
na caixa social, é de 249 400 euros, dividido em duas quotas: uma
no valor de 224 460 euros, pertencente ao sócio José António Pi-
res Serra, e a outra no valor 24 940 euros, pertencente à sócia Maria
de Lurdes Rodrigues Xavier.

§ único. Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de to-
dos, que lhes sejam exigidas prestações suplementares até ao valor
global igual ao do capital social.

4.º

A administração e representação da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta aos geren-
tes designados em assembleia geral, ficando desde já designados ge-
rentes ambos os sócios, José António Pires Serra e Maria de Lurdes
Rodrigues Xavier.
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5.º

A sociedade fica obrigada com a assinatura de um gerente.

Mais se certifica que, em relação à sociedade em epígrafe, foi
arquivado na respectiva pasta o texto do contrato, na sua redacção
actualizada.

Conferi. Está conforme.

6 de Agosto de 2003. � A Conservadora, Gina Maria Barata dos
Reis. 2003448500

LAGAR DA FONTANHEIRA, L.DA

Sede: Fontanheira, Figueiredo

Capital social: 24 000$

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 60; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/990617.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o seguinte acto de registo:

Inscrição n.º 2 � número e data da apresentação: 5/990617 �
Facto: dissolução.

Prazo de aprovação de contas � três anos.
Mais certifico que o pedido de registo foi requerido pelo Ex.mo Sr.

Procurador-Adjunto do Tribunal Judicial da Comarca da Sertã, pelo
que não se envia qualquer preparo para a respectiva publicação.

22 de Setembro de 1999. � A Conservadora, Paula Cristina de
Melo Seabra. 3000129169

SERTÃSOL � SOCIEDADE DE APROVEITAMENTO
DE ENERGIA, L.DA

Sede: Zona Industrial, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 437/910603;
identificação de pessoa colectiva n.º 502564083.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2002.

Conferi. Está conforme.

8 de Julho de 2003. � A Conservadora, Gina Maria Barata dos
Reis. 2002156263

JOAQUIM JOSÉ DA SILVA LOURENÇO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Serpa Pinto, 66, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 841/030625;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que por Joaquim José da Silva Lourenço,
casado com Maria Teresa Vieira das Neves Infante da Silva Louren-
ço na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade unipes-
soal por quotas, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Joaquim José da Silva Lou-
renço, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Serpa Pinto, 66,
na vila, freguesia e concelho da Sertã.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de vestuário para crian-
ça e bebé e brinquedos e mobiliário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à quota de igual valor nominal, per-
tencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo
do sócio ou de não sócios, conforme for deliberado em assembleia
geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

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

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares
de capital à sociedade até ao montante global correspondente a
10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei.

Conferi. Está conforme.

16 de Março de 2004. � A Conservadora, Gina Maria Barata
dos Reis. 2002156352

AUTO FALEIROS � COMÉRCIO DE CAMIÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Cabeçudo, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 838/030609;
identificação de pessoa colectiva n.º 506593568; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 5/030609.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que por Manuel Martins Nunes, casado
com Maria Lisete Marques Ferreira Nunes na comunhão de adquiri-
dos, foi constituída uma sociedade unipessoal por quotas, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Auto Faleiros � Comércio de Cami-
ões, Unipessoal, L.da, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede no lugar e freguesia de Cabeçudo, con-
celho da Sertã.

1 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para qualquer localidade dentro do mesmo concelho.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio de veículos automóveis.

ARTIGO 4.º

O capital, integralmente realizado em dinheiro, é de 5500 euros,
que corresponde a uma única quota do sócio, Manuel Martins Nu-
nes.

§ 1.º Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante de cinco vezes o capital social, reembolsáveis quando
julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição fixadas
em assembleia geral que delibere o reembolso.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e gerência da sociedade e a sua representa-
ção em juízo e fora dele, activa e passivamente, será exercida pelo
sócio Manuel Martins Nunes, desde já nomeado gerente, com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é necessária a assinatura do gerente.
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ARTIGO 6.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da as-
sembleia geral serão convocadas por meio de cartas registadas, diri-
gidas ao sócio com 15 dias de antecedência, indicando nelas o assun-
to a deliberar.

ARTIGO 7.º

Nos termos do previsto no artigo 270.º, alínea f), do Código das
Sociedades Comerciais, fica, desde já, autorizada a celebração de
quaisquer negócios jurídicos entre o sócio e a sociedade, desde que os
mesmos sirvam para a prossecução do objecto da mesma.

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de fazer face às despesas de constituição e registo
da mesma e aquisição de bens e equipamentos.

Conferi. Está conforme.

26 de Junho de 2003. � A Conservadora, Gina Maria Barata dos
Reis. 2003464026

LEVO E TRAGO � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Ramal da Quintã, Cernache do Bonjardim, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 722/010220;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/040304.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que na sociedade em epígrafe foi efectu-
ado o seguinte acto de registo:

Nomeação de gerente:
Gerente nomeado: António Augusto André Nunes, solteiro, mai-

or.
Data da deliberação: 17 de Fevereiro de 2004.

Conferi. Está conforme.

7 de Março de 2004. � A Conservadora, Gina Maria Barata dos
Reis. 2003449744

T. A. M. � TRANSPORTES INTERNACIONAIS, L.DA

Sede: Faval, Troviscal, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 460/920217;
identificação de pessoa colectiva n.º 501963081; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 13/040303.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que na sociedade em epígrafe foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

1 � Cessação das funções de gerente de Manuel Vasques, a partir
de 27 de Setembro de 2003, por destituição.

Conferi. Está conforme.

11 de Março de 2004. � A Conservadora, Gina Maria Barata
dos Reis. 2003449736

AMBIENTE IN � CONSULTORIA AMBIENTAL, L.DA

Sede: Nespereira, 9001, Casal Novo, Pedrógão Pequeno, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 864/040227;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/040227.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que entre Nuno Miguel Pitadas Santos e
mulher, Inês Albuquerque da Costa Lopes Santos, casados na comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade comercial por quotas,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quo-
tas, a sua firma é constituída pela denominação Ambiente In �
Consultoria Ambiental, L.da, e tem a sua sede no sítio de Nespereira,
9001, lugar do Casal Novo, freguesia de Pedrógão Pequeno, conce-
lho da Sertã.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,

bem como podem ser criadas ou encerradas sucursais, filiais, agênci-
as, delegações, escritórios ou outras formas de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultoria e a elaboração de pro-
jectos, exclusivamente na área do ambiente e ordenamento do ter-
ritório, assim como a formação ambiental.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Nuno Miguel Pitadas
Santos e Inês Albuquerque da Costa Lopes Santos.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar no capital social de quaisquer ou-
tras sociedades, quer com o mesmo objecto, quer com objecto dife-
rente, em agrupamentos complementares de empresas, agrupamen-
tos europeus de interesse económico, bem como adquirir ou alienar
acções, quotas ou obrigações de outras sociedades e realizar sobre
elas as operações que se mostrem convenientes aos interesses soci-
ais.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a não sócios carece do consentimento da so-
ciedade, à qual fica reservado o direito de preferência, em primeiro
lugar, e depois dela aos sócios não cedentes, nas cessões onerosas.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade prestações suplementares de
capital até ao montante global de 100 000 euros, por unanimidade
dos votos representativos do capital social.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio Nuno Mi-
guel Pitadas Santos, desde já designado gerente.

2 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 8.º

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

a) Por acordo entre a sociedade e o seu titular;
b) Quando a quota for penhorada, arrestada, arrolada ou de qual-

quer modo sujeita a procedimento judicial;
c) No caso de morte, falência, interdição ou inabilitação do seu

titular;
d) Se a quota for cedida sem o consentimento da sociedade.
2 � As quotas amortizadas figurarão como tal no balanço, po-

dendo a sociedade, em vez disso, adquiri-las ou fazê-las adquirir por
sócios ou por terceiros.

Conferi. Está conforme o original.

17 de Marco de 2004. � A Conservadora, Gina Maria Barata
dos Reis. 2003449779

JOSÉ ANTUNES JÚNIOR E IRMÃO, L.DA

Sede: Cruz do Fundão, Troviscal, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 370/900125;
identificação de pessoa colectiva n.º 501079343; inscrição n.º 24; nú-
mero e data da apresentação: 1/031103.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que na sociedade em epígrafe foi aumen-
tado e redenominado o capital social com um reforço de 2905,04 eu-
ros, tendo sido alterado o pacto social quanto ao artigo 5.º, que passa
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 5000 euros, subscrito em dinheiro, represen-
tado e dividido em duas quotas iguais, de 2500 euros, pertencendo
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uma ao sócio Armando Lopes Farinha Antunes e outra à sócia Lu-
cinda de Jesus Pereira Antunes Farinha.

Mais se certifica que, em relação à sociedade em epígrafe, foi
arquivado na respectiva pasta o texto do contrato, na sua redacção
actualizada.

Conferi. Está conforme.

17 de Março de 2004. � A Conservadora, Gina Maria Barata
dos Reis. 2003449760

COIMBRA
CANTANHEDE

MENDY � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1211/
001205; identificação de pessoa colectiva n.º 501191232; data da
apresentação: 030806.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano 2002.

19 de Janeiro de 2004. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2002743053

JOAQUIM BATISTA FERREIRA MACHADO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1363/
011227; identificação de pessoa colectiva n.º 505647192; data da
apresentação: 030630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano 2002.

19 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2001298340

PRÉ-BLOCO ANESTOR COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 286/
790619; identificação de pessoa colectiva n.º 500855102; data da
apresentação: 030630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano 2002.

19 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2002743401

CONSTRUÇÕES CARDADEIRO & CARDADEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1397/
020206; identificação de pessoa colectiva n.º 505950588; data da
apresentação: 030630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano 2002.

19 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2002743410

CASA DE PNEUS � M. M. DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 153/
700318; identificação de pessoa colectiva n.º 500058121; data da
apresentação: 030701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano 2002.

19 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2002743428

VETOCHA � ASSISTÊNCIA E CLÍNICA
VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 676/
930525; identificação de pessoa colectiva n.º 502773553; data da
apresentação: 030701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano 2002.

19 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2002743436

TÁXI RODOTÁXI, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1509/
030109; identificação de pessoa colectiva n.º 505688360; data da
apresentação: 030701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano 2002.

19 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2002743444

FOGARTE � COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 437/
871106; identificação de pessoa colectiva n.º 501944001; data da
apresentação: 030701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano 2002.

19 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2001985509

ELECTROVEICULUM � SERVIÇOS DE ELECTRICIDADE
E MECÂNICA AUTOMÓVEL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1396/
020206; identificação de pessoa colectiva n.º 505999234; data da
apresentação: 030701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano 2002.

19 de Dezembro de 2003. � O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2001298501

LEONEL PESSOA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1430/
020508; identificação de pessoa colectiva n.º 506006212; data da
apresentação: 030702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano 2002.

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Conceição
Maria Bessa da Silva Branco. 2002742294

ANTÓNIO FERNANDO REIS DE JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 898/
970702; identificação de pessoa colectiva n.º 503912271; data da
apresentação: 030703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano 2002.

19 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Conceição
Maria Bessa da Silva Branco. 2002742456
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DESIGN INDUSTRIAL BERND SIEGLE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 939/
971219; identificação de pessoa colectiva n.º 504023225; data:
030702.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade identifica-
da em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

30 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Conservadora, Lúcia
Maria Damas Gonçalves Correia. 2001257953

MENDY � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1211/
001205; identificação de pessoa colectiva n.º 501191232; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
040309.

Certifico que cessou funções de gerente o ex-sócio Domingos do
Rosário Fernandes, por renúncia.

Data: 13 de Dezembro de 2003.

16 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Conceição Maria
Bessa da Silva Branco. 2004580232

FREITAS, PEREIRA & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1597/
040304; identificação de pessoa colectiva P 506887677; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 8/040304.

Certifico que entre Marlene dos Santos Pereira, Ana Cristina da
Rocha Freitas e Sílvia Maria Varino Soares foi constituída a socieda-
de em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Freitas, Pereira & Soares, L.da, e
tem a sua sede na Rua do Padre Américo, Edifício Alfa, loja 5, fre-
guesia, concelho e cidade de Cantanhede.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de con-
tabilidade e fiscalidade, e actividades de consultoria para os negócios
e a gestão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: duas iguais, de 2000 euros cada uma, per-
tencentes uma a cada uma das sócias Marlene dos Santos Pereira e
Ana Cristina da Rocha Freitas, e uma de 1000 euros, pertencente à
sócia Sílvia Maria Varino Soares.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeadas gerentes todas as sócias.

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 parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

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.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Conceição Maria
Bessa da Silva Branco. 2004580224

NOVOS CONSTRUTORES � PROMOÇÃO
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 794/
951017; identificação de pessoa colectiva n.º 503520950; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 8/040303.

Certifico que o capital social foi reforçado com a quantia de
75 060,10 euros e parcialmente alterado o contrato, tendo, por
consequência, os artigos 1.º (n.º 1), 2.º, 3.º e 4.º, ao qual foi aditado
o n.º 2, ficando o n.º 1 com a redacção existente no artigo, e 6.º
ficado com a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Novos Construtores � Promo-
ção e Investimentos Imobiliários, L.da, e tem sede na Zona Industri-
al de Febres, lote 3, vila e freguesia de Febres, concelho de Canta-
nhede.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto principal a promoção imobili-
ária, construção civil, compra e venda de bens imóveis e revenda
dos adquiridos para esse fim e com actividade acessória o arrenda-
mento e administração de bens imóveis.

2 � A sociedade poderá participar no capital de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, estabelecer relações de
grupo com outras sociedades comerciais e participar em quaisquer
associações ou consórcios para melhor preenchimento do seu objec-
to social e por simples deliberação de órgão de administração.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens ou demais valores constantes da escrita social, é de 100 000 euros
e corresponde à soma de duas quotas iguais, dos valores nominais de
50 000 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Cidálio Soares Ramos e Silvério Soares Ramos.

4.º
1 � (Texto já existente.)
2 � Em alargamento dos poderes normais de gerência, qualquer ge-

rente poderá ainda adquirir, trocar e alienar quaisquer bens móveis, desig-
nadamente equipamentos e veículos automóveis, incluindo por contra-
tos leasing e ALD.

6.º

1 � Por deliberação em assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a 20 ve-
zes o capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo
a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral que de-
libere 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.

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

9 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2001257961
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COIMBRA

PÉROLA DO MONDEGO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9865/
040105; identificação de pessoa colectiva n.º 506820521; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 2/040309.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi nome-
ado para o cargo de gerente o não sócio Joaquim José Guardado de
Oliveira.

Data da deliberação: 5 de Março de 2004.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2003471260

MANUEL LOPES PEREIRA, FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1148/
640629; identificação de pessoa colectiva n.º 500179417; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 12; números e data das
apresentações: 3 e 4/040309.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que Maria João
Patrício Pereira Araújo Gomes foi exonerada do cargo que vinha
exercendo na referida sociedade, em 18 de Abril de 2004, por re-
núncia.

Mais certifico que foi nomeado para o referido cargo a sócia Ana
Maria Patrício Lopes Pereira, em 11 de Fevereiro de 2004, até ao
final do ano 2005.

9 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2003471294

FUCOLI-SOMEPAL � FUNDIÇÃO DE FERRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7473;
identificação de pessoa colectiva n.º 504348701.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referente ao ano 2003.

11 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003471383

VALE DE COSELHAS � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7474;
identificação de pessoa colectiva n.º 504348710.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referente ao ano 2003.

11 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003471391

ACIP, EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9939;
identificação de pessoa colectiva n.º 506004007; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 1/040309.

Certifico que foi constituída pela Associação do Comércio e da
Indústria de Panificação, Pastelaria e Similares a sociedade unipes-
soal por quotas em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ACIP, Edições e Publicações � Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Tomar, 11, 1.º, freguesia de
Sé Nova, concelho de Coimbra.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sua sede social para outro local dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como pode criar ou extinguir
agências, delegações, sucursais ou outras formas de representação da
sociedade, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a edição e produção de revis-
tas e publicidade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia, Associação do Comércio e da Indústria de
Panificação, Pastelaria e Similares.

ARTIGO 4.º

A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e representação da sociedade pertence a Valde-
mar Pedro Carvalho, José da Silva Teotónio, José das Neves Gas-
par, Manuel Joaquim Ferreira e Luís Miguel Francisco Campos, des-
de já nomeados gerentes, sem remuneração, ou a quem pela sociedade
venha a ser designado, sócio ou não e com ou sem remuneração,
conforme vier a ser deliberado.

2 � Os gerentes cessarão automaticamente as respectivas fun-
ções até 30 dias após a tomada de posse dos novos representantes
dos corpos directivos da sócia.

3 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é necessária a assinatura de três gerentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer
que seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas e desde que, em sociedades por quotas, não fique na
situação de única sócia dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003471278

FESTAS E CONCILIAÇÕES � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9509;
identificação de pessoa colectiva n.º 506322033.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano 2002.

30 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2004186623

MILARA � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3784;
identificação de pessoa colectiva n.º 501968342; inscrição n.º 8; nú-
mero e data da apresentação: 18/040227.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo 31 de Dezembro de
2001 a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003471073

SERVOTRAVÕES � SERVIÇOS RÁPIDOS TRAVÕES
E MOTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7100;
identificação de pessoa colectiva n.º 504098322; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 3/040303.
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Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo 27 de Fevereiro de
2003 a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003471189

DISTRIDECOR � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE MOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6616/
970205; identificação de pessoa colectiva n.º 503673706; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 14 e inscrição n.º 16; números e data das
apresentações: 3 e 4/040302.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que Carlos
Alberto Gonçalves Leite cessou as funções de administrador único
que vinha exercendo na referida sociedade, em 13 de Fevereiro de
2004, por renúncia.

Mais certifico que nomeado para o referido cargo na mesma data
João Fernando Susano Perdigão, casado, para o mandato em curso,
de 2003-2006.

5 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2003471162

AUTO TÁXIS CIDADE DO MONDEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8742/
010625; identificação de pessoa colectiva n.º 505355019; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: OF. 1 e 2/040301.

Certifico que foi depositada a escritura de que consta a cessação
de funções do gerente Rogério Paulo das Neves Ferreira, por desti-
tuição, em 16 de Fevereiro de 2004.

Mais certifico que foram alterados os artigos 3.º e 4.º do pacto
social, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, dos valores
nominais de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios, António Dias Bernardes e Maria do Céu Branco Almeida Ber-
nardes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem
a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes os sócios, António Dias Bernardes e Maria do Céu Branco
Almeida Bernardes.

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

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

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

3 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2003470972

JOSÉ MARIA BARROCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8946;
identificação de pessoa colectiva n.º 505901773; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e data das apresentações:
3 e 4/040301.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que:
a) Em 16 de Fevereiro de 2004, José Maria Gaspar Barroca ces-

sou as suas funções de gerente, por renúncia;
b) Em 16 de Fevereiro de 2004, foi designado gerente o não só-

cio António Fernando dos Santos Sousa.

Está conforme o original.

8 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003471090

PALMEIPAN � PANIFICAÇÃO E PASTELARIA, S. A.
anteriormente M. R. CRISTINO & MIRANDA TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 609/
420414; identificação de pessoa colectiva n.º 500173427; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 2/040223.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social de 9975,97 euros para 50 000 euros, tendo sido
transformada em sociedade anónima, a qual ficou com os seguintes
estatutos:

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de PALMEIPAN �
Panificação e Pastelaria, S. A.

2 � A sede social é na Rua da Sofia, 13 a 17, freguesia de Santa
Cruz, cidade e concelho de Coimbra.

3 � Por deliberação do conselho de administração, a sede pode
ser deslocada para outro lugar deste concelho ou de qualquer dos
concelhos limítrofes.

4 � Também por deliberação do conselho de administração, a
sociedade pode criar delegações, filiais, sucursais, agências ou outras
formas de representação e localizá-las no País ou fora dele.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a indústria e comércio de pani-
ficação, pastelaria, confeitaria e cafetaria.

2 � A sociedade poderá adquirir participações sociais como sócia
de responsabilidade ilimitada ou de participações em sociedades com
objecto diferente do referido no número antecedente, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e outros valores mobiliários

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros
e fica representado por 50 000 acções, cada uma com o valor no-
minal de 1 euro.

2 � Haverá inicialmente títulos de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100,
500 e 1000 acções e de outros montantes que se mostrem conveni-
entes.

3 � Os títulos são assinados por dois administradores:

ARTIGO 4.º

1 � Inicialmente todas as acções são ao portador e, sob prévia
informação ao conselho de administração, são livremente convertí-
veis em acções nominativas.

2 � A conversão de acções nominativas em acções ao portador
só pode ser feita nas condições previstas neste pacto social.

3 � O accionista que pretenda a conversão das suas acções nomi-
nativas em acções ao portador deve formular o pedido ao conselho
de administração, o qual o apreciará, de acordo com a justificação
sumária apresentada pelo interessado.

4 � O conselho de administração, desde que entenda ser atendí-
vel o pedido formulado, comunicará ao presidente da mesa da as-
sembleia geral a necessidade de ser convocada uma assembleia para
deliberar sobre a proposta de conversão por ela apresentada.

5 � O interessado poderá converter as suas acções nominativas
em acções ao portador, desde que a proposta de conversão seja apro-
vada por votos que correspondam a, pelo menos, três quartos do
capital social.

6 � As despesas de conversão são sempre encargo do accionista
pretendente.

ARTIGO 5.º

1 � Na transmissão de acções nominativas, a título oneroso,
quando o transmissário não se encontre na linha de sucessão legí-
tima do transmitente, os titulares de acções nominativas que re-
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presentem, pelo menos, 10% do capital social gozam do direito de
preferência, em primeiro lugar e, em segundo lugar, a própria so-
ciedade.

2 � Para o exercício deste direito, o transmitente comunicará
ao conselho de administração a sua intenção de venda, as condições
do projectado negócio, incluindo a identidade completa do preten-
dente comprador, e este comunicará aos titulares do direito de pre-
ferência por cartas registadas, com aviso de recepção.

3 � O direito de preferência caduca se os possíveis preferentes
não declararem, da mesma forma, a vontade de preferirem, no pra-
zo de 60 dias a contar da data da recepção das cartas previstas no
número anterior, devendo o conselho de administração comunicar
ao accionista que pretende vender as suas acções a caducidade do
direito de preferência.

4 � Se mais de um accionista pretender preferir, as acções serão
rateadas de acordo com o número de acções nominativas de que cada
um dos preferentes seja titular.

ARTIGO 6.º

1 � O conselho de administração procederá à amortização das
seguintes acções:

a) Cujo titular use o direito à informação que a lei lhe concede
para daí tirar vantagens que causem prejuízo à sociedade ou aos outros
accionistas;

b) Cujo titular seja declarado falido ou insolvente por sentença
transitada em julgado;

c) As apreendidas judicialmente para serem sujeitas a venda for-
çada.

2 � As amortizações aqui previstas devem ser realizadas no pra-
zo máximo de um ano a contar do conhecimento do facto que lhes
der causa.

3 � A contrapartida da amortização é correspondente ao valor
contabilístico resultante do último balanço aprovado, salvo se as
acções tiverem cotação, caso em que o respectivo valor será o mais
baixo das cotações do dia anterior àquele em que o conselho de ad-
ministração execute a amortização.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que,
pelo menos até 10 dias antes, possuam 10 ou mais acções em seu
nome averbadas no livro de registo da sociedade ou, tratando-se de
acções ao portador não registadas, demonstrem terem feito o seu
depósito numa instituição de crédito, através de declaração emitida
pela depositária, com a mesma antecedência.

2 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto; os acci-
onistas possuidores de um número de acções inferior a 100 poderão
agrupar-se de forma a somar esse número, fazendo-se então repre-
sentar por qualquer um dos agrupados.

3 � Os accionistas que sejam pessoas singulares podem fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por outros accionistas,
pelo cônjuge, ascendente ou descendente ou por um membro do
conselho de administração.

4 � Os instrumentos de representação previstos nos números
anteriores deverão ser dirigidos ao presidente da mesa da assembleia
geral e entregues na secretaria da sociedade com, pelo menos, dois
dias úteis de antecedência em relação à data marcada para a respec-
tiva reunião.

5 � Os membros do conselho de administração e o fiscal único
deverão estar presentes nas reuniões da assembleia geral e, mesmo
que não disponham de direito de voto, poderão intervir nos traba-
lhos, apresentar propostas e participar nos respectivos debates.

6 � A assembleia geral só pode deliberar, em primeira convoca-
tória, desde que estejam presentes accionistas que representem a
maioria do capital.

ARTIGO 8.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e um secretário, eleitos em assembleia geral de entre accionistas ou
não, por um período de três anos, os quais poderão sempre ser ree-
leitos.

2 � Compete ao presidente da assembleia geral convocar e diri-
gir as respectivas reuniões da assembleia, bem como exercer as de-
mais funções que lhe são conferidas por lei e pelo presente pacto
social.

ARTIGO 9.º

1 � As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem
ser expedidas com a antecedência mínima e a publicidade impostas
por lei.

2 � Se as acções forem todas nominativas, as assembleias gerais
podem ser convocadas por carta registadas, expedidas com a ante-
cedência mínima de 21 dias, aos accionistas e demais pessoas que
devam estar presentes.

3 � O presidente da mesa deverá convocar extraordinariamente
a assembleia geral sempre que tal seja solicitado pelo conselho de
administração ou pelo fiscal único.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 10.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três ou cinco membros, conforme
vier a ser deliberado na assembleia electiva, e que serão eleitos de
entre os accionistas ou não accionistas, por um período de três anos,
sendo permitida a sua reeleição por sucessivos triénios, sem qualquer
limitação.

2 � Os Administradores, findo o mandato, mantêm-se em fun-
ções até serem substituídos.

3 � A eleição é feita por listas completas, nas quais serão desig-
nados o presidente, vice-presidente e os vogais.

4 � Na falta ou impedimento definitivo de qualquer administra-
dor, os demais procederão à cooptação de um substituto. Se for
necessário substituir o presidente, o conselho de administração de-
signará qual, de entre eles, substitui o presidente impedido. O man-
dato do novo administrador cooptado terminará no fim do período
para o qual o administrador substituído tinha sido eleito.

5 � A responsabilidade de cada administrador deverá ser caucio-
nada ou não, conforme for deliberado pela assembleia geral electiva,
a qual fixará o valor da caução.

6 � Os administradores serão remunerados ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, e pelo modo que for estabelecido
nessa mesma assembleia.

ARTIGO 11.º

1 � O conselho de administração deverá reunirá quadrimestral-
mente e, além disso, sempre que for convocado pelo presidente.

2 � Cada administrador pode fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outro administrador, mediante simples carta dirigi-
da ao presidente, mas cada instrumento de representação não pode
ser utilizado mais de uma vez. As cartas de representação ficarão
arquivadas como anexos à acta da reunião respectiva.

3 � Os administradores serão convocados por qualquer forma
adequada permitida por lei, emitida com o tempo de antecedência
que, nas circunstâncias, permitam a comparência dos convocados.
A convocatória deverá precisar os assuntos sobre os quais o conse-
lho de administração irá pronunciar-se.

4 � Para que o conselho de administração possa deliberar valida-
mente é necessário que esteja presente ou devidamente representada
a maioria dos seus membros efectivos. O conselho de administração
deliberará sobre os assuntos agendados para a reunião, podendo, to-
davia, discutir e deliberar sobre outros assuntos, desde que nisso acor-
dem todos os membros presentes.

5 � De cada reunião será lavrada acta, por todos assinada.

ARTIGO 12.º

1 � Cabem ao conselho de administração os mais amplos pode-
res de administração da sociedade, previstos no artigo 406.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais.

2 � O conselho de administração poderá constituir procuradores
ou mandatários da sociedade, fixando com toda a precisão os actos
que estes podem praticar e a duração do mandato, os quais só obri-
garão a sociedade nos precisos termos do mandato.

ARTIGO 13.º

A sociedade será representada e obriga-se com a assinatura de dois
elementos do conselho de administração, um dos quais será o seu
presidente.
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ARTIGO 14.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a
um suplente, eleitos pela assembleia geral de entre revisores oficiais
de contas ou sociedades revisoras de contas, por períodos de três
anos, e podem ser reeleitos uma ou mais vezes.

2 � O fiscal único será remunerado conforme for acordado com
o conselho de administração.

CAPÍTULO V

Direito à informação

ARTIGO 15.º

1 � O direito à informação deverá sempre ser exercido de modo
a não perturbar o ritmo dos negócios sociais e será satisfeito por
forma a não interromper ou provocar atrasos no funcionamento dos
serviços implicados na resposta.

2 � O pedido de informação ou consulta será apresentado ao
conselho de administração e nunca dirigido directamente a quaisquer
serviços.

3 � Recebido o pedido, o conselho de administração marcará data
para a resposta ou consulta num prazo compatível com as circunstân-
cias e com os motivos que justificam o pedido feito.

CAPÍTULO VI

Contas e lucros

ARTIGO 16.º

1 � O exercício social coincide com o ano civil.
2 � Relativamente a cada exercício social, o conselho de admi-

nistração deve submeter à assembleia geral, acompanhado do res-
pectivo relatório de gestão e do parecer do fiscal único, até ao fim
do mês de Março, as contas, o balanço e a proposta de aplicação de
resultados referentes ao exercício do ano anterior.

ARTIGO 17.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de deduzidas
ou reforçadas as provisões e reservas impostas por lei, ou votadas
na assembleia, serão distribuídos na forma legal.

CAPÍTULO VII

Disposições transitórias

ARTIGO 18.º

Para o triénio de 2004-2006, os órgãos sociais, isentos de cau-
ção, são compostos da seguinte forma:

Assembleia geral:
Presidente: Dr. Eduardo Rodrigues Barbosa, divorciado;
Secretário: Bernardo da Fonseca Vieira de Melo, casado;
Conselho de administração:
Presidente: Manuel Simões Dias Quintaneiro, casado;
Vice-presidente: Sebastião Nunes Pereira, divorciado;
Vogal: António Manuel da Cunha Pereira, divorciado;
Fiscal único:
Efectivo: Manuel Alberto Martins, revisor oficial de contas

n.º 438, em representação de Alberto Martins e Henriques Pinto,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 130;

Suplente: Manuel Henriques Pinto, casado, revisor oficial de con-
tas n.º 391.

Está conforme o original.

1 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2003470956

CLUBE VOLAREMUNDIA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9928;
identificação de pessoa colectiva n.º 506892417; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 8/040225.

Certifico que foi constituída por Nuno Filipe Pinheiro Perdigão,
Luís Daniel Perdigão Simões e Sara Margarida Fresco de Oliveira
Pimentel, todos solteiros, maiores, e VOLAREMUNDIA � Agên-
cia de Viagens, L.da, a sociedade por quotas em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clube Volaremundia � Presta-
ção de Serviços de Turismo, L.da, e tem a sua sede na Urbanização
Quinta das Lágrimas, lote 1, sector A, fracções A e B, freguesia de
Santa Clara, concelho e cidade de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto principal a comercialização,
promoção e representação de materiais e equipamentos para a acti-
vidade do turismo; prestação de serviços de turismo e secretariado,
tratamento de dados na área da informática e arquivamento, consul-
tadoria para os negócios e gestão a empresas e particulares, promo-
ções turísticas e imobiliárias e como actividades secundárias dar de
arrendamento bens imóveis e administração de condomínios, inves-
tigação e desenvolvimento nas áreas das novas tecnologias, estudos
de mercado e sondagens de opinião, publicidade, actividades de en-
saios na área da informática e prestação de serviços de investigação
e segurança em edifícios inteligentes.

2 � A sociedade poderá adquirir participações noutras socieda-
des, mesmo com objecto diferente, por deliberação da assembleia
geral.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas dos valores no-
minais e titulares seguintes: uma de 1250 euros, pertencente à sócia
VOLAREMUNDIA � Agência de Viagens, L.da; uma de 3250 euros,
pertencente ao sócio Nuno Filipe Pinheiro Perdigão, e duas iguais,
de 250 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Sara
Margarida Fresco de Oliveira Pimentel e Luís Daniel Perdigão Si-
mões.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Nuno
Filipe Pinheiro Perdigão, Luís Daniel Perdigão Simões e Sara Mar-
garida Fresco de Oliveira Pimentel.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes, sendo sempre
obrigatória a assinatura do gerente Nuno Filipe Pinheiro Perdigão.

3 � A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abonações,
letras de favor ou outros actos estranhos ao objecto social.

ARTIGO 5.º

As cessões de quotas, quer a sócios, quer a estranhos, dependem
sempre do consentimento da sociedade, que detém o direito de pre-
ferência, o qual, de seguida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos, as assem-
bleias gerais serão convocadas por carta registada, com aviso de
recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 7.º

1 � Por deliberação em assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a 20 ve-
zes o capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo
a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral que de-
libere 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.

12 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003470158



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 94 � 21 de Abril de 20048734-(138)

MARCOLINO MOREIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9933;
identificação de pessoa colectiva n.º 506892417; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 4/040303.

Certifico que foi constituída por Fernando Manuel Chaves Silva,
divorciado, e Anabela Marcolino Moreira, solteira, maior, a socie-
dade por quotas em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Marcolino Moreira & Silva, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Câmara Pestana, lote
B, 31, 1.º, B, freguesia de Santo António dos Olivais, concelho de
Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de máquinas
e ferramentas; aluguer das mesmas e prestação de serviços de assis-
tência técnica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, dos valo-
res nominais de 10 000 euros cada uma, pertencentes uma a cada
um dos sócios, Fernando Manuel Chaves Silva e Anabela Marcolino
Moreira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeada gerente a sócia Anabela
Marcolino Moreira.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Por deliberação em assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a 20 ve-
zes o capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo
a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral que de-
libere 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.

12 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003471324

COPYKNÓMICA � FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9934;
identificação de pessoa colectiva n.º 506883540; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 5/040303.

Certifico que foi constituída por Luís Filipe Salgado Cortesão,
casado com Carla Alexandra Martins Campos, e Vítor Moreira Si-
mões Gomes, casado com Teresa Cristina Barata Mendes Gomes,
ambos casados na comunhão de adquiridos, a sociedade por quotas
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COPYKNÓMICA � Fotocópias
e Impressão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Vale das Flores, lote 5,
1.º, C, freguesia de Santo António dos Olivais, concelho de Coim-
bra.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de centro de fotocópi-
as, tratamento de texto, encadernações, comércio de artigos de pa-
pelaria, exploração de espaço para acesso à internet e impressão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, dos valores
nominais de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Luís Filipe Salgado Cortesão e Vítor Moreira Simões Gomes.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

1 � Por deliberação em assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a 20 ve-
zes o capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo
a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral que de-
libere 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.

12 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003471308

MANUFACTURA SILVER RIBER, OURIVESARIA, L.DA

anteriormente SILVER RIBER, OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9811/
031027; identificação de pessoa colectiva n.º 506755835; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 6/040302.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram al-
terados o n.º 1 do artigo 1.º e o artigo 2.º do pacto social da socie-
dade em epígrafe, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manufactura Silver Riber, Ouri-
vesaria, L.da

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de arti-
gos de ourivesaria, relojoaria, brindes publicitários, vestuário,
artigos de decoração e utilidades domésticas, manufactura e trans-
formação de quinquilharias e de outros objectos relacionados com
a actividade.

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

5 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2003471219

COIMBRA DOMUS � ADMINISTRAÇÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9736;
identificação de pessoa colectiva n.º 506687155; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 3 e inscrição n.º 5; OF. números e data das apresenta-
ções: 20 e 21/040227.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que:
a) Em 16 de Fevereiro de 2004, Rosa Maria Antunes Pereira da

Silva Tavares cessou as suas funções de gerente, por renúncia;
b) O pacto foi alterado no n.º 1 do artigo 4.º e artigo 3.º, pelo

que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens ou demais valores constantes da escrita social, é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas iguais, dos valores nominais de
2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, Tia-
go França Gonçalves e Paulo José de Matos Falcão.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios designados
em assembleia geral, sendo nomeados gerentes, a partir de hoje, os
sócios Paulo José de Matos Falcão e Tiago França Gonçalves.

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

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2003471103

CONDEIXA-A-NOVA

VIRGÍLIO RAIMUNDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 537/040209; identificação de pessoa colectiva n.º 502067438;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 1/040309.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou uma alteração
parcial do seu pacto social, passando o artigo 1.º a ter a seguinte
redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Virgílio Raimundo, L.da, e vai ter a
sua sede na Rua do Dr. Simão da Cunha, 49, 2.º, esquerdo, na vila,
freguesia e concelho de Condeixa-a-Nova.

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

Conferida, está conforme.

11 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, César Nuno de
Oliveira Pereira de Moura. 2001909152

CRECHE E JARDIM INFÂNCIA � PINTAINHOS
D�OURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 538/040309; identificação de pessoa colectiva n.º 506889645;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/040309.

Certifico que entre Mário Manuel Manaia dos Santos e mulher,
Maria Celeste Jorge Serralha dos Santos, Ana Luísa Serralha Manaia
dos Santos e Joana Catarina Serralha Manaia dos Santos foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Creche e Jardim Infância �
Pintainhos d�Ouro, L.da, e tem a sua sede no lugar de Quinta Nova,
freguesia de Condeixa-a-Velha, concelho de Condeixa-a-Nova.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de creche e jardim-
-de-infância.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas dos valores
nominais e titulares seguintes: duas iguais, de 4000 euros cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios Mário Manuel Manaia dos
Santos e Maria Celeste Jorge Serralha dos Santos, e duas iguais, de
1000 euros cada uma, pertencentes uma a cada uma das sócias Ana
Luísa Serralha Manaia dos Santos e Joana Catarina Serralha Manaia
dos Santos.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição
fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

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

Conferida, está conforme.

9 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, César Nuno de
Oliveira Pereira de Moura. 2001909136

MIRANDA DO CORVO

ARBORLUSITÂNIA � PRODUTOR DE PLANTAS
ORNAMENTAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 464/040305; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
040305.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade comercial por
quotas em epígrafe, que se rege pelas cláusulas a seguir indicadas,
sendo único sócio Paulo Jorge Teixeira Couceiro, casado com Patrí-
cia Catarina Luís Graça na separação de bens:

1.º

A sociedade adopta a firma ARBORLUSITÂNIA � Produtor de
Plantas Ornamentais, Unipessoal, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua Principal, no lugar de
Casal da Senhora, freguesia de Semide, concelho de Miranda do Cor-
vo.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como poderá criar ou encerrar filiais, sucursais ou
quaisquer outras formas de representação da sociedade, no território
nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem como objecto: produtor de plantas ornamentais
de exterior.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
130 000 euros e acha-se representado numa quota única, de igual
valor nominal, titulada em nome do sócio, Paulo Jorge Teixeira
Couceiro.

5.º

Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao quíntuplo do capital social.

6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence aos gerentes, sócios
ou não sócios, que como tal vierem a ser designados em assembleia
geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio, Paulo Jorge Tei-
xeira Couceiro.

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

7.º

Ficam reciprocamente autorizados, sócio e sociedade, a celebrar
negócios entre si.

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � A Ajudante, Ana Margarida Simões
Pinto Sério. 2003632034

PENACOVA

TRANSPORTES FERNANDO SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 206/
960618; identificação de pessoa colectiva n.º 503663670; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 1 e 3/040310.

Certifico que, por escritura de cessões de quotas, aumento de ca-
pital e modificação total do contrato da sociedade de 29 de Janeiro
de 2004, a fl. 75 do livro n.º 563-C do 3.º Cartório Notarial de
Coimbra:

a) Foi aumentado o capital social da sociedade supra-identificada
de 100 250 euros para 150 000 euros, em dinheiro, subscritas por
ambos os sócios, para reforço das suas quotas, e modificação total
do contrato da sociedade:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Fernando Simões,
L.da, e tem a sua sede no lugar de Riba de Baixo, freguesia e conce-
lho de Penacova.

2 � Por decisão da gerência, pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como podem ser
criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto o exercício de transportes pú-
blicos rodoviários ocasionais de mercadorias.

2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade limitada em sociedades com objecto diverso do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros e encontra-se dividido em duas quotas: uma do valor
nominal de 145 000 euros, do sócio Fernando Batista Simões, e outra
do valor nominal de 5000 euros, da sócia Maria de Fátima da Silva
Lopes Simões.

2 � Por deliberação unânime de todos, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global de
600 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � Apenas a cessão total ou parcial de quotas entre sócios é
livremente permitida.

2 � A cessão de quotas a não sócio depende do consentimento
prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência, em
primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo, no caso de
cessão a título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado, fica afecta ao gerente ou gerentes
a designar em assembleia geral.

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

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em

massa falida ou insolvente;
c) Cessão de quota a não sócio sem prévio consentimento da

sociedade;
d) Quando o sócio deixar de comparecer ou de se fazer represen-

tar nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos;
e) Morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio.
2 � Salvo acordo ou disposição legal imperativa em sentido di-

verso, a contrapartida da amortização será o valor que para a quota
resultar do último balanço aprovado e será paga nas condições esti-
puladas na assembleia que deliberar a amortização.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar que em vez da quota amortizada sejam
criadas uma ou mais quotas destinadas a serem alienadas a um ou
mais sócios ou a terceiro.

ARTIGO 7.º

Por deliberação dos sócios, poderão ser derrogadas as normas le-
gais dispositivas.

b) Cessação das funções de gerente de José Miguel da Silva Si-
mões, por renúncia, em 29 de Janeiro de 2004.

Mais certifico que o texto completo do pacto social da mesma
sociedade, na sua redacção actualizada, foi depositada na pasta res-
pectiva.

Conferida, está conforme.

15 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 2003740090

PALETACO � PALETES E TACOS MONDEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 20/
850618; identificação de pessoa colectiva n.º 500210250; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/
040311.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a inscrição supra-identificada é do
seguinte teor:

Cessação das funções de gerente de Carlos Alberto Martins Go-
mes, por renúncia, em 1 de Novembro de 2003.

Conferida, está conforme

15 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 2003740082

TÁBUA

AUTO REGUILAS � PEÇAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Freguesia de Tábua, concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 275/950223;
identificação de pessoa colectiva n.º 503377414; data: 24062003.

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

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 2001869665

AGRO DE VRIES � EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 333/
970512; identificação de pessoa colectiva n.º 503889189; data:
23062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano 2002.

Está conforme o original.

Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.) 2001869720

ELECTRODOMÉSTICOS DO ARINTE, L.DA

Sede: Arinte, freguesia de Tábua, concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 472; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506144291; data: 23062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano 2002.

Está conforme o original.

A Conservadora, Marinha da Conceição dos Reis Fevereiro.
2004910895

FARO
ALBUFEIRA

E2V � EQUIPAMENTOS DE VIDEOVIGILÂNCIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 3038/
20040310; identificação de pessoa colectiva n.º 506862160; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 23/20040310.

Certifico que se encontra depositado na pasta respectiva fotocó-
pia do documento particular, elaborado em 10 de Março de 2004,
pelo qual foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma E2V � Equipamentos de Video-
vigilância, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Alto dos Caliços,
lote E, 18-B, freguesia de Albufeira, concelho de Albufeira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objectivo o comércio, importação, instala-
ção e manutenção de equipamento electrónico, nomeadamente de
videovigilância e alarmes, desenvolvimento de sistemas de videovi-
gilância.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor, perten-
cente ao sócio único.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, confor-
me ele decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original,

16 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 2003774610

NUNESMÁTICA � FORMAÇÃO EM INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 17 771/
970924; identificação de pessoa colectiva n.º 503989746; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 15; números e data das
apresentações: 21 e 22/20040310.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva fotocó-
pia da escritura lavrada em 2 de Março de 2004, a fl. 101 do livro
n.º 151-A no Cartório Notarial do C. F. E. de Loulé, na qual Maria
Manuela Ribeiro Henriques renunciou à gerência a partir de 2 de
Março de 2004.

Nomeiam para o cargo de gerente Maria do Rosário Ribeiro Vaz,
Rua do Dr. Mário Sacramento, lote 234, Fanqueiro, Foros de Amo-
ra, Amora, Seixal.

29 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isa-
bel S. Zambujo Rosa. 2003774602

PINE SUN PARK � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2501/
20011024; identificação de pessoa colectiva n.º 505684330; data:
01072002.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano 2001.

7 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Luís Ven-
ces Miranda. 2000140378

ISABEL CORREIA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 15/
840525; identificação de pessoa colectiva n.º 501290770; data:
27062002.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano 2001.

5 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena Avó.
1000218371

PAULO JORGE & FERREIRA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2351/
20010207; data: 21022003.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano 2001.

14 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Rosalina Luísa
Caçador Redondeiro Marques. 2000104146

CONTINENTALCAR � RENT-A-CAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1754/
970715; identificação de pessoa colectiva n.º 503916978; data:
09092002.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano 2001.

14 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Rosalina Luísa
Caçador Redondeiro Marques. 2000140505

PINE CLIFFS � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2489/
20011008; identificação de pessoa colectiva n.º 505126737; data:
18092003.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas dos anos 2001 e 2002.

8 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosalina Luísa
Caçador Redondeiro Marques. 2003768629

IMOLANCA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1106/
911023; identificação de pessoa colectiva n.º 502635649; data:
29102002.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano 2001.

14 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Rosalina Luísa
Caçador Redondeiro Marques. 2000141528

TECMAN � ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO
DE UNIDADES HOTELEIRAS E SIMILARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2885/
20030528; identificação de pessoa colectiva n.º 502564873; data:
30062002.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano 2002.

23 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Rosalina Luísa
Caçador Redondeiro Marques. 2003667989

FARO

ALGARSER, OBRAS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, S. A.

Sede: Rua de Castilho, 31, 1.º, direito, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4026/991001;
identificação de pessoa colectiva n.º 504540238; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 5/20040116.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
nomeação do conselho de administração e fiscalização:

Conselho de administração:
Presidente: Marcelo João Pires Calixto;
Administradores: João Paulo Silveira Calixto Bota Canhita e Mi-

guel João Dias de Brito;
Fiscal único: Manuel L. Brito e Victor M. Santos � SROC, repre-

sentada por Manuel Lázaro Oliveira Brito;
Suplente: Victor Manuel Mendes Santos, revisor oficial de con-

tas.
Prazo: 2004-2007.

16 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2006096982
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BOM DIA � EXPLORAÇÃO DE INFANTÁRIO, L.DA

Sede: Rua de São Pedro, 59 a 65, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3037/930920;
identificação de pessoa colectiva n.º 503058440; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 16/20020304.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ada a redenominação com aumento de capital e alteração do pacto
social.

Capital reforçado com 502 410$, por incorporação de reservas,
que passa a 5000 euros, tendo, em consequência, sido alterado o
artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas: uma no valor de 2500 euros,
pertencente à sócia Maria Manuela dos Santos Lagos Apolónia Cor-
reia, e duas quotas de 1250 euros cada uma, pertencentes uma ao
sócio José Francisco Lagos Correia dos Santos e outra à sócia Ana
Paula Pinto Afonso Vedes Correia dos Santos.

Foi depositado o contrato actualizado.

11 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2006096885

MEGATUR, VIAGENS E TURISMO, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Bívar, 80, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3208/941115;
identificação de pessoa colectiva n.º 503401625; inscrição n.º 9; nú-
mero e data da apresentação: 1/20040226.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcialmente do contrato quanto ao aditamento do artigo
12.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 12.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.

Foi depositado o contrato actualizado.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2006096958

LAGOA

SPEED FRAME PVCU WINDOWS LIMITED (SUCURSAL)

Sede: Complexo Industrial do Carmo, lote 10-11,
sítio das Alagoas, freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1166/
200697.

Certifico:
Inscrição n.º 6 � número e data da apresentação: 14/120104 �

Cessação das funções da gerência de Paula Alexandra Macedo das
Neves, por deliberação a partir de 19 de Dezembro de 2003.

Inscrição n.º 7 � número e data da apresentação: 3/220104 �
Nomeação de gerente.

Gerente: José Manuel Mendes Simões, casado.

Foi depositado documento legal.

8 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria Viegas
Ramos. 2002974934

REFLEX HOLIDAYS � AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO, L.DA

Sede: Rua do Município de São Domingos, Urbanização Lagoa
Sol, lote 50, 2.º, esquerdo, freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1772/
280503.

Certifico:
Inscrição n.º 1 � averbamento n.º 1 � número e data da apre-

sentação: 7/261203 � Cessação das funções da gerência de Jorge
Manuel da Conceição Oliveira, por ter renunciado com efeitos a
partir de 26 de Novembro de 2003.

Inscrição n.º 2 � número e data da apresentação: 12/080104 �
Nomeação de gerente.

Gerente: Dina do Rosário Gonçalves Pinto.

Foi depositado documento legal.

8 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria Viegas
Ramos. 2002974748

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

Sede: Rua do Infante D. Henrique, 68, freguesia de Ferragudo,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1831/
290104; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/290104.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócio único Mário João Florêncio Grosso, viúvo, com a única quota
de 5000 euros, que vai reger-se pelas cláusulas constantes dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Infante D. Henrique,
68, na vila e freguesia de Ferragudo, concelho de Lagoa (Algarve).

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto compra e venda de imóveis e reven-
da de adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

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

2 � Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até duas vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio único
ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Mendes Grade. 2003593225
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SANTIAGOS OLD COUNTRY PAINTING � PINTURAS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Sítio dos Corgos, Urbanização Bela Vista, P 14,
rés-do-chão, direito, freguesia de Parchal, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1829/
230104; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/230104.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios:

a) Fernando António Santiago Silva, casado com Sílvia Maria
Pacheco Marques Silva � 2500 euros;

b) José António Marques Santiago, divorciado � 2500 euros �
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Santiagos Old Country Painting
� Pinturas de Construção Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio dos Corgos, Urbanização
Bela Vista, P 14, rés-do-chão, direito, freguesia de Parchal, conce-
lho de Lagoa (Algarve).

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, nomeada-
mente pintura. Comércio de materiais para a 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,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de três vezes o valor do capital so-
cial.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Exibiram:
a) Certificado de admissibilidade de firma ou denominação, emiti-

do em 18 de Dezembro de 2003 pelo Registo Nacional de Pessoas
Colectivas;

b) Duplicado da guia de depósito do capital social, efectuado em
20 de Janeiro de 2004 na agência do CPP em Lagoa; e

c) Cartão provisório de pessoa colectiva P 506819752.
Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos explicado o

seu conteúdo, com a advertência da obrigatoriedade do registo do
presente acto, na conservatória competente, no prazo de três me-
ses a contar de hoje.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Mendes Grade. 2003644741

SULCONTROL � CONSULTORIA PARA OS NEGÓCIOS
E A GESTÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Parque Empresarial do Algarve, lote E-14,
freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1619/
250302.

Certifico:
Inscrição n.º 3 � averbamento n.º 1 � número e data da apre-

sentação: 8/070104 � Cessação das funções da gerência de Achin
Martin Runschke, a partir de 9 de Setembro de 2003.

Inscrição n.º 4 � número e data da apresentação: 9/070104 �
Nomeação de gerente.

Gerente: Marcel Sanders, solteiro, maior.

Foi depositado documento legal.

8 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria Viegas
Ramos. 2002974900

LOULÉ

PJS � SERVIÇOS DE JACTO A PRESSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6066/
20040216; identificação de pessoa colectiva n.º 504762176; inscri-
ções n.os 8 e 12; números e data das apresentações: 26 e 30/20040219.

Certifico que foi reforçado o capital de 10 000 euros para
300 000 euros e alterados os artigos 1.º, 2.º, 3.º e 6.º do contrato da
sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma PJS � Serviços de Jacto a Pressão,
L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 125, sítio de Pereiras,
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freguesia de Quarteira, concelho de Loulé, com endereço postal na
Caixa Postal n.º 657-A.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na limpeza, manutenção e repa-
ração de esgotos, fossas e outros. Comercialização de equipamentos
e máquinas de limpeza de esgotos, jactos de água e outros. Trans-
porte público de mercadorias por conta de outrem. Franshising.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 300 000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma no
valor nominal de 150 000 euros, pertence à sócia Monique de Roodt,
e duas nos valores nominais de 75 000 euros cada uma, pertencendo
cada uma delas a cada uma das sócias The Cleaning Company, Ltd.,
e Bovor Investements, Ltd.

§ 1.º Podem ser efectuadas prestações suplementares de capital
sempre que a sociedade delas necessite, mediante prévia autorização
da assembleia geral e até 20 vezes o valor do capital social.

§ 2.º Qualquer dos sócios pode fazer à sociedade os suprimentos
de que ela carecer, depois de fixadas em assembleia geral as condi-
ções do prazo, forma e reembolso.

ARTIGO 6.º

§ 1.º A gerência da sociedade será exercida por sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

Mais certifico que Anabela Vieira Duarte Ferreira foi nomeado
para o cargo de gerente, com capacidade profissional, da sociedade
em epígrafe.

Data: 15 de Novembro de 2003.

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

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2003593179

GARVOBRA � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4320/
990611; identificação de pessoa colectiva n.º 504722530; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20040220.

Certifico que Jorge Manuel Faísca Renda renunciou ao cargo de
gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 13 de Fevereiro de 2004.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2003645284

DAVOUDIAN (RESTAURANTES), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1656/
870721; identificação de pessoa colectiva n.º 501853928; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 31/20040227.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para 5000 eu-
ros e alterado o artigo 4.º do contrato da sociedade em epígrafe, o
qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
2500 euros, uma de cada sócio.

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

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2003645551

ERVANÁRIA D. PAYO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5308/
20011228; identificação de pessoa colectiva n.º 505812290; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 23/20040303.

Certifico que foi alterado parcialmente o artigo 1.º do contrato
da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adoptou a firma Filipe Lopes & Sousa, L.da, e man-
tém a mesma sede.

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

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2003646698

ECOGOLFE, COMERCIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3371/
950502; identificação de pessoa colectiva n.º 503420654; inscrição
n.º 14; número e data da apresentação: 29/20040301.

Certifico que foram alterados os artigos 2.º e 4.º do contrato da
sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede em Areias de Almancil, freguesia de
Almancil, concelho de Loulé.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade tem por objecto a importação e comer-
cialização de máquinas e equipamentos. Produtos e materiais para
desenho, conservação e manutenção de campos de golfe, jardins e
espaços verdes em geral. Importação e comercialização de adubos,
agroquímicos e produtos biológicos; prestação de serviços de limpe-
za, manutenção e decoração em casas e jardins.

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

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2003646680

CONSTAMARINA � DROGARIA E ARTIGOS
NÁUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4049/
980429; identificação de pessoa colectiva n.º 504147480; averba-
mentos n.os 2 e 3 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 4 e 5/20040223.

Certifico que José Coelho Mendes renunciou ao cargo de gerente
da sociedade em epígrafe.

Data: 10 de Fevereiro de 2004.
Mais certifico que foram alterados os artigos 2.º e 4.º do contrato

da sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na venda de artigos náuticos e de
drogaria, aluguer de máquinas e equipamentos, venda de quinquilha-
ria, material eléctrico e afins.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, fica confiada aos sócios Maria da Gló-
ria Amaro Rocha Mendes, que se mantém na gerência, e Vítor Pa-
trício Rocha Mendes, desde já nomeado gerente.

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

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2003645179
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PREMIER SPORTS � ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
DESPORTIVOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2955/
930519; identificação de pessoa colectiva n.º 502989742; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 1/20040223.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de complexos tu-
rísticos e desportivos. Animação turística e organização de eventos
desportivos e turísticos. Exploração de restaurantes, bares e simila-
res. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim.

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

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Tei-
xeira Lima. 2003646280

MONCHIQUE

MONCHIQUE ALTERNATIVTOUR � ANIMAÇÃO
TURÍSTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Relvinhas, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula n.º 249/
030306; identificação de pessoa colectiva n.º 506382028; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 2/030306.

Certifico que Lúcio Manuel Venâncio Costa Feio, solteiro, maior,
constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contra-
to:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Monchique Alternativatour �
Animação Turística, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio das Relvinhas, freguesia
e concelho de Monchique.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto animação turística, nomeadamente
passeios a pé, de bicicleta e actividades desportivas e náuticas. Orga-
nização de eventos desportivos e culturais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 12 500 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos

permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Humberto dos
Santos Mariano Coelho. 2001716257

CA E RG � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua de São Roque, 10, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula n.º 248/
030213; identificação de pessoa colectiva n.º 506382036; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 5/030213.

Certifico que entre Rui Pedro Marreiro Duarte Ginjeira, casado
com Nélida Maria Gervásio Silva Ginjeira na comunhão de adquiri-
dos, e Carlos Manuel Duarte Assunção, casado com Maria Luísa da
Glória Inácio na comunhão de adquiridos, constituíram a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CA e RG � Compra e Venda de
Imóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São Roque, 10, na vila,
freguesia e concelho de Monchique.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim. Construção civil, empreitadas
e subempreitadas.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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
balanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Humberto dos
Santos Mariano Coelho. 2001716230

PROJECTCHIQUE � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Quinta Zikomo, Estrada da Arqueta, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula n.º 250/
030313; identificação de pessoa colectiva n.º 506490815; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/030313.

Certifico que entre Mário Lopes Pereira Ballossini, casado com
Lídia Costa da Cruz Ballossini na separação de bens, e Maria Ale-
xandra Palma Costa Tavares Granja da Silva, casada com Manuel
Fernandes da Silva na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PROJECTCHIQUE � Construção
Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta Zikomo, Estrada de
Arqueta, freguesia e concelho de Monchique.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil. Compra e
venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim. Empreita-
das e subempreitadas da construção civil. Consultoria e gestão de
projectos de engenharia civil, importação, exportação, representa-
ção, distribuição e comercialização de equipamentos, produtos e
materiais de construção civil. Prestação de serviços de decoração.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio Mário Lopes
Pereira Ballossini, e outra no valor nominal de 3000 euros, perten-
cente à sócia Maria Alexandra Palma Costa Tavares Granja da Sil-
va.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou 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.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

18 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Humberto dos
Santos Mariano Coelho. 2001716265

BARBELOTE ALDEIA TURÍSTICA � TURISMO
DE ALDEIA E AMBIENTAL, L.DA

Sede: Rua de Serpa Pinto, 21, 1.º, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula n.º 253/
030725; identificação de pessoa colectiva n.º 506612767; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 4/030725.

Certifico que entre Fernando António Andrez Várzea, casado com
Maria Teresa Alvo de Sousa Tavares de Sampaio Várzea na comu-
nhão de adquiridos, José António Afonso Martins, casado com Ana
Teresinha Miguel Afonso Martins na comunhão de adquiridos, Car-
los Manuel Duarte da Assunção, casado com Maria Luísa da Glória
Inácio na comunhão de adquiridos, José Manuel do Carmo Gabriel,
casado com Maria José Ginjeira Gonçalves Gabriel na comunhão de
adquiridos, e José Joaquim Varela, casado com Maria Filomena Mar-
reiro Varela na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Barbelote Aldeia Turística �
Turismo de Aldeia e Ambiental, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Serpa Pinto, 21, 1.º,
na vila, freguesia e concelho de Monchique.

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

O objecto da sociedade consiste no turismo de aldeia e ambiental.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 70 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de cinco quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de três gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

17 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, Humberto dos
Santos Mariano Coelho. 2001717261

OLHÃO

IMORAINBOW � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2251/
20040225; data do depósito: 30062003.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2002.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Laureta de Sousa
Neto Viegas. 2006059360

CINE ESPLANADA OLHANENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 482/700921;
identificação de pessoa colectiva n.º 500809585; averbamentos
n.os 1 e 2 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 8; números e data das apre-
sentações: 19 e 20/20030903.

Certifico que foi extraído daqueles averbamentos e inscrição o
texto seguinte:

Averbamento n.º 1 � número e data da apresentação: 22/
20040116 � Cessação de funções de gerente de António Angelino
Madaleno Canha.

Data: 30 de Junho de 2003.
Causa: renúncia.
Averbamento n.º 2 � número e data da apresentação: 23/

20040116 � Cessação de funções de gerente de Orlando Joaquim
Marecos Raimundo.

Data: 30 de Junho de 2003.
Causa: renúncia.
Número e data da apresentação: 24/20040116 � Designação de

gerente.
Gerente: Luís Miguel da Fonseca Pacheco de Melo.
Data da deliberação: 30 de Junho de 2003.

Conforme o original.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Laureta de Sousa
Neto Viegas. 2006059262

PORTIMÃO

ÁREA H. IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3876/
010903; identificação de pessoa colectiva n.º 505666219.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referentes ao ano 2002.

16 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria
Bica Neves Silva. 2005570010

SILVES

SOCIGAR � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
E DE INVESTIMENTO DO ALGARVE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1605/
001205; identificação de pessoa colectiva n.º 500712549; inscrição
n.º 17; número e data da apresentação: 7/20040220.

Certifico que, por escritura lavrada em 11 de Dezembro de 2002,
a fl. 64 do livro n.º 347-J do 2.º Cartório Notarial de Lisboa, e em
12 de Novembro de 2003, a fl. 29 livro n.º 447-J do 2.º Cartório
Notarial de Lisboa, foi alterado totalmente o contrato da sociedade
em epígrafe, tendo, em consequência, o novo pacto social ficado
com a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SOCIGAR � Sociedade Imobiliária e
de Investimento do Algarve, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida Marginal, lote 3,
freguesia de Armação de Pêra, concelho de Silves.

2 � Pode o conselho de administração deliberar a constituição
ou a extinção de quaisquer formas locais de representação, no País
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ou no estrangeiro, designadamente sucursais, agências, delegações ou
escritórios.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a exploração de estabelecimentos
hoteleiros, planeamento de férias para turismo, urbanizações, cons-
trução civil e prédios, compra e venda dos adquiridos para esse fim
e operações conexas.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá associar-se com quaisquer pessoas singulares
ou colectivas e adquirir ou alienar livremente participações no capi-
tal de outras empresas, mesmo quando reguladas por leis especiais,
ou em agrupamentos complementares de empresas e em associações
em participação, ainda que o objecto de umas e de outras não apre-
sentem nenhuma relação, directa ou indirecta, com o seu próprio
objecto social, e, bem assim, gerir a carteira de títulos que lhe per-
tença.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social é de 210 000 euros, encontrando-se todo realiza-
do em dinheiro e nos diversos valores do activo e está dividido em
42 000 acções do valor nominal de 5 euros cada uma.

ARTIGO 6.º

As acções são representadas por títulos de 1, 5, 10, 20, 50, 100,
200, 500 e 1000 acções e são ao portador, podendo ser livremente
convertíveis em nominativas por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá, por deliberação da assembleia geral e nos
termos previstos na lei, emitir obrigações e adquirir acções e obriga-
ções próprias e realizar sobre umas e outras as operações que se
mostrarem convenientes para a prossecução dos interesses sociais.

CAPÍTULO III

ARTIGO 8.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída pela universalidade dos acci-
onistas.

2 � As assembleias gerais serão compostas pelos accionistas que,
10 dias antes da data fixada para a reunião, tiverem averbadas em
seu nome, ou depositadas numa instituição de crédito ou na sede
social, pelo menos 50 acções, sem prejuízo da faculdade legal do
agrupamento dos pequenos accionistas para este efeito.

3 � A 200 acções correspondem um voto.
4 � Os accionistas poderão fazer-se representar nas assembleias

gerais, nos termos previstos no artigo 380.º do Código das Socieda-
des Comerciais.

5 � Os incapazes serão representados nas assembleias gerais da
sociedade pelos seus legais representantes.

6 � As acções dadas em penhor, arrestadas, penhoradas ou por
qualquer forma sujeitas a depósito ou administração judicial não
conferem ao respectivo mandatário, credor, depositário ou adminis-
trador o direito de tomar parte nas assembleias gerais.

7 � A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e um secretário, eleitos pela assembleia geral para cada quadriénio,
de entre os accionistas ou outras pessoas, sendo permitida a reelei-
ção.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral reúne em cada ano civil até 31 de Março,
sem prejuízo das demais reuniões que sejam convocadas, a fim de:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício
anterior;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração da sociedade,

manifestando, se for caso disso, a sua desconfiança relativamente
aos administradores e destituindo-os, ainda que tal não conste da
respectiva ordem de trabalhos;

d) Proceder às eleições que legal e estatutariamente lhe sejam
atribuídas, ou aquelas que eventualmente se tornem necessárias por
virtude de ocorrências determinadas, nomeadamente a prevista na
parte final da alínea anterior;

e) Estabelecer a remuneração do conselho de administração.
2 � Extraordinariamente, a assembleia geral reunirá sempre que

conselho de administração ou o fiscal único solicitem a sua convo-
cação ao presidente da mesa ou quando essa convocação for reque-
rida por accionistas em petição fundamentada e nos termos legal-
mente admitidos.

ARTIGO 10.º

Os accionistas poder-se-ão fazer representar nas reuniões da as-
sembleia geral por um outro accionista ou por um representante legal,
mediante carta dirigida ao presidente da mesa indicando nome, do-
micílio do representante e data da assembleia.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral poderá iniciar os seus trabalhos e delibe-
rações logo em primeira convocação, qualquer que seja o número de
accionistas presentes ou representados, salvo o disposto nos núme-
ros seguintes.

2 � Sobre matérias relacionadas directamente com fusão, cisão,
transformação, dissolução ou outros assuntos para os quais a lei exija
maioria qualificada devem estar presentes, ou representados, accio-
nistas que detenham, pelo menos, acções correspondentes a metade
do capital social, para que a assembleia possa iniciar os seus traba-
lhos e deliberar logo em primeira convocatória.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 12.º

A administração da sociedade será exercida por um conselho de
administração composto por três membros eleitos entre os accio-
nistas ou outras pessoas, um dos quais será eleito presidente, para
exercerem o seu mandato durante quatro exercícios consecutivos,
podendo ser reeleitos.

ARTIGO 13.º

A gestão corrente dos negócios sociais é da competência do con-
selho de administração, ficando os seus membros dispensados de
prestação de caução pelo exercício das respectivas funções, salvo
deliberação contrária da assembleia geral.

ARTIGO 14.º

A sociedade obriga-se:
a) Pelas assinaturas de dois administradores;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos do

respectivo mandato.
ARTIGO 15.º

Ao conselho de administração competem os mais amplos poderes
de gerência dos negócios sociais e ainda:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas;

b) Executar as deliberações da assembleia geral que não sejam
contrárias à lei ou aos presentes estatutos;

c) Nomear procuradores ou mandatários, inclusive nos termos do
artigo 256.º do Código Comercial, mesmo estranhos à sociedade,
sempre sem quebra da sua responsabilidade, bem como encarregar ou
designar quaisquer pessoas, singulares ou colectivas, para o exercício
de cargos sociais em empresas participadas;

d) Criar, transferir ou suprimir quaisquer delegações, filiais, sucur-
sais, agências, escritórios ou outra forma de representação, em qual-
quer local do País ou do estrangeiro, e definir-lhe as suas funções;

e) Providenciar sobre as faltas e impedimentos dos membros e
escolher quem deva preencher as vagas até à primeira assembleia
geral, que deverá ratificar a nomeação ou escolher outros;

f) Alienar, locar ou onerar bens e direitos próprios;
g) Associar-se ou participar na constituição e formação de outras

empresas ou grupos económicos, ainda que com diferente objecto
social ou localizadas no estrangeiro, nos termos e condições que achar
mais conveniente;

h) Decidir sobre a forma de representação da sociedade nos ór-
gãos sociais de empresas singulares ou colectivas, fixando as maté-
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rias sobre as quais os representantes deverão, antes de tomar deci-
sões, ouvir o seu conselho de administração;

i) Fixar vencimentos e atribuir gratificações ou qualquer outra
forma de remuneração ou regalia às pessoas singulares ou colectivas
previstas na alínea c) deste artigo;

j) Deliberar sobre assuntos que, nos termos da alínea h) deste ar-
tigo, lhe sejam questionadas pelos representantes da sociedade nou-
tras empresas, nomeada e expressamente quando nessas empresas esses
assuntos sejam resolvidos por quórum especial;

l) Adquirir, alienar, onerar ou locar quaisquer direitos, bens imó-
veis ou móveis, incluindo-se veículos motorizados, acções, quinhões,
quotas, participações, direitos sociais e obrigações;

m) Contrair empréstimos ou assumir obrigações financeiras equi-
valentes no mercado financeiro nacional ou estrangeiro e aceitar a
fiscalização das entidades mutuantes ou concedentes de garantias
bancárias.

ARTIGO 16.º

A remuneração ou não remuneração dos administradores será es-
tabelecida anualmente pela assembleia geral, podendo a mesma inci-
dir sobre uma quota parte dos lucros da sociedade.

ARTIGO 17.º

A fiscalização dos negócios sociais compete a conselho fiscal eleito
pela assembleia geral para exercer o seu mandato durante quatro
exercícios consecutivos, podendo ser reeleito.

CAPÍTULO V

Exercícios sociais e aplicação dos resultados

ARTIGO 18.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 19.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a seguinte
aplicação:

a) 5% para o fundo de reserva legal, enquanto não estiver preen-
chido;

b) Os quantitativos que a assembleia geral fixar para qualquer re-
serva;

c) O restante para dividendos aos accionistas.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 20.º

1 � A dissolução e liquidação da sociedade rege-se pelas disposi-
ções da lei e pelas deliberações da assembleia geral.

2 � Ao conselho de administração compete proceder à liquida-
ção social, quando o contrário não for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 21.º

Ficam desde já nomeados para o quadriénio de 2002 a 2005 os
seguintes órgãos sociais:

Conselho de administração: presidente: Carlos Manuel Gonçalves
Cardoso, divorciado; vogais: Ricardo Alexandre Gonçalves Cardoso,
solteiro, maior; Maria Preciosa Santa Pereira Gonçalves Cardoso,
viúva, todos residentes em Minas da Guimarota, freguesia e conce-
lho de Leiria;

Conselho fiscal: efectivo: Isabel Paiva, Miguel Galvão & Asso-
ciados, SROC n.º 64, representada pelo Dr. João Miguel Pinto Gal-
vão, casado; suplente: Dr.ª Anabela Marques Rodrigues Peres, revi-
sora oficial de contas n.º 911, casada, ambos com domicílio no Largo
de Alberto Sampaio, 3-A, Linda-a-Velha, concelho de Oeiras; vo-
gais: Maria José Viegas Hipólito, solteira, maior, residente na Ave-
nida de 25 de Abril, núcleo B, 1.º, esquerdo, Apartado 19, Salvaterra
de Magos; Nuno Gonçalves Pereira, solteiro, maior, residente em
Minas da Guimarota, concelho de Leiria;

Mesa da assembleia geral: presidente: Ana Maria Torgo Pereira
Gonçalves, solteira, maior, residente na Rua do Professor Victor
Fontes, 11, 1.º, esquerdo, em Lisboa; secretário, Dr. Alexandre José

Baía Neves Franco Bruno, solteiro, maior, com domicílio em Lis-
boa, na Avenida da República, 50, 7.º, A.

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

Está conforme o original

9 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cardoso Guerreiro. 2000045634

VILA DO BISPO

PARQUE EÓLICO DO INFANTE � PRODUÇÃO
DE ENERGIAS RENOVÁVEIS, L.DA

Sede: Lugar da Fonte dos Monteiros,
freguesia e concelho de Vila do Bispo

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula n.º 279/
030711; identificação de pessoa colectiva n.º 506510808; inscrição
n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apre-
sentações: 4 e 5/040216.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

Número e data da apresentação: 4/040216 � Nomeação de ge-
rente:

Em 3 de Dezembro de 2003, foi nomeado gerente Gonçalo Allen
Serras Pereira.

Número e data da apresentação: 5/040216 � Cessação de fun-
ções do gerente Paulo José Ferreira de Sousa Dias Pinheiro, em 3 de
Dezembro de 2003, por renúncia.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Gon-
çalves Rosado. 2004353066

VALE DA RAPOSA � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Sede: Budens, freguesia de Budens,
concelho de Vila do Bispo

Capital social: 50 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula n.º 1/
980102; identificação de pessoa colectiva n.º 502456477; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 2/040206.

Certifico que, em referência à sociedade com a denominação em
epígrafe, foi registado o seguinte:

Número e data da apresentação: 2/040206 � Designação de ad-
ministrador.

Nomeado administrador, para o triénio de 2004 a 2006, Mark
McFadden, por deliberação de 29 de Janeiro de 2004.

O pacto actualizado ficou depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Gon-
çalves Rosado. 2004353040

ÁLVARO CALHAU ROLIM, S. A.

Sede: Hotel da Baleeira, freguesia da vila de Sagres,
concelho de Vila do Bispo

Capital social: 2 500 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula n.º 1/
980102; identificação de pessoa colectiva n.º 501094334; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 3/040108.

Certifico que, em referência à sociedade com a denominação em
epígrafe, foi registado o seguinte:

Número e data da apresentação: 3/20040108 � Órgãos sociais
nomeados para o quadriénio de 2004 a 2007.
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Conselho de administração:
Presidente: Álvaro Jorge Delgado Rolim;
Administradores: Teresa Maria Duarte de Azevedo Rolim e Má-

rio Alexandre Ramalho;
Fiscal único: António Dias Nabais (revisor oficial de contas).

O pacto actualizado ficou depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Gon-
çalves Rosado. 2004353015

SAGRIMAR � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Sede: Quinta do Martinhal, freguesia da vila de Sagres,
concelho de Vila do Bispo

Capital social: 289 500 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula n.º 150/
980112; identificação de pessoa colectiva n.º 501068228; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 4/161203.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

Número e data da apresentação: 4/031216.
Facto inscrito: transformação em sociedade anónima.
Firma: SAGRIMAR � Empreendimentos Turísticos, S. A.
Sede: Quinta do Martinhal, freguesia de Sagres, concelho de Vila

do Bispo.
Objecto: construção, exploração e comercialização de empreen-

dimentos turísticos a desenvolver no Algarve.
Capital: 289 500 euros, representados por 57 900 acções no va-

lor nominal de 5 euros cada uma.
Administração: exercida por um conselho de administração com-

posto por três membros.
Fiscalização: compete a um fiscal único, que terá um suplente.
Duração dos mandatos: três anos.
Forma de obrigar:
a) Com a assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Com a assinatura de dois administradores;
c) Com a assinatura de um procurador nos termos do respectivo

mandato.
Órgãos sociais nomeados para o triénio de 2003-2005, por deli-

beração de 26 de Setembro de 2003:
Conselho de administração:
Presidente: Ernest Rüeger, casado, Trüelmatt 8, 3624 Goldiwil,

Suíça;
Vogal: Fritz Grossniklans, casado, Rongemontweg 6, 3604 Thun,

Suíça;
Vogal: James E. Zoes, casado, 85 � 46 213 TH Street, Quens

Village, New York, n.º 4 11427, Estados Unidos da América;
Conselho fiscal:
Fiscal único: Ernst & Young Audit & Associados � SROC n.º 178,

Avenida da República, 90, 6.º, Lisboa, representada por João Carlos
Miguel Alves, revisor oficial de contas n.º 896;

Suplente: Óscar Manuel Machado de Figueiredo, revisor oficial de
contas n.º 653, Rua do Dr. António Martins, 21.º, 4.º, Lisboa.

O pacto actualizado ficou depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria
Gonçalves Rosado. 2004352949

HERDADE DO VALE DA TORRE � SOCIEDADE
AGROPECUÁRIA, L.DA

Sede: Sítio do Vale da Torre, freguesia de Sagres,
concelho de Vila do Bispo

Capital social: 10 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula n.º 124/
980102; identificação de pessoa colectiva n.º 503683744; inscrições
n.os 3 e 4 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 3 a 5/040107.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

Número e data da apresentação: 3/040107 � Facto inscrito: no-
meação de gerente.

Gerente nomeado em 31 de Outubro de 2003, Miguel José Mar-
reiros de Sousa Cintra.

Números e data das apresentações: 4 e 5/040107 � Redenomina-
ção e aumento do capital social.

O capital social era de 1 000 000$ passando para 10 000 euros,
ficando assim o artigo 3.º, n.º 1, com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, representado por duas quotas de igual valor, de 5000 eu-
ros cada uma, pertencentes aos sócios, José de Sousa Cintra e Mi-
guel José Marreiros de Sousa Cintra.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Gon-
çalves Rosado. 2004352990

N.º 9 � CAFÉ BAR, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 9, Burgau, freguesia de Budens,
concelho de Vila do Bispo

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula n.º 286/
040212; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/040212.

Certifico que foi constituída a sociedade com a denominação em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma N.º 9 � Café Bar, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 25 de Abril, 9, na al-
deia do Burgau, freguesia de Budens, concelho de Vila do Bispo.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de restaurante, bar,
snack-bar, cafetaria, pastelaria e serviços conexos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de seis vezes o valor do capital so-
cial.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
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b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação
em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-
gitimários;

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

15 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Gon-
çalves Rosado. 2004353074

INDO DREAMS � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Sede: Praça da República, vila e freguesia da vila de Sagres,
concelho de Vila do Bispo

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula n.º 285/
040105; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/040105.

Certifico que foi constituída a sociedade com a denominação em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Indo Dreams � Importação e
Exportação de Artigos Desportivos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça da República, na vila e
freguesia da vila de Sagres, concelho de Vila do Bispo.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e ex-
portação de material, equipamentos e acessórios desportivos.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até cinco vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Gon-
çalves Rosado. 2004352876

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

REEFTOURS � TURISMO DE NATUREZA E ANIMAÇÃO
TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1344/04031; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 6/120304.

Certifico que entre Rui Jorge Filipe Roque, casado com Maria do
Rosário Sousa Godinho Mendes Roque na comunhão de adquiridos,
Horácio Manuel Guerreiro Pereira Teixeira, casado com Célia Dio-
nísia Teixeira Pereira Teixeira na comunhão de adquiridos, Carlos
Eduardo Correia Mendes Júnior, casado com Maria da Anunciação
de Araújo Ferreira Correia Mendes na comunhão de adquiridos, Tia-
go Miguel da Silva Marcos Nunes Cristo, solteiro, maior, e Hélder
Manuel Lourenço de Oliveira, casado com Ilda Maria Soares Gomes
na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma REEFTOURS � Turismo de
Natureza e Animação Turística, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Doutor Mateus Abe-
cassis, loja 15-A, na cidade, freguesia e concelho de Vila Real de
Santo António.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços e orga-
nização de actividades de turismo de natureza e animação turística,
marítimo-turística, iniciativas e eventos de carácter ambiental, cul-
tural, desportivo, científico, lazer, comércio e promoção de artesa-
nato, gastronomia e restauração.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de cinco quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 40 vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de três gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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 tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

17 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2004546603

GUARDA
AGUIAR DA BEIRA

CUNHAS & RICARDO � AGÊNCIA FUNERÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aguiar da Beira. Matrícula
n.º 168/040312; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/040312.

Certifico que, por escritura exarada em 9 de Março de 2004, a
fls. 42 e seguintes do livro de escrituras diversas n.º 31-E do Cartó-
rio Notarial de Sernancelhe, por Sandra Maria Ricardo Cunha, casa-
da com Nuno Filipe Santos Nascimento na comunhão de adquiridos,
Maria da Conceição Gomes da Cunha, solteira, maior, Virgílio Au-
gusto da Cunha, casado com Maria Amélia dos Santos Ricardo Cunha
na comunhão de adquiridos, e Maria Amélia dos Santos Ricardo
Cunha, casada, foi constituída a sociedade com a firma em epígrafe,
que se regerá pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cunhas & Ricardo � Agência Fune-
rária, L.da, tem a sua sede na freguesia e concelho de Aguiar da Bei-
ra.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social poderá
ser deslocada livremente, dentro do mesmo concelho ou para con-
celhos limítrofes, bem como poderão ser criadas sucursais, filiais,
agências ou quaisquer outras formas de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social da sociedade consiste em agência funerária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a quatro quotas com o valor de 1250 eu-
ros cada uma, pertencentes aos sócios Virgílio Augusto da Cunha,
Maria Amélia dos Santos Ricardo Cunha, Maria da Conceição Go-
mes da Cunha e Sandra Maria Ricardo Cunha.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, será
exercida por quem  vier a ser designado gerente, sendo, desde já,
nomeado como tal o sócio Virgílio Augusto da Cunha.

§ único. Para obrigar a sociedade, em todos os actos e contratos,
é necessária a intervenção do gerente.

ARTIGO 5.º

Ficam reciprocamente autorizados, sócios e sociedade, a celebrar
contratos entre si.

ARTIGO 6.º

Os sócios ficam, desde já, autorizados a fazer prestações suple-
mentares de capital até 15 vezes o capital social e suprimentos de
igual valor, de acordo com as condições a aprovar previamente em
assembleia geral.

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social, e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme.

15 de Março de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001413505
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MEDA

FALHAS & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Meda. Matrícula n.º 170/011214;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 4/20040311.

Certifico que foram alterados os artigos 4.º e 5.º do pacto social,
passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas cada uma no
montante de 2500 euros, pertencentes uma ao sócio José António
Brígida e a outra à sócia Anabela Brígida Mateus Brígida.

Que, sendo agora os únicos sócios da referida sociedade, delibe-
ram ainda, pela presente escritura, nomear gerente ele outorgante
marido, bem como alterar o contrato de sociedade quanto à forma
de obrigar, passando o artigo 5.º do contrato de sociedade a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, e dispensada de caução, pertence ao
sócio José António Brígida, que desde já é nomeado gerente, e ao
não sócio Abel da Ressurreição Canadinhas Falhas, obrigando-se a
sociedade, judicial e extrajudicialmente, com a intervenção de um
gerente.

Está conforme o original.

16 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, em substituição legal
do Conservador, Ermelinda de Lurdes do Nascimento Rosa Amado.

2001620799

ELECTROCASTELO � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS,
VENDA E REPARAÇÃO DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Meda. Matrícula n.º 196/040311;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/040311.

Certifico que Sérgio Ricardo Moreira Tavares, solteiro, maior,
Sandra Sofia Esteves Gomes, solteiro, maior, e Mário Artur Lopes
Gomes, casado com Adelaide Rodrigues Esteves Gomes na comunhão
de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-
-se pelo contrato seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma ELECTROCASTELO � Insta-
lações Eléctricas, Venda e Reparação de Electrodomésticos, L.da, e
tem a sua sede no loteamento dos Palames, lote 2, freguesia e con-
celho de Meda.

2 � A gerência pode transferir a sede social para outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração da actividade de repa-
ração de pequenos e grandes electrodomésticos; instalações eléctri-
cas, comércio de electrodomésticos, material eléctrico e material de
pintura.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, encontrando-se dividido em três quotas, uma no valor
nominal de 16 000 euros, pertencendo ao sócio Sérgio Ricardo
Moreira Tavares, outra de valor nominal de 1500 euros, pertencen-
do à sócia Sandra Sofia Esteves Gomes, e outra de valor nominal de
2500 euros, pertencendo ao sócio Mário Artur Lopes Gomes.

4.º

É livre a cessão de quotas entre sócios; porém, quando efectuada
a favor de estranhos, mesmo que sejam cônjuges dos sócios, de-
pende sempre do consentimento da sociedade, a qual, em primeiro
lugar, e depois os sócios não cedentes, gozam do direito de prefe-
rência.

5.º

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

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

3 � A obrigação de cada sócio é proporcional à sua quota de
capital.

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

6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios, já
designados gerentes.

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

7.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, quer
o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

8.º

Os lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem de reserva legal, poderão ser levados, total ou parcialmente,
a reservas, conforme deliberação da assembleia geral.

9.º

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

Disseram ainda os outorgantes que os gerentes poderão proceder
ao levantamento do capital depositado para o aplicar no pagamen-
to de gastos com esta escritura, sua publicação e registo, bem como
na aquisição de bens de equipamento e instalação da sede social, e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mes-
mo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, em substituição le-
gal do Conservador, Ermelinda de Lurdes do Nascimento Rosa
Amado. 2001620802

SEIA

ARSER � AREIAS DA SERRA DA ESTRELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 508/960327;
identificação de pessoa colectiva n.º 503670294.

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

a) Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 � Apresentação of.
n.º 6/040301.

Cessação de funções de gerente de Maria de Fátima Neves Dias
Oliveira Gouveia, por renúncia, em 3 de Dezembro de 2003.

b) Pela inscrição n.º 8 � Apresentação n.º 7/040301.
Alteração parcial do contrato de sociedade.
Artigos alterados: 3.º e 5.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
249 400 euros e corresponde à soma de três quotas, uma de
174 580 euros, do sócio Fernando Manuel Rodrigues Gouveia, uma
no valor de 37 410 euros, do sócio Pedro Tiago Oliveira Gouveia, e
outra no valor de 37 410 euros, do sócio Rodolfo Oliveira Gouveia.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estra-
nhos, a designar em assembleia geral.
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2 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

c) Pela inscrição n.º 9 � Apresentação n.º 8/040301.
Nomeação de gerentes: nomeados gerentes os sócios, Fernando

Manuel Rodrigues Gouveia, Pedro Tiago Oliveira Gouveia e Rodolfo
Oliveira Gouveia, em 12 de Fevereiro de 2004.

Foi depositado, na pasta respectiva, o contrato social, na sua
redacção actualizada.

Está conforme.

15 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2000487807

MONTANHAS E RIOS, TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 397/930428;
identificação de pessoa colectiva n.º 502970561.

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

Pela inscrição n.º 10 � Apresentação n.º 5/040227.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 2.º
Objecto: exploração da indústria turística e hoteleira, comerciali-

zação de artigos regionais e exploração de actividades cinegéticas e
piscatórias e animação turística e promoção e organização de cam-
pos de férias.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração da indústria turís-
tica e hoteleira, comercialização de artigos regionais e exploração
de actividades cinegéticas e piscatórias e animação turística e pro-
moção e organização de campos de férias.

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

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2000487793

TÁXIS VÍTOR PARENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 811/010911;
identificação de pessoa colectiva n.º 505522225.

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

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 1/
040310.

Cessação de funções de gerente de Maria da Conceição Carvalho
Marcos Parente, por renúncia, em 2 de Julho de 2001.

Conferida, está conforme.

15 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2000487866

LEIRIA
BATALHA

MARFILPE � MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 824/
001024; identificação de pessoa colectiva n.º 504785117; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 8/030114.

Certifico que o capital da sociedade foi reforçado com a quantia
de 150 000 euros pela nova sócia, Filinvestimentos � Participações
e Investimentos, SGPS, S. A., tendo sido parcialmente alterado o
n.º 1 do artigo 4.º, e passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é
de 300 000 euros e representa-se por três quotas, uma de 90 000 eu-
ros, pertencente ao sócio Filipe Manuel Cordeiro da Fonseca Mi-

guel, uma de 60 000 euros, pertencente à sócia Investfil � Repre-
sentações e Investimentos Imobiliários, S. A., e outra de 150 000 eu-
ros, pertencente à sócia Filinvestimentos, Participações e Investi-
mentos, SGPS, S. A.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

16 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 2000465978

BOMBARRAL

EMERGE DESIGN � DESIGN E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 486/
970124; identificação de pessoa colectiva n.º 503799718; recebido
em 20022004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes às prestações
de contas dos anos de 2001 e 2002.

Conferida, está conforme.

9 de Março de 2004. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004250054

R. L. � RECLAMOS LUMINOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 282/
900515; identificação de pessoa colectiva n.º 502348852; recebido
em 20022004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes às prestações
de contas dos anos de 2001 e 2002.

Conferida, está conforme.

9 de Março de 2004. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004250046

FIGUEIRÓ DOS VINHOS

LOGUIFASHION � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Manuel Simões Barreiros, 11, rés-do-chão

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Matrícula
n.º 512/20021113; inscrição n.º 1; data da apresentação: 20030110.

Certifico que foi efectuado o averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1,
pela apresentação n.º 1/20030110, donde consta a renúncia à ge-
rência do sócio Miguel José de Carvalho Guimarães, em 30 de No-
vembro de 2002, por renúncia.

22 de Janeiro de 2003. � A Ajudante em exercício, Maria Fáti-
ma Simões Miranda Campos. 2001472323

ÓBIDOS

COZIDESIGN � MÓVEIS DE COZINHA
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 267; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503965073; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20040315.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Cessação de funções do gerente Mário Pichel do Souto, casado,
em 15 de Fevereiro de 2004, por renúncia.

Conferida, está conforme.

16 de Março de 2004. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afonso
de Moura Mendes. 2004214562
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POMBAL

ESCOLA DE CONDUÇÃO ESTRELA
DE ALBERGARIA DOS DOZE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2649;
número e data da apresentação: PC. 177/20030626.

Certifico que foi registada a prestação de contas referentes ao ano
de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

26 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henri-
ques. 2004548789

CONSTRUÇÕES ADSICOTERRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1893;
número e data da apresentação: PC. 31/20020628.

Certifico que foi registada a prestação de contas referentes ao ano
de 2001, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

11 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 2001244886

CONSTRUÇÕES HENRIQUE SIMÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2361;
número e data da apresentação: PC. 138/20030630.

Certifico que foi registada a prestação de contas referentes ao ano
de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

18 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 2004551038

JOÃO, ANA E MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2064;
número e data da apresentação: PC. 149/20030630.

Certifico que foi registada a prestação de contas referentes ao ano
de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

18 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 2004551046

JOSÉ MANUEL LOPES & SACRAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2351;
número e data da apresentação: PC. 148/20030630.

Certifico que foi registada a prestação de contas referentes ao ano
de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

18 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 2004551054

RANHALAR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3292;
número e data da apresentação: PC. 152/20030630.

Certifico que foi registada a prestação de contas referentes ao ano
de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

18 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 2004551062

CONSTRUÇÕES DAVID PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1345;
número e data da apresentação: PC. 145/20030630.

Certifico que foi registada a prestação de contas referentes ao ano
de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

18 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 2004551070

CONSTRUÇÕES ADSICOTERRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1893;
número e data da apresentação: PC. 58/20030627.

Certifico que foi registada a prestação de contas referentes ao ano
de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

6 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henri-
ques. 2004549688

PINTEUROMÁQUINAS � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2624;
número e data da apresentação: PC. 144/20030630.

Certifico que foi registada a prestação de contas referentes ao ano
de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

19 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 2004551143

TRANSPORTADORA IDEAL DO LOURIÇAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3020;
número e data da apresentação: PC. 147/20030630.

Certifico que foi registada a prestação de contas referentes ao ano
de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

19 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 2004551151

ECOBAL � ECOGRAFIA DE POMBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1047;
número e data da apresentação: PC. 150/20030630.

Certifico que foi registada a prestação de contas referentes ao ano
de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

19 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 2004551160

ZIM�SHOUSE INTERNACIONAL � DISTRIBUIÇÃO
E ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2517;
número e data da apresentação: PC. 151/20030630.

Certifico que foi registada a prestação de contas referentes ao ano
de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

19 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 2004551178

NOGUEIRA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 396;
número e data da apresentação: PC. 194/20030630.

Certifico que foi registada a prestação de contas referentes ao ano
de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

19 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 2004551186

ARLINDO CARLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 400;
número e data da apresentação: PC. 193/20030630.

Certifico que foi registada a prestação de contas referentes ao ano
de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

19 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 2004551194
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CORES DO MARQUÊS � TAMPOGRAFIA
E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2738;
número e data da apresentação: PC. 191/20030630.

Certifico que foi registada a prestação de contas referentes ao ano
de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

19 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 2004551208

IMOLIGEIRO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1832;
número e data da apresentação: PC. 81/20030630.

Certifico que foi registada a prestação de contas referentes ao ano
de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

16 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 2004550279

SILVINO & MANUEL � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2879;
número e data da apresentação: PC. 190/20030630.

Certifico que foi registada a prestação de contas referentes ao ano
de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

19 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 2004551216

OURIVESARIA RAMOS & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 132;
número e data da apresentação: PC. 189/20030630.

Certifico que foi registada a prestação de contas referentes ao ano
de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

19 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 2004551224

JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 583;
número e data da apresentação: PC. 188/20030630.

Certifico que foi registada a prestação de contas referentes ao ano
de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

19 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 2004551232

QR � COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2093;
número e data da apresentação: PC. 55/20030630.

Certifico que foi registada a prestação de contas referentes ao ano
de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

16 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 2004550198

SOCIEDADE DE MADEIRAS E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO IDEALGUIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 416,
fl. 18 v.º, C-2; número e data da apresentação: PC. 54/
20030630.

Certifico que foi registada a prestação de contas referentes ao ano
de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

16 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 2004550201

JOSÉ BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 644;
número e data da apresentação: PC. 121/20030630.

Certifico que foi registada a prestação de contas referentes ao ano
de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

18 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 2004551020

CORDEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 986;
número e data da apresentação: PC. 112/20030630.

Certifico que foi registada a prestação de contas referentes ao ano
de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

18 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 2004551011

SICOBRITA � EXTRACÇÃO E BRITAGEM
DE PEDRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 488;
número e data da apresentação: PC. 113/20030630.

Certifico que foi registada a prestação de contas referentes ao ano
de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

18 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 2004551003

MR-CONTA � CONTABILIDADE E GESTÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1603;
número e data da apresentação: PC. 73/20030630.

Certifico que foi registada a prestação de contas referentes ao ano
de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

16 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 2004550252

RENOESTE � VALORIZAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 531; nú-
mero e data da apresentação: PC. 75/20030630.

Certifico que foi registada a prestação de contas referentes ao ano
de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

17 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 2004550406

MEIRISIL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1606;
número e data da apresentação: PC. 50/20030630.

Certifico que foi registada a prestação de contas referentes ao ano
de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

16 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 2004550244
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XANDRA CLAUDIM, CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 944;
número e data da apresentação: PC. 51/20030630.

Certifico que foi registada a prestação de contas referentes ao ano
de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

16 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 2004550236

ORLINDO CRESPO PEDROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 109;
número e data da apresentação: PC. 52/20030630.

Certifico que foi registada a prestação de contas referentes ao ano
de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

16 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 2004550228

RECAUCHUTAGEM GUIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 280,
fl. 149, C-1; número e data da apresentação: PC. 53/20030630.

Certifico que foi registada a prestação de contas referentes ao ano
de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

16 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 2004550210

TRANSPORTES JAULINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 146;
número e data da apresentação: PC. 83/20030630.

Certifico que foi registada a prestação de contas referentes ao ano
de 2002, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

17 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 2004550287

SICOBRITA � EXTRACÇÃO DE BRITAGEM
DE PEDRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 488;
número e data da apresentação: PC. 90/20020628.

Certifico que foi registada a prestação de contas referentes ao ano
de 2001, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

14 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001244800

LISBOA
ALENQUER

DRAFE � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 889/
930910; identificação de pessoa colectiva n.º 503054089; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 5/020102.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração parcial
do contrato, sendo a importância do aumento realizada em dinhei-
ro, subscrito por cada um dos sócios: João Fernando Pedrosa, casado
com Maria Guilhermina da Conceição Cleto Pedrosa em comunhão
geral, e Daniel Tavares Rafael, casado com Balbina Batista Carva-
lho em comunhão geral, com a quantia de 34 137$; por cada um
dos sócios: Jacinto Manuel Esteves Pinto, casado com Helena Dália
Anacleto Félix Pinto em comunhão de adquiridos, António José
Vicente da Silva, casado com Piedade Vieira da Silva Vicente em
comunhão geral, e Rogério Lameiras Ralheta, casado com Leonor
Maria Bonito Pratas Lameiras em comunhão de adquiridos, com a

quantia de 11 379$, e dada nova redacção ao artigo 3.º, que fica sendo
a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente realizado, é de 5000 euros e 40 cên-
timos, correspondendo às quotas dos sócios: uma do valor nominal
de 1666 euros e 80 cêntimos, pertencente ao sócio João Fernando
Pedrosa, uma do valor nominal de 1666 euros e 80 cêntimos, per-
tencente ao sócio Daniel Tavares Rafael, uma do valor nominal de
555 euros e 60 cêntimos, pertencente ao sócio Jacinto Manuel Es-
teves Pinto, uma do valor nominal de 555 euros e 60 cêntimos,
pertencente ao sócio António José Vicente da Silva, e uma do valor
nominal de 555 euros e 60 cêntimos, pertencente ao sócio Rogério
Lameiras Ralheta.

Conferida, está conforme.

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

2 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000252823

GO-TRANS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2234/
040227; identificação de pessoa colectiva n.º 506893707 (provisó-
rio); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/040227.

Certifico que, em 26 de Fevereiro de 2004, entre João Manuel
Rosa Gomes e Elsa Maria Pereira da Conceição Gomes, casados entre
si em comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, a qual se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GO-TRANS � Transportes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Calçadinha, 10, fre-
guesia de Ribafria, concelho de Alenquer.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de mer-
cadorias.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 25 000 euros cada uma e uma de 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 compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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

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

4 � Fica desde já nomeada gerente a não sócia Maria José Bray
da Silva Nobre, casada, residente na Estrada Nacional n.º 115, 11,
Corujeira, São Domingos de Carmões, Torres Vedras, com capacida-
de profissional.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social, e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mar-
ques Bacelar Inês David. 2006144014

DÁRIO & FILHOS � TRANSPORTES E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 858/
930430; identificação de pessoa colectiva n.º 502973773; data de
entrega dos documentos: 14052003.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas devidamente aprovados relativos ao exercí-
cio de 2002.

15 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000220496

AMADORA

IMORUI � INVESTIMENTOS E PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 949;
identificação de pessoa colectiva n.º 503907294; inscrição n.º 8; nú-
mero e data da apresentação: 12/030403.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato.
Os seus artigos 1.º e 3.º foram modificados e ficaram com a se-

guinte redacção:
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma IMORUI � Investimentos e Promo-
ção Imobiliária, L.da

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis e a
revenda dos adquiridos para esse fim, promoção imobiliária, cons-
trução civil, empreitadas e a prestação de serviços afins, incluindo
estudos económicos, projectos e fiscalização de obras.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

8 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2003360069

CARREIRO & CARREIRO � INDÚSTRIA
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5260;
identificação de pessoa colectiva n.º 501639705; data do depósito:
28122001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

8 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Mo-
reira. 1000252825

COLORAMA � LABORATÓRIO INDUSTRIAL
DE FOTOGRAFIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2970;
identificação de pessoa colectiva n.º 500595178; data do depósito:
28122001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000252824

AUTO TÁXIS PROGRESSO DA IDANHA BELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5715;
identificação de pessoa colectiva n.º 500986363; data do depósito:
010703.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2002.

14 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Fer-
nandes. 1000250909

FERMOLDE � FERRAMENTAS E MOLDES
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2112;
identificação de pessoa colectiva n.º 500110794; inscrição n.º 9; nú-
mero e data da apresentação: 2/031121.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Outubro de 2003.

Conferida e conforme.

24 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2006218697

ESTABELECIMENTOS, CONFECÇÕES � SAAVEDRA
& BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1787;
identificação de pessoa colectiva n.º 500100012; data do depósito:
250603.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2002.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2003360905

CASCAIS

HENRIQUES & CADETE EMPREITEIROS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7202/
920504-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502767928; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 197/020102.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato.
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Foi alterado o artigo 5.º do contrato social, que passa a ter a se-
guinte redacção:

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos valo-
res que constituem o activo, é de 5000 euros e corresponde à soma
de duas quotas, uma do montante de 2500 euros, pertencente ao sócio
José Manuel Dias Henriques, e outra do montante de 2500 euros,
pertencente ao sócio Vítor Patrício Cadete.

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

Esta certidão está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003159282

LISBOA � 2.A SECÇÃO

IREX � PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 446/20030624; identificação de pessoa colectiva
n.º 503103551; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13 e inscrição n.º 16;
números e data das apresentações: 9 e 10/20031029.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Alexandre Paul Edouard Pierre

Lemoalle, por ter renunciado, em 10 de Outubro de 2003;
Nomeação de gerente, por deliberação de 13 de Outubro de 2003,

de Olivier Yves Nicolas Lafont, residente na Rua de Duarte Lobo,
16, Lisboa.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002456704

FIGUEIREDO & SOUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6061/960117; identificação de pessoa colectiva n.º 503565784;
inscrições n.os 6 e 7; número e data da apresentação: 20/20040107.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2001 e 2002, e foi
ainda registado o seguinte:

Redenominação do capital e alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 3.º

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5985 euros e 57 cên-
timos e corresponde à soma de duas quotas no valor de 4888 euros
e 22 cêntimos, uma titulada pela sócia Maria Luísa Souto Soares An-
tunes da Silva, e outra no valor nominal de 1097 euros e 35 cênti-
mos, titulada pelo sócio João Rafael de Figueiredo Miguens Mendes.

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005423203

LEILOEIRA LUZITANA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5905/951114; identificação de pessoa colectiva n.º 503477141;
inscrição n.º 34/20030718.

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001141939

FINER � CONSUMÍVEIS PARA ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5797/950921; identificação de pessoa colectiva n.º 503491012;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/20040107.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005423289

GALVÃO TELLES & GOARMON � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5760/950904; identificação de pessoa colectiva n.º 503483818;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 8/20031223.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005416398

LANCEIROS CONSULTORIA E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5699/950721; identificação de pessoa colectiva n.º 503460702;
inscrições n.os 5 e 6; números e data das apresentações: 27 e 28/
20040107.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 3004,81 euros, realizado em dinheiro pelos sócios Henri

Charles Marie Loisance e Pierre Henri Besson com as quantias, res-
pectivamente, de 2554,09 euros e 450,72 euros.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Dezembro de 2003.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma com o
valor nominal de 4150 euros e 24 cêntimos, pertencente ao sócio
Henri Charles Marie Loisance, uma com o valor nominal de 650 eu-
ros e 24 cêntimos, pertencente ao sócio Pierre Henri Besson, e outra
com o valor nominal de 199 euros e 52 cêntimos, pertencente à sócia
Aurora Maria Nogueira Martins Correia.

Que as referidas entradas foram já realizadas e que não é exigida
pela lei ou pelo contrato a realização de outras entradas.

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005423220

FLORISTA ROSA NEGRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5620/950619; identificação de pessoa colectiva n.º 503448044;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 49/20031219.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 11 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004271299
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95 TALISMÃ � PEDRAS SEMIPRECIOSAS
E ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5379/950227; identificação de pessoa colectiva n.º 503371491;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 14/20031229.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e nomeação de liquidatários.
Prazo para a liquidação: seis meses a contar de 11 de Dezembro

de 2003.
Liquidatários: Cristina Maria Palma Martins e Maria Bárbara Pal-

ma Horta Martins.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004270934

IMOBUS � PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5318/950206; identificação de pessoa colectiva n.º 503354210;
inscrição n.º 14/20030729.

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005409995

INSTITUTO DE BELEZA E CABELEIREIRO
MARINA & RUTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2096/901031; identificação de pessoa colectiva n.º 502449292;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 4 e inscrição n.º 12; números e data das apresentações: 35, of.
35 e 36/20040402.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Rute Maria Cardoso Lopes Serra-

no Bicho, por ter renunciado, em 22 de Janeiro de 2004;
Cessação de funções do gerente Américo António Terras Bicho,

por ter renunciado, em 22 de Janeiro de 2004;
Alteração do contrato quanto ao artigo 4.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo do sócio João Manuel Bran-
co Lopes, desde já designado gerente, bastando a sua assinatura para
obrigar a sociedade em todos os actos e contratos.

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005860450

NEVES & CURADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6931; identificação de pessoa colectiva n.º 503819727; inscrição
n.º 12/031127.

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

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 1000252837

NEVES & CURADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6931; identificação de pessoa colectiva n.º 503819727; inscrição
n.º 11/021230.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 1000252836

GESTNET � GESTÃO DE NOVAS EMPRESAS
TECNOLÓGICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8008; identificação de pessoa colectiva n.º 504050532; inscrição
n.º 11/021227.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 1000252835

INOVAMÉDIA � COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 235; identificação de pessoa colectiva n.º 504452703; inscri-
ção n.º 5/021227.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 1000252834

FORMAS DO POSSÍVEL, ATELIER
DESIGN GRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 072; identificação de pessoa colectiva n.º 504863096; inscri-
ção n.º 6/021220.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 1000252833

FRANCISCO FALCÃO DE MELO � CIRURGIA
PLÁSTICA E RECONSTRUTIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 994; identificação de pessoa colectiva n.º 505321629; inscri-
ção n.º 2/021227.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 1000252832

ISABEL AMARAL � CONSULTORIA, FORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 338; identificação de pessoa colectiva n.º 505538342; inscri-
ção n.º 2/021112.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 1000252831

FARMÁCIA IBÉRIA UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 282; identificação de pessoa colectiva n.º 500501360; inscri-
ção n.º 12/021226.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 1000252829

JÚLIO & MARGARIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 367; identificação de pessoa colectiva n.º 500451087; inscri-
ção n.º 9/031022.

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

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 1000252828

LITHO FORMAS � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
E FORMULÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 64 128; identificação de pessoa colectiva n.º 501727531; inscri-
ção n.º 8/021125.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 1000252827

LISBOA � 4.A SECÇÃO

MEDIAFIN, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6529/971017; identificação de pessoa colectiva n.º 503990108;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 35/031231.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 404 000 euros para 18 600 000 euros, tendo o artigo 5.º a seguinte
redacção:

5.º

O capital social é de 18 600 000 euros, integralmente subscrito e
realizado, representado por 3 720 000 acções com o valor nominal
de 5 euros cada uma.

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2005420450

MEDIAFIN, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6529/971017; identificação de pessoa colectiva n.º 503990108;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 21 e 22/030718.

Certifico que o texto que se segue é transcrição das inscrições
acima referidas:

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 21/030718.
Cessação de funções dos administradores José Diogo Nunes Ma-

deira e Tiago Miguel Pereira dos Reis Cortez, por terem renunciado,
em 31 de Janeiro de 2003.

Apresentação n.º 22/030718.
Nomeação de membros do conselho de administração, por delibe-

ração de 27 de Fevereiro de 2003, para o biénio de 2002-2003: Carlos
Fernando de Carvalho Barbosa da Cruz, casado, residente na Rua de
Victor Cordon, 10-A, 5.º, Lisboa, e António Manuel Simões Silva,
casado, residente na Rua de Elias Garcia, 279, 3.º, direito, Amadora.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2005896667

MUNDO GLOBAL � DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
ELECTRÓNICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 992/040123; identificação de pessoa colectiva n.º 505219450;
inscrição n.º 4, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3, averbamento
n.º 4 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3 e inscrição
n.º 5; números e data das apresentações: 11 a 15/040123.

Certifico que o texto que se segue é transcrição das inscrições
acima referidas:

Apresentação n.º 11/040123.
Alteração do contrato quanto ao artigo 1.º, n.º 1.
Sede: Lisboa, Rua do Vale Formoso, 3 a 9, edifício Levi, freguesia

de Marvila.

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 12/040123.
O administrador Pedro José de Albuquerque Lacerda é casado e o

Nuno Filipe Ferreira dos Santos Leitão é solteiro, maior, residente
na Rua do Alviela, lote 484, Bairro da Castelhana, São João da Ta-
lha.

Averbamento n.º 4 � Apresentação n.º 13/040123.
Cessação de funções do administrador João Paulo Marçal Leitão,

por ter renunciado, em 25 de Fevereiro de 2003.

Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 14/040123.
Cessação de funções do administrador Nuno Filipe Ferreira dos

Santos Leitão, por ter renunciado, em 25 de Fevereiro de 2003.

Apresentação n.º 15/040123.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por

deliberação de 26 de Fevereiro de 2003, para o quadriénio em curso
de 2001-2004: Paulo Filipe Alves Carlos, divorciado, residente na
Rua do Engenheiro António Castel-Branco, 177, 1.º, frente, Cas-
cais.

Menção: o administrador Paulo Alexandre de Sá Ruivo Braga
passou a exercer as funções de presidente.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004337982

MOVICARGO � MOVIMENTAÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2457/820803; identificação de pessoa colectiva n.º 501314121;
inscrição n.º 28; número e data da apresentação: 30/031218.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Apresentação n.º 30/031218.
Nomeação de gerentes, por deliberação de 16 de Junho de 2003,

para o biénio de 2003-2004: Maria Teresa Guimarães Bello, resi-
dente na Rua de João Dias, 18, 4.º, esquerdo, Lisboa, presidente;
António Martinho Torres Ahrens Teixeira; João António Andrade
Bello.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004303611
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CPPE � COMPANHIA PORTUGUESA DE PRODUÇÃO DE
ELECTRICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3861/941026; identificação de pessoa colectiva n.º 503293695;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 29/040121.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Apresentação n.º 29/040121.
Nomeação de membros do conselho de administração, por delibe-

ração de 3 de Dezembro de 2003, para o triénio em curso de 2003-
-2005: João Manuel Manso Neto, casado, residente na Avenida da
República, lote 2, Terraços da Gandarinha, A3, 6.º, A, Cascais; Luís
da Silva Carrilho, casado, residente na Urbanização Casas de Azeitão,
núcleo Poente, lote 81, Brejos de Azeitão, Azeitão.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004337168

CPPE � COMPANHIA PORTUGUESA DE PRODUÇÃO
DE ELECTRICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3861/941026; identificação de pessoa colectiva n.º 503293695;
averbamento n.º 6 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
17/031014.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Averbamento n.º 6 � Apresentação n.º 17/031014.
Deslocação da sede para a Avenida de José Malhoa, lote A-13,

freguesia de Campolide, Lisboa.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2002453152

PROISSIMO � INVESTIMENTOS E SERVIÇOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5252/960516; identificação de pessoa colectiva n.º 503643645;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 8/031219.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Apresentação n.º 8/031219.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 31 de Março de

2003, para o quadriénio de 2003-2006:
Administrador único: José Manuel de Almeida Archer.
Fiscal único: Álvaro, Falcão e Associados � Sociedade de Revi-

sores Oficiais de Contas, com sede na Rua de Antero de Quental,
639, Porto: suplente, António Magalhães & Carlos Santos � So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua do Campo
Alegre, 606, 2.º, salas 201-203, Porto.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2005814024

CENTRAL INVESTIMENTOS � PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS FINANCEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6099/970403; identificação de pessoa colectiva n.º 503857645;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
12/031028.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 12/031028.

Cessação de funções do gerente José Manuel Marques da Silva
Lemos, por ter renunciado, em 25 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2003535241

CENTRAL INVESTIMENTOS � PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS FINANCEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6099/970403; identificação de pessoa colectiva n.º 503857645;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
14/030801.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 14/030801.
Cessação de funções do gerente Eduardo de Figueiredo Casanova

Trigo de Moraes, por ter renunciado, em 29 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2003480218

PRICEWATERHOUSECOOPERS � AUDITORES
E CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7297/980625; identificação de pessoa colectiva n.º 504193279.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Averbamento n.º 6 � Apresentação n.º 16/030917.
Cessação de funções do gerente João Eduardo Belchior Nunes, por

ter renunciado, em 22 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2005791750

MAXIVALUE � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7706/981215; identificação de pessoa colectiva n.º 504344331;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 39 e 40/030717.

Certifico que o texto que se segue é transcrição das inscrições
acima referidas:

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 39/030717.
Deslocação da sede para a Rua de Castilho, 59, 6.º, esquerdo, fre-

guesia de São Mamede, Lisboa.

Apresentação n.º 40/030717.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 30 de Maio de

2003, para o triénio de 2001-2003.
Conselho de administração: António Barroca Rodrigues, presidente;

Joaquim Barroca Vieira Rodrigues, casado, residente na Quinta da
Sardinha, Santa Catarina da Serra, Leiria; Paulo Jorge Oliveira Pe-
reira dos Reis, casado, residente no Casal da Fonte da Pedra, Santa
Catarina da Serra, Leiria.

Fiscal único: Oliveira Reis & Associados � Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas; suplente, José Vieira dos Reis, casado, resi-
dente na Avenida de Columbano Bordalo Pinheiro, 50, 3.º, Lisboa,
revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004303603

COLLECTIONS DU PALAIS � COLECÇÕES
DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8224; identificação de pessoa colectiva n.º 504116851; inscrições
n.os 9 e 10; números e data das apresentações: 55 e 56/031229.
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Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 5.º, aditado o n.º 2, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter
a seguinte redacção:

5.º

1 � O capital da sociedade, integralmente realizado em dinheiro,
é de 25 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
de 23 750 euros, pertencente à sócia Bertelsmann Portuguesa, SGPS,
L.da, e outra de 1250 euros, pertencente à sócia Círculo de Leitores,
S. A.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares em
numerário até ao limite de 100 000 euros, nas condições deliberadas
em assembleia geral por unanimidade dos votos representativos do
capital social, a qual fixará quais os sócios que deverão efectuar as
prestações suplementares, bem como o critério de repartição das
mesmas.

Mais certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Apresentação n.º 56/031229.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Dezembro de 2003.

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2005859710

MULTIPRESS � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
À IMPRENSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 297/890111; identificação de pessoa colectiva n.º 502089970;
inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 34/031231.

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

Data da aprovação das contas: 5 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2005420441

COLINA JOVEM COOPERATIVA
DE HABITAÇÃO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 64; identificação de pessoa colectiva n.º 503762474; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 63/040122.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Apresentação n.º 63/040122.
Dissolução e nomeação da comissão liquidatária, por deliberação

de 12 de Dezembro de 2003.
Prazo para a liquidação: até 31 de Março de 2004.
Liquidatários: Jorge Manuel Fernandes Rodrigues, Maria Fernanda

Proença da Cruz, casada, residente na Rua de Damasceno Monteiro,
92, 2.º, direito, Lisboa, João Corte-Real Tinoco Pereira, Tiago Ri-
beiro, casado, residente na Rua de Damasceno Monteiro, 56-C, rés-
-do-chão, esquerdo, Lisboa, e Ana Catarina Aleixo dos Santos, sol-
teira, maior, residente na Rua de Guilherme Braga, 24, 3.º, direito,
Lisboa.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004337648

CRYBABY � INVESTIMENTOS E CONSULTORIA
EMPRESARIAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 968/040116; identificação de pessoa colectiva n.º 506287300;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/040116.

Certifico que Rodrigo Mesquita da Fonseca, contribuinte fiscal
n.º 235775746, passaporte n.º CM 072864, brasileiro, natural de Bra-
sília, casado em regime de comunhão de adquiridos com Victoria Diaz
Santaella, com domicílio na Rua das Flores de Santa Cruz, 10, 1100-
-245 Lisboa, constitui a presente sociedade unipessoal por quotas com
o número de identificação de pessoa colectiva 506287300, de acordo
com o Código das Sociedades Comerciais em vigor e com as dispo-
sições aplicáveis às sociedades unipessoais por quotas, que se rege
pelos termos e condições das cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1.ª

1 � A sociedade adopta a firma CRYBABY � Investimentos e
Consultoria Empresarial, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede social na
Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, torre 2, piso 6, sala 3, 1070-
-102, freguesia de Santa Isabel, concelho de Lisboa.

2 � Por decisão dos seus directores, a sociedade pode mudar a
sua sede social, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limí-
trofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou outras for-
mas de representação social.

CLÁUSULA 2.ª

§ único. O objecto social consiste na prestação de serviços eco-
nómicos, de consultoria empresarial; comércio, importação e expor-
tação de produtos manufacturados, bem como todo o tipo de co-
mércio de matérias-primas; actividades de comissão e representação;
participações, directas e indirectas, em outras sociedades comerciais
como forma de investimento.

CLÁUSULA 3.ª

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

CLÁUSULA 4.ª

§ único. Desde já se dispõe que a gerência da sociedade ficará a
cargo do sócio único, Rodrigo Mesquita da Fonseca.

CLÁUSULA 5.ª

1 � O sócio único exerce as competências das assembleias ge-
rais.

2 � As decisões do sócio único, de natureza igual às deliberações
da assembleia geral, devem ser registadas em acta, assinada pelo sócio.

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

4 � O sócio único fica ainda, e desde já, autorizado a celebrar
negócios jurídicos com a sociedade unipessoal e o inverso, sendo que
tais negócios deverão observar a forma legalmente prescrita e, em
todos os casos, devem observar a forma escrita.

Está conforme o original.

16 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2005407852

MGBC � ACTIVIDADES HOTELEIRAS
E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 866/031127; identificação de pessoa colectiva n.º 506756955;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/031127.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Maria
Granja Cunha Guimarães, contribuinte fiscal n.º 205409148, natural
da freguesia da Sé, concelho do Porto, e marido, Bernardo Raimundo
Correia da Silva Cardoso, contribuinte fiscal n.º 216577314, natural
da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, casa-
dos sob o regime da comunhão de adquiridos, residentes na Rua do
Professor João Barreira, 16, 4-O, em Lisboa, portadores dos bilhe-
tes de identidade, respectivamente, n.os 9762160, de 15 de Janeiro
de 1999, e 9615921, de 4 de Novembro de 1999, ambos emitidos
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MGBC � Actividades Hoteleiras
e Similares, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor João Barrei-
ra, 16, 4-O, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma estabelecer, criar ou encerrar sucursais, filiais, agên-
cias ou outras formas locais de representação, no território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades hoteleiras e simi-
lares.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004336803

CASURBANIS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 852/031119; identificação de pessoa colectiva n.º 506745562;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031119.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CASURBANIS � Investimentos Imo-
biliários e Turísticos, S. A., tem a sua sede na Estrada do Lumiar,
13, bloco 5, 3.º, direito, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de prédios rústi-
cos e urbanos e a revenda dos adquiridos para esse fim, indústria da
construção civil, empreitadas de obras públicas e particulares, urba-
nizações, concepção, edificação e exploração de empreendimentos
imobiliários e turísticos.

ARTIGO 3.º

Por simples deliberação da administração poderá a sociedade trans-
ferir a sua sede social para qualquer outro local, dentro do mesmo
concelho ou concelho limítrofe, bem como criar sucursais, filiais,
agências ou qualquer outra forma de representação permanente, em
território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade poderá livremente associar-se a quaisquer pesso-
as singulares ou colectivas, com objecto idêntico ou diferente, bem
como em sociedades reguladas por legislação especial e em agrupa-
mentos complementares de empresas, assim como participar na sua
administração ou fiscalização.

2 � A sociedade pode adquirir livremente participações sociais
em outras sociedades, assim como gerir uma carteira de títulos a ela
pertencente.

CAPÍTULO II

Capital social, acções, obrigações e outros títulos

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, representado por 5000 acções com o valor nominal
de 10 euros cada.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador e serão represen-
tadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 ou 5000 acções.

2 � As acções podem revestir a forma escritural.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá, nos termos da lei, adquirir e alienar
acções próprias, bem como realizar sobre elas quaisquer operações
em direito permitidas.

2 � Igualmente nos termos da lei, poderá a sociedade emitir e
adquirir obrigações próprias, bem como realizar sobre elas quaisquer
operações em direito permitidas.

3 � Os accionistas têm direito de preferência nos aumentos de
capital, na proporção das acções que possuírem, sem prejuízo dos
montantes reservados a subscrição pública pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

A sociedade tem por órgãos a assembleia geral, o conselho de
administração e o fiscal único. Todavia, e até que o capital social
não exceda o previsto na lei para o efeito, a sociedade terá um ad-
ministrador único, excepto se o contrário for deliberado pela as-
sembleia geral.

ARTIGO 9.º

A remuneração dos membros dos órgãos sociais será fixada pela
assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

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

2 � Tem direito a voto todo o accionista que seja titular de,
pelo menos, 100 acções averbadas ou registadas na sociedade ou
que comprove estarem depositadas em seu nome num estabeleci-
mento de crédito ou na sociedade até 10 dias antes do que for de-
signado para a reunião da assembleia geral. Por cada 100 acções
contar-se-á 1 voto.

3 � Os accionistas pessoas singulares poderão fazer-se represen-
tar na assembleia geral pelo respectivo cônjuge, qualquer descenden-
te ou ascendente, por um administrador ou administrador único ou
accionista com direito a voto, mediante carta dirigida ao presidente
da mesa.

4 � Os incapazes e as pessoas colectivas serão representados pela
pessoa a quem, legal ou voluntariamente, couber a respectiva repre-
sentação, os quais poderão no entanto delegar esta representação,
nos termos aplicáveis no número anterior.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um ou dois secretários eleitos pela assembleia geral pelo período
de três anos, os quais podem ser accionistas ou não e podem ser
reeleitos.
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CAPÍTULO V

Administração

ARTIGO 12.º

1 � A administração da sociedade incumbe a um conselho de
administração, composto por três ou cinco membros eleitos pela
assembleia geral. Enquanto o capital não exceder o previsto na lei
para o efeito, a sociedade será administrada por um administrador
único, excepto se o contrário for deliberado pela assembleia geral.

2 � O conselho de administração ou administrador único serão
eleitos por um período de três anos, podendo ser reeleitos.

3 � A responsabilidade dos membros da administração e do ad-
ministrador único não será caucionada, excepto se o contrário for
deliberado em assembleia geral.

4 � A assembleia geral poderá designar um administrador-delega-
do, definindo os limites da delegação, e sem prejuízo de igual facul-
dade caber ao próprio conselho de administração nos termos da lei.

ARTIGO 13.º

É da competência do conselho de administração ou administrador
único o exercício em geral dos mais amplos poderes de administra-
ção, representando a sociedade, em juízo e fora dele, e sem prejuízo
das demais atribuições que lhe confiram a lei e este contrato, as
seguintes:

a) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas, nos
termos permitidos no n.º 1 do artigo 4.º;

b) Designar quaisquer pessoas para o exercício de cargos sociais
noutras empresas;

c) Realizar quaisquer operações comerciais ou bancárias que inte-
ressem à sociedade.

ARTIGO 14.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Com as assinaturas de dois administradores;
b) Com a assinatura do administrador-delegado;
c) Com as assinaturas de um administrador e um procurador;
d) Com a assinatura de um administrador ou procurador com

poderes especiais delegados para o acto;
e) Com a assinatura do administrador único.
2 � Em actos de mero expediente basta a assinatura de qualquer

administrador ou procurador e, quanto a este, nos limites da pro-
curação.

CAPÍTULO VI

Fiscalização

ARTIGO 15.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único efectivo e
um suplente, que devem ser revisores oficiais de contas ou uma so-
ciedade de revisores oficiais de contas, eleitos por um período de
três anos, podendo ser reeleitos.

CAPÍTULO VII

Disposições diversas

ARTIGO 16.º

Os lucros sociais, retirada a parte destinada a constituir as reser-
vas obrigatórias, terão o destino que lhes for dado por deliberação
da assembleia geral, sem qualquer limitação que não seja a decorren-
te de disposição legal imperativa.

ARTIGO 17.º

Em caso de liquidação da sociedade, e salvo deliberação em con-
trário, os administradores em exercício, contra os quais esteja em
curso ou tenha sido deliberada a instauração de acção de responsabi-
lidade, passarão a exercer as funções de liquidatários.

1 � Ficam desde já nomeados, para o primeiro triénio, os se-
guintes órgãos sociais:

Administrador único: António da Silva Maurício, já identificado.
Fiscal único: efectivo, Matos, Soares & Vaz, Sociedade de Revi-

sores Oficiais de Contas, com sede na Avenida das Tulipas, 10, rés-
-do-chão, B, Miraflores, Algés, Oeiras, inscrita na Câmara dos Revi-

sores Oficiais de Contas sob o n.º 103, representada por Manuel
Alberto Gaspar Soares, casado, residente no Campo Grande, 152, 4.º,
em Lisboa, revisor oficial de contas n.º 807; suplente, António José
Martins Leitão, casado, residente na Rua de Julieta Ferrão, 12, 304,
em Lisboa, revisor oficial de contas n.º 856.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004303751

MADRE DEUS � AGÊNCIA FUNERÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 797/031029; identificação de pessoa colectiva n.º 506717798;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031029.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Emília
Cristina Pereira e Luís Manuel de Almeida Serafim, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Madre Deus � Agência Funerá-
ria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Centro Empresarial Tejo, Rua
de Xabregas, 2, piso 1, loja 19, em Lisboa, freguesia do Beato.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em agência funerária.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
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2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004336838

MR. TRAVEL � AGÊNCIA DE VIAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 034/040204; identificação de pessoa colectiva n.º 506772640;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/040204.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Luís
Mascarenhas Cabral Bernardo de Sousa, contribuinte fiscal
n.º 216889758, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa, e mulher, Ana de Jesus Lobo da Franca de Hor-
ta Machado de Sousa, contribuinte fiscal n.º 216809444, natural da
freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa, casados
sob o regime da separação de bens, residentes na Rua das Trinas, 35,
2.º, Lisboa, titulares dos bilhetes de identidade, respectivamente,
n.os 10768617 e 10762840, emitidos em 19 de Novembro de
2000 pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, e que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Mr. Travel � Agência de Viagens,
L.da

ARTIGO 2.º

Sede Social

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Pedro Nunes, 26, fre-
guesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

2 � A gerência pode deliberar a transferência da sede social para
outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar ou encerrar sucursais, delegações, agências ou qual-
quer outra forma de representação da sociedade, no território nacio-
nal ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

1 � A sociedade tem por objecto a actividade de agência de via-
gens e turismo e animação turística.

2 � A sociedade poderá adquirir e ou subscrever quotas ou acções
representativas do capital de outras sociedades, a constituir ou cons-
tituídas, independentemente da sua natureza jurídica, ainda que com
objecto social diferente, bem como associar-se em consórcio ou outras
formas jurídicas de actuação conjunta para a prossecução do seu fim
social e exercer cargos sociais nas mesmas.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 100 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 50 000 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

Cessão de quotas

1 � É livre a cessão e divisão de quotas, parcial ou total, entre
sócios.

2 � Nos restantes casos, a cessão de quotas, total ou parcial, fica
dependente do consentimento da sociedade.

ARTIGO 6.º

Gerência e representação da sociedade

1 � A sociedade será administrada e representada por um ge-
rente, eleito em assembleia geral ou designado estatutariamente,
o qual será ou não remunerado, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Ana de Jesus Lobo da
Franca de Horta Machado de Sousa.

ARTIGO 7.º

Forma de obrigar a sociedade

A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 8.º

Lucros

1 � Os lucros apurados em cada exercício, depois de deduzida a
percentagem destinada à reserva legal e feitas as provisões e reinte-
grações consideradas convenientes, terão o destino que lhes for dado
pela assembleia geral.

2 � Além da reserva legal, a assembleia geral poderá criar os
fundos que entender convenientes ao desenvolvimento dos negócios
sociais.

ARTIGO 9.º

Litígios

Para dirimir eventuais litígios resultantes da aplicação ou inter-
pretação do presente contrato, as partes elege o foro da comarca de
Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

Está conforme o original.

16 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2004303778

MEGAFOOD � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7533/981007; identificação de pessoa colectiva n.º 504472852;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 21/030318.

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

Data da aprovação das contas: 14 de Março de 2003.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2000996760

LOURES

IPONIX, PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 106;
identificação de pessoa colectiva n.º 505217155; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 8/20021217.

Certifico que, por escritura de 17 de Julho de 2002, exarada a
fl. 56 do livro n.º 114-D, do Cartório Notarial de Salvaterra de Magos,
foi efectuado o seguinte acto de registo:

2 � Apresentação n.º 8/20021217.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º, n.º 1.
Capital: reforçado com 4 563 000 euros, em dinheiro, pelo que

passa para 4 613 000 euros, dividido em 4 613 000 acções ordinári-
as com o valor nominal de 1 euro cada uma.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2001021542
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LOURINHÃ

GUIMASPET � SOCIEDADE DE NUTRIÇÃO
ANIMAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1380/
05032004; identificação de pessoa colectiva n.º 506892522 (provi-
sório); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/05032004.

Certifico que Arnaldo da Silva d�Oliveira Guimarães, casado com
Maria de Lurdes Reis Justino de Oliveira Guimarães na comunhão de
adquiridos, residente na Urbanização da Charrua, lote 23, na Praia
da Areia Branca, freguesia e concelho da Lourinhã, constituiu a so-
ciedade em epígrafe, que se rege nos termos do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação GUIMASPET � Sociedade de
Nutrição Animal, Unipessoal, L.da

2.º

A sua sede é na Urbanização da Charrua, lote 23, na Praia da Areia
Branca, freguesia e concelho da Lourinhã.

3.º

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

4.º

A sociedade durará por tempo indeterminado, com início no dia
de hoje.

5.º

A sociedade tem por objecto a comercialização e fabricação de
produtos para a nutrição animal, comercialização de rações para
animais, animais vivos, produtos químicos, produtos para a pecuária
e apoio técnico e veterinário.

6.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à quota de igual valor nominal pertencen-
te ao único sócio, Arnaldo da Silva d�Oliveira Guimarães, excluindo
todo e qualquer património pessoal do sócio constituinte.

7.º

A gerência e administração da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme deliberado pelo único sócio, fica a cargo deste, que
desde já fica nomeado gerente, sendo necessária e suficiente a assi-
natura de um gerente para obrigar a sociedade.

8.º

O gerente e único sócio pode, por sua deliberação, nomear ou
destituir outros gerentes.

9.º

O único sócio poderá efectuar prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 50 000 euros.

10.º

O único sócio exerce as competências das assembleias gerais, de-
vendo as suas decisões, de natureza igual às deliberações da assem-
bleia geral, ser registadas em acta, assinada pelo sócio.

11.º

O único sócio pode celebrar com a sociedade negócios jurídicos
que sirvam a prossecução do objecto social.

12.º

Fica, desde já, a gerência autorizada a proceder ao levantamento
do capital depositado na Caixa de Crédito Agrícola da Lourinhã,
essencial à instalação e compra de equipamentos para a sociedade.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000323928

LIGHT TRICKNOLOGIES � INDÚSTRIA DE SINALÉTICA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1382/
09032004; identificação de pessoa colectiva n.º 506617963 (pro-
visório); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
09032004.

Certifico que Joaquim José Abreu dos Santos, solteiro, maior, re-
sidente na Rua Nova de Abril, 11, 2.º, Torres Vedras, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege nos termos do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Light Tricknologies �
Indústria de Sinalética, Sociedade Unipessoal, L.da, tem a sua sede na
Estrada da Atalaia, sem número de polícia, lugar e freguesia da Ata-
laia, concelho da Lourinhã, e durará por tempo indeterminado com
início no dia de hoje.

2 � Mediante deliberação da assembleia geral a sede poderá ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como serem criadas sucursais ou outras formas de representa-
ção, em Portugal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção de tabuletas e outro
material publicitário.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, correspondente a uma única quota, pertencente ao único
sócio, Joaquim José Abreu dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio único,
Joaquim José Abreu dos Santos.

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

3 � Por deliberação da assembleia geral poderão ser nomeados
ou destituídos outros gerentes, procuradores ou mandatários, para
determinadas categorias de actos ou contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica expressamente autorizado a celebrar negócios
jurídicos com a sociedade, desde que tais negócios permitam a pros-
secução do objecto da sociedade.

ARTIGO 6.º

Em caso algum a gerência poderá vincular a sociedade em actos
estranhos aos negócios sociais, designadamente em letras de favor,
fianças e abonações.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas, quer no acto de constituição quer por transmissão de quotas ou
de acções.

Está conforme o original.

17 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000323901

ODIVELAS

PIMATOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 667;
identificação de pessoa colectiva n.º 506775470; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 1/20040102.

Certifico que entre:
1) Ramiro Machado Pereira de Matos, casado com Maria Cardo-

so Fernandes Ribeiro Pereira de Matos na comunhão de adquiridos;
2) José Augusto Nunes Pimenta, casado com Maria de Jesus An-

tunes Pimenta na comunhão geral,
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foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma PIMATOS � Construções, L.da, vai
ter a sua sede na Avenida do Prof. Doutor Augusto Abreu Lopes,
61, 2.º, direito, freguesia e concelho de Odivelas.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social
ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como serem criadas delegações e filiais, em qualquer ou-
tro lado do País.

2.º

A sociedade tem por objecto construção civil � construção e
revenda de imóveis. Terrenos, compra e revenda dos adquiridos para
esse fim.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, que corresponde à soma de duas quotas iguais dos va-
lores nominais de 25 000 euros cada, uma de cada sócio, Ramiro Ma-
chado Pereira de Matos e José Augusto Nunes Pimenta.

4.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação, em juízo
e fora dele, ficam a cargo de ambos os sócios, Ramiro Machado
Pereira de Matos e José Augusto Nunes Pimenta, desde já nomeados
gerentes.

§ 1.º Os gerentes não terão direito a qualquer remuneração, salvo
se o contrário for deliberado em assembleia geral.

§ 2.º Para a sociedade se considerar validamente vinculada são
necessárias as assinaturas de dois gerentes.

Esta certidão está conforme o original.

2 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2005753378

ROTÊXTEIS � CENTRO ABASTECEDOR DE TÊXTEIS
E UTILIDADES DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 6574;
identificação de pessoa colectiva n.º 501965181; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 9/20020320.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do con-

trato em que aumentam de 400 000$ para 25 000 euros, mediante
reforço de 4 612 050$, realizado em dinheiro, pelo que se altera o
artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do
valor nominal de 23 750 euros, pertencente ao sócio Carlos Alberto
Rosário Louro, e outra do valor nominal de 1250 euros, pertencen-
te à sócia Maria de Lurdes Cabral do Rosário Louro.

O texto completo e actualizado está depositado na pasta respec-
tiva.

Esta certidão está conforme o original.

20 de Março de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves dos Reis Novais. 1000174756

TORRES VEDRAS

MONPATEC � DECORAÇÃO E REMODELAÇÃO
DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3935; identificação de pessoa colectiva n.º 505971941; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/20040220.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato social quanto ao artigo 2.º, o qual ficou com a seguinte nova
redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na decoração e remodelação de
interiores, comércio de materiais de construção, carpintaria, tectos
falsos e divisórias. Construção civil e obras públicas.

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

Está conforme.

4 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires dos Santos. 2006237810

NIOVEDRAS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2801; identificação de pessoa colectiva n.º 504035622; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 2/20040226.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato social quanto ao artigo 2.º, o qual ficou com a seguinte
redacção:

2.º

O objecto social consiste na actividade de construção civil, com-
pra e venda de propriedades e construção de prédios para venda e
revenda dos adquiridos para esse fim.

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

Está conforme.

2 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires dos Santos. 2006237721

LUTHISA � LUSITANA DE TRATAMENTOS
DE HIGIENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4128; identificação de pessoa colectiva n.º 506012050; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 7/20040220.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato social quanto aos artigos 3.º e 5.º, os quais ficaram com a
seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde a uma única quota desse mesmo valor
pertencente à sócia, Ambiface e Buffer � SGPS, L.da

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, activa ou passi-
vamente, em juízo ou fora dele, são exercidas por dois gerentes,
eleitos em assembleia geral, e com ou a remuneração que for defini-
da em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com as assinaturas conjuntas dos dois
gerentes.

3 � A sociedade não poderá ser obrigada pelos gerentes em fian-
ças, abonações, letras de favor e outros actos e contratos estranhos
aos negócios sociais.

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

Está conforme.

2 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires dos Santos. 2003354549

CARLOS M. L. LOPES � ACTIVIDADES HÍPICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4425; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040219.
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Certifico que entre Carlos Manuel Lucas Lopes e mulher, Paula
Alexandra Silva Diogo Lopes, casados na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, nos termos dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos M. L. Lopes � Activida-
des Hípicas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Casal do Sol, 2, Car-
reiras, freguesia de Carvoeira, concelho de Torres Vedras.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda 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 hípicas: escola de
equitação, organização de eventos, importação e exportação de
equídeos e produtos relacionados com a actividade, transporte de
cavalos, prestação de serviços na área equestre e criação de cavalos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma do va-
lor nominal de 3250 euros, pertencente ao sócio Carlos Manuel Lucas
Lopes, e outra de 1750 euros, pertencente à sócia Paula Alexandra
Silva Diogo Lopes.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Carlos Manuel Lucas
Lopes.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar, em seu nome, quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas
de constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e
instalação da sede social, e a adquirir para esta quaisquer bens mó-
veis, imóveis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e lo-
cação financeira, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme.

2 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires dos Santos. 2006248561

SÉTIMO CÉU � CONFECÇÕES, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3381; identificação de pessoa colectiva n.º 504711938; inscrição
n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; números e data das apre-
sentações: 2 e 3/20040218.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato social quanto ao artigo 2.º, o qual deslocou a sede para a
Rua do Brigadeiro Neves Costa, bloco A, cave, Shopping São Pedro,
São Pedro, Torres Vedras, que ficou com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é o seguinte: confecção e comercialização
de vestuário e têxteis lar.

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

Está conforme.

2 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires dos Santos. 2006229311

PORTALEGRE
ELVAS

SEMENTE DOURADA � COMÉRCIO SEMENTES,
RAÇÕES, FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1417/
040309; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20040309.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foi constituída a sociedade em epí-
grafe entre:

1.º José Manuel Cacheirinha Isidoro, casada sob o regime da co-
munhão geral, natural de Assunção, Elvas, residente no Monte do
Barreiro, em Elvas, contribuinte fiscal n.º 209663600;

2.º Maria João Taniças Silveira Isidoro, casada com o primeiro
outorgante, com ele residente, natural de Assunção, Elvas, contribu-
inte fiscal n.º 164094741.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade números, respectivamente, 10354376, de 4 de
Outubro de 2001, e 10529260, de 22 de Janeiro de 2003, emitidos
pelos Serviços de Identificação Civil de Portalegre.

Declararam os outorgantes que, pela presente escritura, celebram
entre si um contrato de sociedade comercial por quotas, a qual se
regerá pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Semente Dourada � Comércio Se-
mentes, Rações, Ferragens, L.da, e tem a sua sede na Rua de António
Tomás Pires, 4, freguesia de Assunção, concelho de Elvas.

§ único. A sociedade poderá deslocar a sua sede, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação da
gerência.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: comércio a retalho de ferragens,
tintas, equipamentos sanitários, ladrilhos e similares. Comércio a
retalho de flores, plantas e sementes para jardim. Comércio a reta-
lho de rações e similares. Comércio a retalho de outros produtos
novos em estabelecimentos especializados. Comércio de artigos agrí-
colas e similares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada um dos sócios, José
Manuel Cacheirinha Isidoro e Maria João Taniças Silveira Isidoro.

ARTIGO 4.º

A gerência e representação da sociedade ficam a cargo dos geren-
tes, sócios ou não sócios, a designar em assembleia geral, com ou
sem remuneração, conforme for também deliberado em assembleia
geral.

§ 1.º Ficam contudo, desde já, designados gerentes ambos os só-
cios.

§ 2.º A sociedade fica validamente obrigada com a assinatura de
um qualquer gerente.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios; a estranhos
depende do consentimento da sociedade, ficando reservado à socie-
dade, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lu-
gar, o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando,
desde já, a gerência autorizada a proceder ao levantamento do capi-
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tal social depositado para fazer face a despesas com a constituição e
instalação da sociedade.

Está conforme o original.

9 de Março de 2004. � A Conservadora, Carolina Maria Florêncio
Aires. 2005742260

L. C. C. � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1127/
000607; identificação de pessoa colectiva n.º 504892070.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe,
que foram depositados os documentos da prestação de contas do ano
de 2002.

Está conforme.

26 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuel
Calado Branco. 2005742066

PORTO
FELGUEIRAS

TORTCABO � MATERIAL DE CLIMATIZAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2642/
020423; identificação de pessoa colectiva n.º 506133656; data da
apresentação: 300903.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos na pasta
respectiva respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2006398040

GONDOMAR

L. D. B. OURO � INDÚSTRIA DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 9265/
980113; identificação de pessoa colectiva n.º 504109727; número e
data da apresentação: 12/20020814.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 1000190677

CONFECÇÕES CENTO E SESSENTA E SEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 1619/
891124; identificação de pessoa colectiva n.º 502250116; número e
data da apresentação: 29/20020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 1000187180

BOM-BOM-CHAIMITE � CAFÉ E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 032/20001206; identificação de pessoa colectiva
n.º 505122200; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 4/20030528.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é a se-
guinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 16 de Maio de 2003.

Está conforme.

29 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2002887012

LOUSADA

J. DIAS & MACHADO, L.DA

Sede: Edifício Lousatur, loja 25, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 906/
971212; identificação de pessoa colectiva n.º 504019350; número e
data da apresentação: 0306118.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2002 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2002876517

CONSTRUÇÕES � ÂNGELO PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1701/
020415; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
020415.

Certifico que entre Ângelo Ferreira Pereira e mulher, Deolinda
Gonçalves de Sousa Pereira, casados em comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções � Ângelo Pereira, L.da,
com sede no lugar de Chamistães, freguesia de Lustosa, concelho de
Lousada.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de re-
presentação.

2.º

O objecto social é a construção civil e obras públicas, comércio a
retalho de materiais de construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, formado por duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada um dos sócios.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao dobro do mesmo repartidas proporcionalmente em fun-
ção das suas quotas.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios, que desde já fi-
cam nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade em todos os seus
actos e contratos com a intervenção do sócio Ângelo Ferreira Pe-
reira.

6.º

Aos lucros líquidos apurados, depois de retiradas as percentagens
legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o destino que vier
a ser deliberado em assembleia geral.
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7.º

As assembleias gerais serão convocadas pela gerência por carta
registada dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 1000206582

PORTO � 1.A SECÇÃO

DOUBLE CAR � COMÉRCIO AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 478/20021202; identificação de pessoa colectiva
n.º 506228886; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 13-14/20040308; pasta n.º 12 478.

Certifico que, por escritura de 23 de Dezembro de 2003, no 2.º
Cartório Notarial de Santa Maria da Feira, na sociedade em epígrafe
foram alterados os artigos 3.º e 4.º, ficando, por consequência, com
a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros,
dividido em duas quotas: uma de 2000 euros e outra de 3000 euros,
pertencentes ambas à sócia Ana Cármen Andrade Maia Ribas Fon-
tes.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado, compete a sócios ou a não sócios, a nomear em assem-
bleia geral, estando já nomeada gerente, a sócia Ana Cármen An-
drade Maia Ribas Fontes.

2 � Para que a sociedade fique obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a assinatura de um gerente.

3 � (Mantém-se.)

Mais certifico:
Cessação de funções de gerente de Vanda Cristina Machado da Silva

Lopes, por renúncia, em 23 de Dezembro de 2003.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

9 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2004040300

COMBIMAIA � COMBUSTÍVEIS DA MAIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 446/20010621; identificação de pessoa colectiva
n.º 502951176; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8; número e data
da apresentação: 5/20040308; pasta n.º 10 446.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Rua de Júlio Dinis, 748, 5.º, sala 504, fre-
guesia de Cedofeita, Porto.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

9 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2000368336

COMERCIAL LABORUM � INVESTIMENTOS
E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 798/740626; identificação de pessoa colectiva n.º 500067210;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 2/20040304; pasta
n.º 7521.

Certifico que, por escritura de 17 de Fevereiro de 2004, no 1.º
Cartório Notarial do Porto, na sociedade em epígrafe foram altera-
dos o corpo do artigo 1.º e o artigo 2.º, ficando, por consequência,
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Comercial Laborum � Investimen-
tos e Administração Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua do
Outeiro, 2, 2.º, traseiras, freguesia de Massarelos, concelho do Porto.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na gestão e administração de imóveis.
Compra e venda de imóveis.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

5 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2004040220

COSTA LIMA & LIMA � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 987/20040305; identificação de pessoa colectiva
n.º 506875601; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20040305; pasta n.º 12 987.

Certifico que, por escritura de 27 de Fevereiro de 2004, no Car-
tório Notarial de Paços de Ferreira, foi constituída a sociedade em
epígrafe entre Jorge Manuel Albuquerque da Costa Lima, Salomé
Bruno Gonçalves da Costa Lima e Jorge Miguel Gonçalves da Costa
Lima, cujo contrato é do seguinte teor:

Contrato de sociedade

No dia 27 de Fevereiro de 2004, no Cartório Notarial de Paços
de Ferreira, perante mim, Maria Manuela de Castro Coutinho Cor-
deiro, primeira-ajudante do cartório em exercício de funções, em
virtude do notário, licenciado Norberto Augusto Fonseca Cardoso,
se encontrar dispensado do serviço, compareceram como outorgan-
tes Jorge Manuel Albuquerque da Costa Lima e Salomé Bruno Gon-
çalves da Costa Lima, os quais outorgam por si e na qualidade de
representantes legais de seu filho menor, Jorge Miguel Gonçalves da
Costa Lima.

E pelos mesmos foi dito que, entre si e o seu representado, cons-
tituem uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelas cláu-
sulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Costa Lima & Lima � Serviços
Médicos, L.da, e tem a sua sede na Rua Direita das Campinas, 257-B,
4.º, esquerdo, freguesia de Ramalde, concelho do Porto.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação social,
no território nacional ou no estrangeiro, sem necessidades de con-
sentimento da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços
médico-cirúrgicos.

2 � A sociedade poderá participar como sócia de responsabilida-
de limitada em sociedades com objectos diferentes do seu, em socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas: duas do valor nominal de
2250 euros, cada uma delas pertencentes ao sócio Jorge Manuel Al-
buquerque da Costa Lima e à sócia Salomé Bruno Gonçalves da Cos-
ta Lima, e outra do valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio
Jorge Miguel Gonçalves da Costa Lima.
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ARTIGO 4.º

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

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Jorge Manuel
Albuquerque da Costa Lima e Salomé Bruno Gonçalves da Costa Lima.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção de qualquer um dos gerentes.

4 � Em aplicação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

incluindo automóveis;
b) Tomar de trespasse ou de arrendamento quaisquer locais, bem

como alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira;
d) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamento nos

mercados nacionais e internacionais e realizar operações de crédito
que sejam permitidas por lei, prestando as garantias exigidas pelas
entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judi-

cial;
c) Falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem ou contra o consentimento da sociedade.

ARTIGO 6.º

No caso de falecimento de algum sócio, a sociedade não se dissol-
verá, continuando com os sócios sobrevivos e com os herdeiros do
falecido, devendo estes nomear um de entre si ou um estranho que
a todos represente na sociedade enquanto a quota se mantiver indi-
visa.

ARTIGO 7.º

Os balanços serão anuais e encerrados com referência a 31 de
Dezembro, podendo a assembleia geral deliberar, por maioria sim-
ples dos votos correspondentes ao capital social, que os lucros nele
apurados, depois de retirada a percentagem fixada por lei para o fundo
de reserva legal, não sejam distribuídos, no todo ou em parte.

Mais declararam os outorgantes que a gerência fica desde já auto-
rizada a proceder ao levantamento da totalidade do capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mes-
mo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Declararam ainda os outorgantes que a gerência fica, desde já,
autorizada a levantar a totalidade do capital social depositado, na
agência do Banco Espírito Santo, S. A., em Santo Tirso, a fim de
custear as despesas de constituição e registo da sociedade, aquisição
de equipamento e instalação da sede social.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

8 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2004040246

ESCOLA DE MERGULHO DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38/920219; identificação de pessoa colectiva n.º 502703806; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 4/
20040304; pasta n.º 38.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Rua de D. Frei Gonçalo Pais, 65, 5.º, direi-
to, freguesia de Leça do Balio, Matosinhos.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

5 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2004040203

ANA V. LOBO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 659/030423; identificação de pessoa colectiva n.º 506578216;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/20040304; pasta n.º 12 659.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Viela do Dr. Eduardo Torres, H-13, fregue-
sia da Senhora da Hora, Matosinhos.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

5 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2004040190

AMORINS & COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 18 526/691112; identificação de pessoa colectiva n.º 500522456;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 21/20040304; pas-
ta n.º 8131.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Designação de gerente de Irene Pires Dias Ponteira Roxo, casada,
residente na Rua de Álvares Cabral, 40, 6.º, esquerdo, frente, Vila
Nova de Gaia.

Data: 27 de Fevereiro de 2004.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

5 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2004040181

CONFECÇÕES PILOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 960/670406; identificação de pessoa colectiva n.º 500070903;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 6/20040321; pasta
n.º 13 626.

Certifico que, por acta de assembleia geral de 20 de Fevereiro de
2004, no 6.º Cartório Notarial do Porto, na sociedade em epígrafe,
foi efectuado o seguinte registo:

Dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos a partir de 20 de Fevereiro de

2004.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

2 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2004040157

FONSECA & DIOGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5814/971014; identificação de pessoa colectiva n.º 503982300;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 6/20040223; pasta
n.º 5814.

Certifico que, por escritura de 26 de Janeiro de 2004, no Cartório
Notarial de São João da Madeira, na sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Janeiro de 2004.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

26 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004040076
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ALBERTO MÁRIO CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 002/900228; identificação de pessoa colectiva n.º 502299410;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 11/20040305; pasta
n.º 1707.

Certifico que, por escritura de 18 de Fevereiro de 2004, no 9.º
Cartório Notarial do Porto, na sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Fevereiro de 2004.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

8 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2004040262

DELFIM SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9938/390213; identificação de pessoa colectiva n.º 500084009;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 14/20040223; pas-
ta n.º 2910.

Certifico que, por escritura de 21 de Novembro de 2003, no 1.º
Cartório Notarial de Santarém, na sociedade em epígrafe foram al-
terados os artigos 4.º e 7.º, ficando, por consequência, com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberado em assembleia geral, será exercida por pessoas, sócias ou
não, a nomear em assembleia geral, continuando gerente da socie-
dade Manuel Elias Carriço.

§ 1.º Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
sejam de que natureza forem, é necessária a assinatura de um gerente.

§ 2.º É proibido aos gerentes obrigar a sociedade em actos ou
contratos que sejam estranhos aos negócios sociais, nomeadamente,
letras de favor, fianças, abonações e semelhantes.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

26 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004040068

CISTERNAS DO NORTE � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 622/680711; identificação de pessoa colectiva n.º 500461520;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data da apresentação:
20/20040218; pasta n.º 21 235.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Rua do Progresso, 436, 2.º, sala B, fregue-
sia de Perafita, Matosinhos.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

23 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004040041

ANÍBAL FREIXO & MARGARIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 327/911018; identificação de pessoa colectiva n.º 502630655;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 7 e 8; números e
data das apresentações: 11-17/20040218; pasta n.º 7977.

Certifico que, por escritura de 8 de Janeiro de 2004, no 2.º Car-
tório Notarial de Vila Nova de Gaia, na sociedade em epígrafe foi

alterado o artigo 6.º, § 1.º, ficando, por consequência, com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 6.º

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

Mais certifico:
Cessação de funções de gerentes de Maria Margarida da Silva Frei-

xo e Aníbal António da Silva Pinto de Freixo, por renúncia, em
8 de Janeiro de 2004.

Foi também designada gerente, em 8 de Janeiro de 2004, a sócia
Alexandrina Oliveira Nunes, residente na Rua de D. António Fer-
reira Gomes, 517, Baguim do Monte, Gondomar.

Designação de gerente de Vitorino Ferreira Santos, solteiro, mai-
or, residente na Rua de D. António Ferreira Gomes, 517, Baguim do
Monte, Gondomar.

Data: 8 de Janeiro de 2004.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

23 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004040033

CORDEIRO, CORDEIRO & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8559/000126; identificação de pessoa colectiva n.º 504772112;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
18/20040218; pasta n.º 8559.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Rua do Abade de Baçal, 96, freguesia de
Massarelos, Porto.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

23 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004040025

FERNANDES DIAS & MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 490/871023; identificação de pessoa colectiva n.º 501889680;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
10/20040218; pasta n.º 5876.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerente de Francisco Fernandes Dias, por
renúncia.

Carta de 7 de Agosto de 1990.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

23 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004040017

D Y C T E L  I N F R A E S T R U C T U R A S  D E  T E L E C O M U -
N I C A C I O N E S ,  S .   A .  �  S U C U R S A L  E M  P O R -
T U G A L

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 508/20021216; identificação de pessoa colectiva
n.º 980180813; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 2/
20040226; pasta n.º 12 508.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Encerramento de representação permanente.
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Data: 22 de Janeiro de 2001.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

27 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004040122

CARLOS CARVALHO & ALEXANDRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5849/971027; identificação de pessoa colectiva n.º 503995576;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/20040226; pasta n.º 5849.

Certifico que, por escritura de 25 de Fevereiro de 2004, no 8.º
Cartório Notarial do Porto, na sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte registo:

Cessação de funções de gerente de Carlos Pereira de Carvalho,
por renúncia, em 25 de Fevereiro de 2004.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

27 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004040106

FLAVEL � INSUFLÁVEIS E PRODUTOS EM FIBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 262/020617; identificação de pessoa colectiva n.º 506066460;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/20040223; pasta
n.º 12 262.

Certifico que, por escritura de 26 de Dezembro de 2003, no Car-
tório Notarial de Arcos de Valdevez, na sociedade em epígrafe foi
alterado o artigo 3.º e aditado o artigo 8.º, ficando, por consequên-
cia, com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, representado por duas quotas do valor nominal de
5000 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 8.º

Mediante deliberação em assembleia geral, aprovada por unanimi-
dade, poderão ser exigíveis aos sócios prestações suplementares até
ao montante global de 250 000 euros, ficando ambos os sócios obri-
gados às mesmas, na proporção do valor das respectivas quotas.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

26 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004040092

ACORDO FIRME � INVESTIMENTOS E SERVIÇOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 067/20031017; identificação de pessoa colectiva
n.º 505129388; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 10-11/20040223; pasta n.º 25 179.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes registos:

Cessação de funções de gerente de Manuel António da Silva Reis,
por renúncia.

Carta de 2 de Janeiro de 2003.

Designação de gerente de Gonçalo Almeida Cunha, solteiro, mai-
or, residente na Rua de Helena Vieira da Silva, entrada 2, 374, 6.º,
esquerdo, Leça da Palmeira, Matosinhos.

Data: 13 de Janeiro de 2003.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

26 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004040084

AUGUSTO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 672/740402; identificação de pessoa colectiva n.º 500317755;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12; número e data da apresenta-
ção: Of. 1/20040218; pasta n.º 4970.

Certifico que, por escritura de 27 de Dezembro de 2003, no 1.º
Cartório Notarial de Competência Especializada do Porto, na socie-
dade em epígrafe foi efectuado o seguinte registo:

Cessação de funções de gerente de Wang Jingtão, por renúncia,
em 27 de Dezembro de 2003.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

20 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004059940

A. PINTO RIBEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 207/820304; identificação de pessoa colectiva n.º 501259457;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 5/20040210; pasta
n.º 19 178.

Certifico que, por escritura de 14 de Novembro de 2003, no 1.º
Cartório Notarial de Competência Especializada do Porto, na socie-
dade em epígrafe foi efectuado o seguinte registo:

Designação de gerente de Sandra Elisabete Calvar Dias da Silva,
designada em 14 de Novembro de 2003, residente na Rua do Cami-
nho Carvalha de Baixo, 75, 2.º, esquerdo, Fânzeres, Gondomar.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

16 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2002655880

D. M. P. � SERVIÇOS DE MARKETING
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 750/900125; identificação de pessoa colectiva n.º 502277785;
averbamento n.º 5 à inscrição n.º 21; número e data da apresenta-
ção: 5/20040216; pasta n.º 876.

Certifico que, por escritura de 22 de Dezembro de 2003, no 1.º
Cartório Notarial de Competência Especializada de Matosinhos, na
sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte registo:

Sede: deslocada para a Rua do Padre Luís Almeida, 33, freguesia
de Lordelo do Ouro, Porto.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

20 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2002655987

FERNANDO ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7971/990721; identificação de pessoa colectiva n.º 504329030;
inscrição n.º 3, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 6 e
7; números e data das apresentações: 4-8/20040212; pasta n.º 7971.

Certifico que, por escritura de 15 de Janeiro de 2004, no 9.º Car-
tório Notarial do Porto, na sociedade em epígrafe foi aumentado o
capital com a importância de 60 000 euros, em dinheiro, subscrito
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por ambos os sócios na proporção das respectivas quotas, ficando o
artigo 3.º com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
65 000 euros e está dividido em duas quotas iguais de 32 500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios Fernando da Rocha e Maria
Isaura Oliveira da Silva Rocha.

Mais certifico:
Cessação de funções de gerente de Fernando Rocha, por renúncia,

em 15 de Janeiro de 2004.

Designação de gerentes de António Pedro Matias Correia e Elisa-
bete Alice Carvalho da Rocha Correia, residentes na Rua da
Columbófila, 428, rés-do-chão, esquerdo, Fânzeres, Gondomar.

Data: 15 de Janeiro de 2004.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

18 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2002655952

FIJITOUR � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3983/960206; identificação de pessoa colectiva n.º 503588288;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 27/20040216; pas-
ta n.º 3983.

Certifico que, por escritura de 29 de Setembro de 2003, no 6.º
Cartório Notarial do Porto, na sociedade em epígrafe foi aumenta-
do o capital com a importância de 55 000 euros, sendo 39 280,23 eu-
ros, em reservas de reavaliação, a distribuir pelos sócios, e
15 719,77 euros, subscrito pelos sócios na proporção das respecti-
vas quotas e a estas a acrescer, ficando o artigo 3.º com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 100 000 euros, dividido em sete quotas, sendo: uma no valor
nominal de 20 300 euros, do sócio Adriano José Loureiro Portugal;
outra no valor nominal de 14 800 euros, do sócio Adriano Augusto
Cibrão Garção Soares; outra no valor nominal de 14 800 euros, do
sócio Vítor Daniel de Oliveira Campos Teixeira; outra no valor
nominal de 14 800 euros, do sócio Leonel Henrique Pinto Ribeiro;
outra no valor nominal de 14 800 euros, da sócia Melanie Sacra-
mento Guedes da Silva; outra no valor nominal de 9400 euros, do
sócio Mário Ernesto Cibrão Garção Soares, e outra no valor nomi-
nal de 11 100 euros, em comum e sem determinação de parte ou
direito, dos sócios Rui Manuel de Oliveira Campos Teixeira e Vítor
Daniel de Oliveira Campos Teixeira.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

19 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2002655979

F E T FARES AND TRAINING, CONSULTORIA
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 969/20040216; identificação de pessoa colectiva
n.º 506750752; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
20040216; pasta n.º 12 969.

Certifico que, por escritura de 25 de Novembro de 2003, no Car-
tório Notarial de Marco de Canaveses, foi constituída a sociedade
em epígrafe, entre Joana de Magalhães Pereira Gomes, Maria Virgí-
nia da Cruz e Sousa Borges e Teresa Maria Ferreira Leite Lourenço
Domingues, cujo contrato é do seguinte teor:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma F e T Fares and Training, Con-
sultoria e Gestão, L.da, com sede na Rua de Delfim Ferreira, 776,
1.º, escritório 5, cidade e concelho do Porto.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada para outro lugar dentro da mesma localidade ou concelhos
limítrofes, bem como serem criadas filiais ou delegações.

3 � Igualmente a criação de sucursais, agências, delegações ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro, pode ser feita por simples deliberação da gerência.

2.º

A sociedade tem por objecto a consultoria e gestão.

3.º

A sociedade poderá adquirir participações em quaisquer socieda-
des, nomeadamente, com objecto diferente do seu, ainda que regula-
das por leis especiais.

4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma no valor
nominal de 2600 euros, pertencente à sócia Joana de Magalhães
Pereira Gomes; uma no valor nominal de 1200 euros, pertencente à
sócia Maria Virgínia da Cruz e Sousa Borges, e outra no valor nomi-
nal de 1200 euros, pertencente à sócia Teresa Maria Ferreira Leite
Lourenço Domingues.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nas condições de pagamento e reembolso que forem delibe-
radas em assembleia geral, ou, na falta desta, na proporção das quo-
tas.

6.º

A sociedade, em deliberação da sua assembleia geral, pode exigir
dos seus sócios prestações suplementares de capital até ao montante
de 100 000 euros.

7.º

As cessões e divisões de quotas, totais ou parciais, gratuitas ou
onerosas, entre sócios, são livres. Quando feitas a estranhos depen-
dem sempre do consentimento da sociedade.

8.º

A administração e a representação da sociedade, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, serão exercidas por dois ou mais geren-
tes, designados em assembleia geral.

§ 1.º Ficam, desde já, nomeadas gerentes todas as sócias.
§ 2.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

são obrigatórias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.
§ 3.º A gerência será ou não remunerada, como vier a ser delibe-

rado em assembleia geral.
§ 4.º A sociedade, por intermédio da gerência, poderá constituir

procuradores ou mandatários forenses que obrigarão a sociedade nos
termos e limites fixados nos respectivos instrumentos.

9.º

A amortização de quotas é permitida, nos seguintes casos:
a) Cessão de quotas a estranhos sem o consentimento da socie-

dade;
b) Se um sócio for interdito, julgado inabilitado ou declarado fa-

lido;
c) Penhora ou arresto de quota ou por qualquer outra forma sujei-

ta a apreensão judicial;
d) Nos demais casos previstos na lei.

10.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo
os casos para que a lei prescreva formalidades especiais de convoca-
ção.

Mais declararam que a sociedade, por intermédio da gerência pode,
desde já, proceder ao levantamento do capital social, depositado em
nome da sociedade no Finibanco, agência da Boavista, cidade do
Porto, o que afirmam sob sua inteira responsabilidade, a fim de su-
portar as despesas com a aquisição de bens e equipamento indispen-
sáveis ao funcionamento da sociedade e ao pagamento das despesas
de constituição e registo da mesma.

É o que cumpre certificar.
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O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

20 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2002656002

DANIEL EDMUNDO FONSECA DE CASTRO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 926/860218; identificação de pessoa colectiva n.º 501575030;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 12; números e data
das apresentações: 6-8/20040310; pasta n.º 5934.

Certifico que, por escritura de 12 de Dezembro de 2003, no 4.º
Cartório Notarial do Porto, na sociedade em epígrafe foram altera-
dos os artigos 3.º e 6.º, ficando, por consequência, com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 19 951 euros e 93 cêntimos, e dele pertence uma quota do valor
nominal de 10 973 euros e 56 cêntimos ao sócio Mário Rui Rocha
de Castro, e outra do valor nominal de 8978 euros e 37 cêntimos ao
sócio Vítor Manuel Rocha de Castro (bem próprio).

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade é administrada e representada por ambos os sócios
já nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for de-
liberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar e representar a sociedade em todos os actos e
contratos que envolvam responsabilidade ou obrigação é suficiente a
assinatura de um gerente.

Mais certifico:
Cessação de funções de gerentes de Daniel Edmundo Fonseca de

Castro, Maria Rosa Gonçalves da Rocha e José Daniel Rocha de
Castro, por renúncia, em 12 de Dezembro de 2003.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

11 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004040327

ARTALIADOS � LIVROS E PAPELARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 997/20040315; identificação de pessoa colectiva
n.º 506475913; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/
20040315; pasta n.º 12 997.

Certifico que, por escritura de 16 de Fevereiro de 2004, no Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto,
na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital com a importân-
cia de 40 000 euros, em dinheiro, subscrito quanto a 2500 euros, pelo
sócio Bernardino Ferreira da Cruz, e 7500 euros, por cada um dos
sócios Valdemar da Silva Moreira, Margarida Tavares de Azevedo e
Silva, Hélio Fernando Oliveira Peixoto, Augusto José Monteiro Dias
e Joaquim Morais dos Santos, importâncias a acrescer às respectivas
quotas, alterando o corpo do artigo 1.º e n.º 1 do artigo 3.º e elimi-
nado o n.º 4 do artigo 6.º, ficando, por consequência, com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ARTALIADOS � Livros e Papelari-
as, L.da, e tem a sua sede na Rua de Francos, 131, freguesia de
Ramalde, cidade e concelho do Porto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
60 000 euros, dividido em seis quotas iguais do valor nominal de
10 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Bernardino
Ferreira da Cruz, Valdemar da Silva Moreira, Margarida Tavares de
Azevedo e Silva, Hélio Fernando Oliveira Peixoto, Augusto José
Monteiro Dias e Joaquim Morais dos Santos.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

16 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004040416

ESPAÇOSEGURO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 876/20020228; identificação de pessoa colectiva
n.º 505205718; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 5/20040312; pasta n.º 11 876.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Avenida da Boavista, 1586, 5.º, sala 340,
freguesia de Ramalde, Porto.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004040408

CONFEITARIA PASSOS MANUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 777/720710; identificação de pessoa colectiva n.º 500098883;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 9/20040312; pasta
n.º 2244.

Certifico que, por escritura de 29 de Dezembro de 2003, no Car-
tório Notarial de Ílhavo, na sociedade em epígrafe foi alterado o
artigo 3.º, ficando, por consequência, com a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social é de 24 940 euros, está integralmente subs-
crito e realizado, e encontra-se dividido em duas quotas iguais do
valor nominal de 12 470 euros cada, ambas pertencentes à sócia
Stória del Café � Comércio de Café e Serviços, L.da

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios, por acordo unânime
dos mesmos, prestações suplementares de capital até ao valor global
de 500 000 euros.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004040394

DIOPALA � COMÉRCIO DE VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9759/20010105; identificação de pessoa colectiva n.º 505170191;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/20040312; pasta
n.º 9759.

Certifico que, por escritura de 29 de Dezembro de 2003, no Car-
tório Notarial de Ílhavo, na sociedade em epígrafe foi alterado o
artigo 4.º, ficando, por consequência, com a seguinte redacção:

4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, está integralmente subs-
crito e realizado, e encontra-se dividido em duas quotas iguais do
valor nominal de 25 000 euros cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios Renato Miguel Ferreira de Freitas Ribeiro e HOZAR Por-
tugal � Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios, por acordo unânime,
prestações suplementares de capital até ao valor global de 500 000 eu-
ros.

É o que cumpre certificar.
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O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004040386

DUARTE COSTA & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 240/20020603; identificação de pessoa colectiva
n.º 506059120; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: 21-22/20040311; pasta
n.º 12 240.

Certifico que, por escritura de 23 de Abril de 2003, no 4.º Cartó-
rio Notarial do Porto, na sociedade em epígrafe foi alterado o ar-
tigo 3.º, ficando, por consequência, com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores do activo da sociedade, e de 5000 euros, dividido em
duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma
a cada um dos sócios Joaquim Paulo Duarte Costa e Elisabete Maria
Pereira da Graça.

Mais certifico:
Cessação de funções de gerente de Carlos Manuel Jorge Dias, por

renúncia, em 23 de Abril de 2003.
Foi também designada gerente, em 23 de Abril de 2003, a sócia

Elisabete Maria Pereira da Graça, residente na Rua da Boavista, 184,
5.º, esquerdo, traseiras, Rio Tinto, Gondomar.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004040360

FERRAZ DE LACERDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 885/031119; identificação de pessoa colectiva n.º 506737993;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 20/20040311; pasta
n.º 12 885.

Certifico que, por escritura de 26 de Fevereiro de 2004, no 1.º
Cartório Notarial do Porto, na sociedade em epígrafe foi aumenta-
do o capital com 95 000 euros, em dinheiro, subscrito pelos sócios
na proporção das suas quotas, ficando, por consequência, os arti-
gos 2.º e 3.º com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em representações de máquinas e
equipamentos para a indústria e comercialização de materiais de
enchimento para a indústria de têxteis-lar, estofos e mobiliário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e está dividido em duas quotas do valor nominal de
50 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Paulo
Cocheteux Ferraz de Lacerda e Teresa Isabel Machado Moura de
Oliveira e Ferraz Lacerda.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

12 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004040335

A. J. PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2679/941117; identificação de pessoa colectiva n.º 503308889;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 18-19/20040311; pasta n.º 2679.

Certifico que, por escritura de 15 de Setembro de 2003, no 3.º
Cartório Notarial do Porto, na sociedade em epígrafe foi alterado o
artigo 5.º, ficando, por consequência, com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, que poderá não ser remunerada, fica a
cargo do sócio Jorge Soares dos Santos, já nomeado gerente, e cuja
assinatura obriga a sociedade.

Mais certifico:
Cessação de funções de gerente de Armando Pereira de Sousa, por

renúncia, em 15 de Setembro de 2003.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

11 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004040351

DOUROPRESS � GESTÃO E IMPRENSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6438/980327; identificação de pessoa colectiva n.º 504119559;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/20040309; pasta
n.º 6438.

Certifico que, por escritura de 10 de Fevereiro de 2004, no 2.º
Cartório Notarial de Coimbra, na sociedade em epígrafe foi efectua-
do o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Janeiro de 2004.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

10 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004040319

ABIFESA � COMÉRCIO MÁQUINAS,
FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 697/020128; identificação de pessoa colectiva n.º 505936216;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/20040310; pasta n.º 11 697.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerente de Joaquim Fernando Silva Vieira,
por renúncia.

Carta de 5 de Março de 2004.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

10 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2004040343

ELECTRO CAMPO ALEGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 060/900306; identificação de pessoa colectiva n.º 502302925;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 4/20040308; pasta
n.º 1912.

Certifico que, por escritura de 25 de Fevereiro de 2004, no 3.º
Cartório Notarial do Porto, na sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 25 de Fevereiro de 2004.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

9 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2004040297
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CLÍNICA ALERGOLÓGICA MARIANELA VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 949/20040202; identificação de pessoa colectiva
n.º 506841340; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
20040202; pasta n.º 12 949.

Certifico que, por escritura de 26 de Janeiro de 2004, no Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto, foi
constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Clínica Alergológica Marianela Vaz,
L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Alves Redol, 376, 11.º, habitação
37, 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, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra for-
ma de representação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços de saúde humana
com diversas especialidades, nomeadamente, na área da alergologia.
Organização e acompanhamento de formação, consultadoria e di-
vulgação na área da alergologia.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma de 3750 euros, pertencen-
te à sócia Marianela Gaioso Henriques Vaz, e outra de 1250 euros,
pertencente ao sócio Daniel José Gaioso Vaz Carvalho de Azevedo.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente 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, fica a cargo da sócia Marianela Gaioso
Henriques Vaz, que desde já é nomeada gerente.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade, em to-
dos os actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes sócios
não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na respec-
tiva aquisição.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme. É o que cumpre certificar.

6 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004059559

APLIAMPLO � COMÉRCIO DE PRODUTOS TÉCNICOS
PARA A CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 955/20040205; identificação de pessoa colectiva

n.º 506769216; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20040205; pasta n.º 12 955.

Certifico que, por escritura de 12 de Dezembro de 2003, no Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto,
foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato é do seguinte
teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma APLIAMPLO � Comércio de
Produtos Técnicos para a Construção, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua da Corujeira de Baixo, 347, freguesia
de Campanhã, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos técni-
cos para a construção.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, sendo: uma do valor nominal
de 2550 euros, pertencente ao sócio Fernando Joaquim Pereira An-
drade; uma do valor nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio
Pedro Miguel Ferreira Santana, e uma do valor nominal de 450 eu-
ros, pertencente ao sócio António José Pereira de Andrade.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a todos os sócios,
que, desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não
for amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do faleci-
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mento, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um repre-
sentante 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. É o que cumpre certificar.

11 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004059630

FRAMILGER � ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 958/20040206; identificação de pessoa colectiva
n.º 506814394; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
20040206; pasta n.º 12 958.

Certifico que, por escritura de 22 de Janeiro de 2004, no Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto, foi
constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato é do seguinte teor:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a forma de sociedade anónima e a firma
FRAMILGER � Administração de Imóveis, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Alberto Serpa, 146,
freguesia de Ramalde, concelho do Porto.

2 � Por simples deliberação da administração, a sede poderá ser
deslocada dentro do concelho do Porto ou para concelho limítrofe,
e poderão ser criadas ou encerradas sucursais, agências, delegações
ou outras formas de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto construção, compra, venda e admi-
nistração de imóveis, incluindo de condomínios, e revenda dos ad-
quiridos.

ARTIGO 3.º

Por simples deliberação do conselho de administração ou do ad-
ministrador único, a sociedade pode associar-se com outras pessoas
jurídicas para formar sociedades, agrupamentos complementares de
empresas, consórcios e associações em participação, bem como ad-
quirir e alienar participações em sociedades com objecto diferente
do acima referido, em sociedades reguladas por leis especiais e em
sociedades de responsabilidade limitada.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
100 000 euros, realizado em 30 %, sendo diferida, nos termos le-
gais, a realização do remanescente, até cinco anos, e divide-se em
100 000 acções do valor nominal de 1 euro cada.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador, após a realização
total do capital, e reciprocamente convertíveis a todo o tempo,
cabendo aos accionistas todos os encargos da conversão.

2 � As acções podem revestir a forma meramente escritural ou
incorporar-se em títulos de 1, 5, 10, 100, 200, 500 e 1000 acções,
sendo permitida a sua concentração ou divisão.

3 � Os títulos definitivos ou provisórios, representativos das
acções, conterão as assinaturas de dois administradores, podendo uma

ser de chancela; caso a sociedade adopte a figura do administrador
único, serão assinados só por este.

ARTIGO 7.º

1 � Os aumentos de capital que, de futuro, se tornarem necessá-
rios à equilibrada expansão da sociedade, bem como as modalidades
da respectiva realização, serão deliberados em assembleia geral, sem
prejuízo das autorizações impostas por lei e pelo número seguinte.

2 � Nos aumentos de capital da sociedade, os accionistas terão
direito de preferência na subscrição de novas acções relativamente a
quem não for accionista, salvo deliberação social em sentido diverso.

3 � O direito de preferência referido no número anterior será
exercido pelos accionistas preferentes nos termos estipulados no
artigo 458.º do Código das Sociedades Comerciais, desde que decla-
rem à sociedade tal pretensão, mediante carta registada com aviso
de recepção, no prazo de 10 dias a contar da comunicação prevista
na lei.

ARTIGO 8.º

1 � Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade pode-
rá adquirir acções próprias e praticar sobre elas todas as operações
que se mostrem convenientes ao interesse social.

2 � Enquanto pertencerem à sociedade, as acções não têm quais-
quer direitos sociais, salvo o de participação em aumentos de capital
por incorporação de reservas e se a assembleia geral não deliberar
em sentido diverso.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto e con-
verter acções ordinárias em acções preferenciais sem voto, em con-
formidade com o que for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade amortizará as acções detidas por accionistas que
utilizem as informações obtidas através do exercício do direito de
informação que lhes assiste para fins estranhos à sociedade e com
prejuízo do interesse social ou de interesses de algum accionista.

2 � A sociedade poderá amortizar ainda as acções que forem
objecto de penhora, arresto, arrolamento, arrematação, adjudicação
ou outra providência judicial, nos termos e condições deliberadas em
assembleia geral.

3 � A administração deverá declarar que as acções vão ser amor-
tizadas dentro de 90 dias a contar do conhecimento que tenha do
facto determinante e justificativo dessa amortização.

4 � As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico
apurado através do último balanço aprovado, sendo a contrapartida
da amortização paga pela sociedade no prazo de 180 dias a contar
da data em que a amortização se tornar efectiva.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações sob qualquer das for-
mas previstas na lei e em conformidade com o que for deliberado
em assembleia geral.

2 � Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade pode-
rá adquirir obrigações próprias e praticar sobre elas todas as opera-
ções que se mostrem convenientes ao interesse social.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 12.º

1 � São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de
administração e o conselho fiscal.

2 � Os membros que integram os órgãos sociais poderão ser re-
munerados pelo exercício das respectivas funções, nos termos e
condições porventura deliberados em assembleia geral.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito de voto.
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2 � Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral.

3 � As representações de accionistas serão comunicadas ao pre-
sidente da mesa por carta com assinatura reconhecida notarialmente
ou certificada pela sociedade, entregue na sede social até cinco dias
úteis da data designada para a reunião da assembleia geral.

ARTIGO 14.º

1 � Tem direito de voto o accionista titular de, pelo menos,
100 acções ordinárias averbadas, sendo nominativas, ou sendo ao
portador, registadas em seu nome ou em seu nome depositadas na
sede social ou em qualquer instituição de crédito até 10 dias antes da
data designada para a reunião da assembleia geral, comprovando
perante a sociedade tal depósito até cinco dias antes da data da reu-
nião.

2 � Têm direito de voto os usufrutuários de acções nominativas
ou ao portador registadas ou depositadas, nas matérias respeitantes
ao quotidiano da sociedade, mas necessitando do voto conjunto do
nu proprietário nos casos em que a deliberação respeite a mudanças
estruturais da sociedade.

3 � Os accionistas possuidores de um número inferior a 100 ac-
ções poderão agrupar-se por forma a completar esse número, fazen-
do-se então representar por um só dos agrupados, o que terá de ser
comunicado ao presidente da mesa da assembleia geral por meio de
carta e até 10 dias antes da data da reunião.

ARTIGO 15.º

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
por um secretário, accionistas ou não, eleitos por três anos pela
assembleia, os quais poderão ser reconduzidos por sucessivos triénios
sem qualquer limitação.

2 � Não obstante eleitos por prazo certo, os membros da mesa
da assembleia geral mantêm-se em funções até ao limite de 180 dias
após o termo do prazo.

ARTIGO 16.º

1 � A assembleia geral reúne ordinariamente, pelo menos, uma
vez em cada ano.

2 � A assembleia geral só poderá reunir, em primeira convoca-
tória, estando presentes ou representados accionistas titulares de, pelo
menos, 50 % das acções ordinárias.

3 � A convocatória de uma assembleia geral pode fixar uma se-
gunda data de reunião para o caso de a assembleia geral não poder
reunir por falta de quórum, dentro de 30 dias, mas não antes de
15 dias, podendo esta deliberar qualquer que seja o número de accio-
nistas presentes ou representados e o capital por eles representado.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 17.º

1 � A gestão e a representação da sociedade serão exercidas por
um conselho de administração, composto por três a nove membros,
que podem ser ou não accionistas, eleitos pela assembleia geral por
um período de três anos, sendo permitida a sua reeleição por suces-
sivos triénios, sem qualquer limitação.

2 � Se o capital social não exceder 200 000 euros, poderá a so-
ciedade funcionar com um único administrador.

3 � Os administradores eleitos estabelecerão entre si as regras do
funcionamento do conselho, de acordo com a lei e o contrato de
sociedade em vigor.

4 � Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outros administradores mediante simples carta diri-
gida ao presidente.

5 � Os membros do conselho de administração, dispensáveis de
caução, terão ou não remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral, sendo que a sua remuneração poderá ser certa ou
consistir, total ou parcialmente, numa percentagem dos lucros dis-
tribuídos do exercício, não excedendo os 15 %.

6 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará o respectivo presidente e os vogais.

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração reúne-se, pelo menos, uma vez
em cada seis meses e, além disso, sempre que o seu presidente o
convoque, por iniciativa própria ou a pedido da maioria dos mem-
bros do conselho fiscal ou de dois administradores.

2 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria de votos dos administradores presentes ou devidamente
representados, cabendo ao presidente, no caso de empate, voto de
qualidade.

3 � O conselho de administração poderá delegar a gestão corren-
te da sociedade num administrador ou numa comissão executiva,
formada por três administradores, fixando os poderes que decida
delegar-lhes, nos termos e limites da lei.

4 � O conselho de administração poderá ainda, por deliberação,
encarregar especialmente algum ou alguns dos administradores de se
ocuparem de certas matérias de administração, excluindo, porém, as
matérias da competência normal do conselho de administração pre-
vistas nas alíneas a) a m) do artigo 406.º do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 19.º

Compete ao conselho de administração ou ao administrador único,
exercer os mais amplos poderes de administração, representando a
sociedade em juízo e fora dele, praticando todos os actos e exercendo
todas as funções necessárias à realização do objecto social que não
caibam na competência de outros órgãos da sociedade por força da lei
ou do presente contrato, e, nomeadamente, deliberar sobre:

a) Aquisição de bens móveis ou imóveis e aliená-los, permutá-los
ou onerá-los por quaisquer actos ou contratos, ainda que se trate de
constituição de garantias reais;

b) Contrair empréstimos e assumir obrigações em nome da socie-
dade;

c) Instaurar, confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções
que a sociedade seja autora ou ré, bem como comprometer-se em
árbitros;

d) Deliberar sobre a participação da sociedade em quaisquer socie-
dades a constituir ou já constituídas, bem como sobre a associação
com outras empresas;

e) Tomar e dar de arrendamento ou aluguer, independentemente
do prazo, quaisquer bens móveis ou imóveis ou parte destes;

f) Trespassar ou tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos;
g) Contratar pessoal e estabelecer a respectiva remuneração;
h) Exercício dos direitos sociais relativos às participações finan-

ceiras da titularidade da sociedade;
i) Constituição de procuradores ou de mandatários nos termos do

artigo 391.º do Código das Sociedades Comerciais ou para quaisquer
outros ou determinados fins;

j) Criar sucursais ou outras dependências, bem como instalar ou
adquirir, manter, transferir ou encerrar estabelecimentos.

ARTIGO 20.º

1 � A sociedade obriga-se legalmente pela assinatura de:
a) Presidente do conselho de administração;
b) Um administrador e um procurador da sociedade com poderes

bastantes;
c) Um mandatário, dentro dos limites da lei do mandato que lhe

foi conferido pela administração e com os poderes constantes da
respectiva procuração;

e) Administrador único, se a sociedade assim funcionar;
f) Procurador.
2 � Nos assuntos de mero expediente, basta a assinatura de qual-

quer administrador ou procurador.

SECÇÃO III

Conselho fiscal

ARTIGO 21.º

1 � A fiscalização dos negócios da sociedade será exercida por
um conselho fiscal, composto por três membros efectivos e um su-
plente, eleitos pela assembleia geral, por três anos, e reelegíveis por
sucessivos triénios, sem qualquer limitação.

2 � A assembleia geral que eleger o conselho fiscal designará o
respectivo presidente, que terá voto de qualidade no caso de empate
das deliberações.

3 � Se o capital social for inferior a 200 000 euros, poderá a
sociedade funcionar com um fiscal único, necessariamente um revi-
sor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas,
devendo também ser designado um suplente para tal incumbência.

ARTIGO 22.º

O conselho fiscal reunirá periodicamente nos termos da lei e, além
disso, sempre que o respectivo presidente o convoque, quer por ini-
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ciativa própria, quer a pedido de qualquer dos restantes membros, ou
a solicitação do conselho de administração ou administrador único.

CAPÍTULO IV

Ano social e aplicação de resultados

ARTIGO 23.º

O ano financeiro da sociedade coincide com o ano civil.

ARTIGO 24.º

1 � Na deliberação sobre a aplicação dos lucros de exercício, a
assembleia geral observará as disposições legais sobre constituição e
reintegração de reservas.

2 � Quanto ao remanescente, poderá a assembleia geral, por
maioria simples, deliberar afectá-lo, total ou parcialmente, à cons-
tituição e reforço de quaisquer reservas, ou destiná-lo a dividendos
aos accionistas na proporção das acções que possuírem.

3 � A sociedade poderá distribuir aos accionistas adiantamentos
sobre os lucros, mediante deliberação da administração e com o
consentimento do órgão de fiscalização, observadas as disposições
legais aplicáveis.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 25.º

A sociedade dissolve-se apenas nos casos e termos previstos na
lei.

ARTIGO 26.º

Dissolvida a sociedade, proceder-se-á extrajudicialmente à respec-
tiva liquidação e, salvo deliberação em contrário, serão liquidatários
os membros do conselho de administração ou administrador único
em exercício.

Ficam desde já nomeados os seguintes membros dos órgãos so-
ciais:

Mesa da assembleia geral: presidente, Maria João de Freitas Fer-
reira Menezes; secretário, Luís Fernando Bastos das Neves, já iden-
tificados.

Administrador único: Francisco Domingos Bastos Menezes, já
identificado.

Fiscal único: efectivo, Armindo Costa, Serra Cruz, Martins e Asso-
ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 57, com sede
na Rua de 25 de Abril, 454, 5.º, direito, em Braga, representada pelo
Dr. António Serra Cruz, casado, residente na Rua do Dr. Augusto
Pires de Lima, 37, na Trofa, revisor oficial de contas n.º 537; su-
plente, Dr. Augusto Moreira Azevedo, casado, residente na Rua dos
Ferradores, 95, Maia, revisor oficial de contas n.º 1004.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

13 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004059702

FERREIRA & ROMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 816/661113; identificação de pessoa colectiva n.º 501102736;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 23; número e data
das apresentações: 13/20030722; pasta n.º 6505.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções do cargo de gerentes de Fernando Tavares
Correia, Arménio Nunes da Costa e Mário Augusto da Silva Alves,
por renúncia.

Data: 25 de Junho de 2003.

Designados gerentes os sócios Orlando de Jesus Rodrigues e Ale-
xandre Joaquim Pinho Rodrigues.

Data: 25 de Junho de 2003.

21 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma Aguiar
Vasques Rodrigues. 2000622828

ALTA POTÊNCIA � COMPRA E VENDA
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7749/990519; identificação de pessoa colectiva n.º 504686720;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/20040203; pasta
n.º 7749.

Certifico que, por escritura de 23 de Dezembro de 2003, no 1.º
Cartório Notarial de Vila Nova de Gaia, foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 16 de Dezembro de 2003.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

10 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004058994

FÁBRICA DE GESSOS DIAS PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 741/19620508; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 18/20040203; pasta n.º 25 178.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação do conselho de gerência para o triénio de 2004-2006.
Joaquim Emídio Sequeira de Faria, Joaquim Oliveira Lopes Dias e

Pedro Lopes Pereira de Faria.
Data da deliberação: 5 de Janeiro de 2004.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

10 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004058986

FENDER � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 950/20040203; identificação de pessoa colectiva
n.º 506798909; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20040203; pasta n.º 12 950.

Certifico que, por escritura de 31 de Dezembro de 2003, no 2.º
Cartório Notarial de Vila do Conde, foi constituída a sociedade em
epígrafe, cujo contrato é do seguinte teor:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de FENDER � Imobiliária,
S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Campo Alegre, 1306,
2.º, sala 204, freguesia de Lordelo do Ouro, concelho do Porto.

2 � A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo conce-
lho ou para limítrofes, por simples deliberação da administração.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é a realização de empreendimentos imobi-
liários, compra e venda de imóveis ou revenda dos adquiridos para
esse fim e a gestão de bens imobiliários próprios ou de terceiros,
locação dos mesmos, urbanização e loteamento de terrenos, bem
como a construção de prédios próprios ou alheios; actividade de
consultoria para os negócios e a gestão de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções, direitos de preferência,
transmissão de acções e prestações acessórias

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito, é de 50 000 euros,
dividido e representado por 5000 acções, com o valor nominal de
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10 euros cada uma, encontra-se integralmente realizado em dinheiro.
2 � Poderão ser exigidas prestações acessórios além das entra-

das, nomeadamente, através de prestações suplementares de capital
até ao montante de 1 000 000 de euros, desde que assim venha a ser
deliberado em assembleia geral, quando as acções sejam nominati-
vas.

ARTIGO 5.º

1 � As acções serão ao portador ou nominativas e reciproca-
mente convertíveis, por decisão dos accionistas titulares que supor-
tarão as despesas inerentes à conversão.

2 � As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 50,
100, 500, 1000, 5000, 10 000 e 20 000 acções, sendo permitida a
sua concentração ou divisão.

3 � Os encargos com a concentração ou divisão de títulos serão
sempre suportados pelos accionistas que solicitem tais operações.

4 � Os títulos representativos das acções serão autenticados com
o carimbo e assinados por dois administradores ou pelo administra-
dor único.

ARTIGO 6.º

1 � É permitida a amortização das acções, nos termos do ar-
tigo 347.º do Código das Sociedades Comerciais, nos casos de arro-
lamento, penhora, arresto, apreensão em processo de falência ou
insolvência, ou em qualquer outra forma de apreensão judicial.

2 � O montante da contrapartida da amortização será o valor
nominal das acções amortizadas, sendo o pagamento dessa contra-
partida fraccionado em duas prestações, a efectuar dentro de seis
meses e um ano, respectivamente, após a deliberação da amortiza-
ção.

3 � A deliberação de amortização, deve obrigatoriamente ser
tomada no prazo de um ano, a contar do conhecimento pelo conse-
lho de administração ou do administrador único, do facto que funda-
mente e permita essa amortização.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que
detenham, pelo menos, 10 acções, e que as tenham registado em seu
nome, nos livros da sociedade ou depositado em cofres da sociedade
ou de instituições de crédito.

2 � A cada 10 acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas que não possuírem o número mínimo de ac-

ções necessárias para exercer o direito de voto, poderão agrupar-se
de forma a que esse número seja atingido em conjunto.

ARTIGO 8.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleito pela assembleia geral pelo período de quatro anos,
os quais podem ser accionistas ou não e podem ser reeleitos.

CAPÍTULO IV

Administração da sociedade

ARTIGO 9.º

1 � A administração da sociedade incumbe a um administrador
único ou a um conselho de administração.

2 � Enquanto a lei o permitir a administração será exercida por
um administrador único.

3 � O conselho de administração será composto por três mem-
bros, um dos quais será designado presidente, outro vice-presidente e
outro vogal.

4 � Os administradores podem ou não ser accionistas e serão
eleitos pelo período de quatro anos, podendo ser reeleitos.

5 � O conselho de administração reunirá apenas sempre que o
exercício das suas atribuições o exija, mediante convocação do pre-
sidente ou de dois administradores, assim se afastando a exigência da
realização de uma reunião mensal prevista no artigo 410.º, n.º 2, do
Código das Sociedades Comerciais.

6 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria simples dos votos dos membros presentes, tendo o pre-
sidente, em caso de empate, voto de qualidade.

7 � A responsabilidade de cada um dos administradores será ou
não caucionada, conforme for deliberado em assembleia geral.

8 � O conselho de administração poderá nomear procuradores
para a sociedade nos termos gerais de direito.

ARTIGO 10.º

Ao conselho de administração ou administrador único compete
representar e gerir a sociedade nos mais amplos termos em direito
permitidos, nomeadamente:

Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e contestar
quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e assumir compro-
missos arbitrais;

Adquirir, alienar ou onerar participações no capital de outras so-
ciedades qualquer que seja o seu objecto social;

Constituir mandatários da sociedade.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade fica obrigada pela intervenção conjunta de dois
administradores ou pela intervenção do administrador único.

2 � Para os actos de mero expediente, basta a assinatura de um
só administrador.

CAPÍTULO V

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 12.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único que
exerce as competências previstas na lei, e um suplente, eleitos pela
assembleia geral por um período, renovável, de quatro anos.

2 � O fiscal único e o membro suplente serão revisores oficiais
de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO VI

Disposições diversas

ARTIGO 13.º

Os lucros distribuíveis terão o destino que lhes for dado por deli-
beração da assembleia geral, sem qualquer limitação que seja a decor-
rente de disposição legal imperativa.

ARTIGO 14.º

Em caso de liquidação da sociedade, e salvo deliberação em con-
trário, os administradores em exercício, passarão a exercer as fun-
ções de liquidatários.

Disposições transitórias

ARTIGO 15.º

Ficam desde já designados, com dispensa de caução, para o pri-
meiro quadriénio, anos de 2003 a 2006, os seguintes órgãos:

Mesa da assembleia geral: presidente, Maria da Conceição Ribeiro
da Silva, quarta outorgante; secretária, Cláudia da Silva Santos, ter-
ceira outorgante.

Administrador único: Albertino de Freitas Castro, contribuinte
fiscal n.º 147540550, casado, residente na Rua de Manuel Saraiva
Brandão, 168, da freguesia de Fermentões, do concelho de Guima-
rães, de onde é natural, titular do bilhete de identidade n.º 1841809,
emitido em 21 de Janeiro de 1998, pelos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa.

Fiscal único: António Anjos, F. Brandão & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, inscrita na Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas sob o n.º 112, com sede no Edifício Botânico,
Rua do Campo Alegre, 1306, 2.º, escritório 207, 4150-174 Porto,
com a identificação de pessoa colectiva n.º 502976357, e a repre-
sentação orgânica do sócio Jónatas de Jesus Margarida, inscrito na
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 1037, contribuin-
te fiscal n.º 202453979; suplente, Fernando Teixeira Brandão, ins-
crito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 677, ca-
sado, residente na Rua do Professor Egas Moniz, 3700 São João da
Madeira, titular do bilhete de identidade n.º 17992289, emitido pelo
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Arquivo de Identificação de Lisboa, em 4 de Março de 1992, e con-
tribuinte fiscal n.º 131832468.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

9 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004058978

BIÓPTICA � EQUIPAMENTO PARA A INVESTIGAÇÃO
E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5137/970227; identificação de pessoa colectiva n.º 503827886;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: Of. 14-15 e 16/20040203; pasta n.º 5137.

Certifico que, por escritura de 30 de Dezembro de 2003, no 9.º
Cartório Notarial do Porto, foi efectuado o seguinte registo:

Cessação de funções de gerentes de Maria Jorge Brandão Pinto da
Silva e Maria Teresa Brandão Pinto da Silva, por renúncia.

Data: 30 de Dezembro de 2003.

Mais certifico que foi transformada em sociedade unipessoal, cujo
contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BIÓPTICA � Equipamentos para a
Investigação e Indústria, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua
do Quanza, 46, freguesia de Cedofeita, concelho do Porto, podendo
ser transferida para qualquer outro local, dentro do mesmo conce-
lho, por simples deliberação da sócia única.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é a importação, exportação, distribuição, represen-
tação e comercialização de equipamentos científicos e de controle
de qualidade para a investigação e indústria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, repre-
sentado por uma única quota de igual valor pertencente à sócia úni-
ca Palmira Helga Nabais Moreira.

ARTIGO 4.º

A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme for decidido
pela sócia única, e pertence à mesma sócia Palmira Helga Nabais
Moreira ou a quem por ela vier a ser designado.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sócia única fica desde já autorizada a celebrar negócios com a
sociedade desde que sirvam à prossecução do objecto social.

ARTIGO 7.º

As decisões da sócia única deverão ser registadas em acta por ele
assinada.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

9 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004058951

CAIS DA FONTINHA � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 911/20031216; identificação de pessoa colectiva n.º P
506742520; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
20031216; pasta n.º 12 911.

Certifico que, por escritura de 16 de Outubro de 2003, no 1.º
Cartório Notarial de Competência Especializada do Porto, foi

constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato é do seguinte
teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Cais da Fontinha � Inves-
timentos Imobiliários, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Campo Alegre, 830,
9.º, freguesia de Massarelos, concelho do Porto.

2 � A administração pode deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, e criar ou encerrar filiais,
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de represen-
tação.

ARTIGO 3.º

1 � O objecto da sociedade consiste no exercício das activida-
des de gestão e realização de investimentos imobiliários, nomeada-
mente, compra, venda, construção, urbanização, loteamento, pro-
moção e administração de imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim, elaboração de estudos e de projectos, nomeadamente, de
investimento, de consultoria económica, financeira e comercial, e
a prestação de serviços de consultoria conexos com as referidas
actividades.

2 � A sociedade pode adquirir e alienar participações em quais-
quer outras sociedades comerciais de responsabilidade limitada, ainda
que de objecto diferente do seu, bem como em sociedades reguladas
por leis especiais, e ainda associar-se com outras pessoas jurídicas
para formar agrupamentos complementares de empresas, novas so-
ciedades, consórcios e associações em participação.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros e encontra-se dividido em 50 000 acções do valor no-
minal de 1 euro cada uma.

2 � As acções são nominativas ou ao portador e podem ser in-
corporadas em títulos de uma ou mais acções.

3 � Fica, desde já, autorizada a emissão ou a conversão de ac-
ções em escriturais, nos termos da legislação aplicável e desde que
haja prévia deliberação nesse sentido da assembleia geral.

4 � Os títulos representativos das acções serão assinados por dois
administradores, podendo as assinaturas ser realizadas por meio de
chancela por eles autorizada, ou por mandatários da sociedade para
o efeito designados.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode proceder à emissão de qualquer espécie de ac-
ções e de obrigações legalmente prevista, nos termos admitidos por
lei e aprovados pela assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode adquirir e alienar acções e obrigações próprias
dentro dos limites e sob as condições previstos na lei.

ARTIGO 7.º

1 � Os accionistas poderão efectuar à sociedade prestações pe-
cuniárias além das entradas de capital.

2 � O montante global das prestações acessórias não poderá
exceder 100 vezes o valor do capital social.

3 � As prestações acessórias poderão ser realizadas nas modali-
dades de contrato de suprimento e ou de prestações suplementares
de capital, aplicando-se-lhes o regime estabelecido no Código das
Sociedades Comerciais para estes institutos.

4 � Apenas no caso de assumirem a modalidade de contrato de
suprimento, as prestações acessórias poderão ser objecto de remu-
neração.

5 � A realização de prestações acessórias depende de acordo entre
a sociedade e os accionistas interessados na sua realização.

ARTIGO 8.º

1 � A transmissão entre vivos, onerosa ou gratuita, de acções
nominativas, depende do consentimento prévio da sociedade, salvo
no caso de ser feita a favor de descendente ou ascendente de accio-
nista ou a favor de sociedades que se encontrem em relação de grupo
ou de domínio com o accionista alienante.

§ único. O pedido de consentimento deverá ser apresentado pelo
interessado mediante carta registada com aviso de recepção dirigida



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 94 � 21 de Abril de 2004 8734-(185)

à sociedade, da qual conste a identificação do transmissário e, no
caso de transmissão onerosa, as condições de preço, prazo e forma
de pagamento do valor da acção a transmitir.

2 � A concessão ou a recusa do consentimento da sociedade para
a transmissão de acções é da competência da assembleia geral, a qual
deverá ser convocada para reunir no prazo máximo de 30 dias a
contar da data em que o consentimento seja solicitado, findo o qual,
sem que a assembleia geral se tenha pronunciado, a transmissão pre-
tendida se considera livre.

3 � No caso de a sociedade recusar o consentimento à transmis-
são, é a mesma obrigada a fazer adquirir as acções em causa por
terceiro, preferencialmente já accionista da sociedade, nas condições
de preço e de pagamento do negócio para que foi solicitado o con-
sentimento.

4 � Com a venda das acções serão igual e obrigatoriamente cedi-
dos, por valor correspondente ao seu valor nominal, os suprimentos
e outras prestações eventualmente efectuadas pelo accionista trans-
mitente, descontado do valor de quaisquer créditos que a sociedade
tenha sobre o transmitente.

5 � O pagamento do preço da cessão dos créditos antes referida
será efectuado nas mesmas condições que o pagamento do preço das
acções.

6 � Tratando-se de transmissão a título gratuito ou tendo a so-
ciedade indícios de que naquele negócio houve simulação de preço, a
aquisição far-se-á pelo valor real, determinado nos termos previstos
no artigo 105.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais.

7 � Para efeitos do número anterior, presume-se haver simula-
ção de preço sempre que este exceder em duas vezes e meia o res-
pectivo valor contabilístico.

8 � A deliberação sobre recusa ou concessão de consentimento
para a transmissão de acções será tomada com os votos favoráveis
de, pelo menos, dois terços do capital social.

9 � O disposto no presente artigo não se aplica às transmissões
de acções a favor de sociedades que se encontrem em relação de grupo
ou de domínio com o accionista alienante, desde que se verifiquem
as seguintes condições:

a) A relação de grupo ou de domínio entre o accionista alienante
e o transmissário ou transmissários deverá manter-se por todo o
tempo que estes detiverem as acções que por aquele lhe tiverem sido
transmitidas ou as acções resultantes de eventuais aumentos de capi-
tal;

b) No caso de qualquer dos transmissários deixar de estar em re-
lação de grupo ou de domínio com o accionista alienante, deverá,
previamente à cessação da relação de grupo: (i) o accionista
alienante, se for dominante do transmissário, determinar este últi-
mo a transferir-lhe de volta as acções por ele detidas na sociedade,
ou a transferi-las para outra sociedade que esteja em relação de gru-
po com o accionista alienante; ou, (ii) o transmissário, se for domi-
nante do accionista alienante, transferir para este último as acções
por aquele detidas na sociedade, ou para outra sociedade que esteja
em relação de grupo com o accionista alienante; e

c) O transmissário das acções deverá assumir perante os restantes
accionistas da sociedade os direitos e obrigações decorrentes para o
accionista alienante dos acordos por este concluídos com os demais
accionistas destinados a regular as suas relações societárias.

ARTIGO 9.º

1 � A oneração das acções, ou a constituição ou transmissão de
direitos de usufruto sobre as acções, está sujeita ao prévio consenti-
mento da sociedade, a qual deverá pronunciar-se no prazo de 60 dias
a contar da data da recepção do pedido de consentimento; decorrido
o referido prazo de 60 dias, sem que a sociedade se tenha pronun-
ciado considera-se que houve consentimento tácito.

2 � Para efeitos do número anterior, o accionista que deseja
onerar as suas acções, ou sobre elas constituir ou transmitir direitos
de usufruto, deverá comunicá-lo à sociedade mediante carta regista-
da com aviso de recepção.

3 � No caso de a sociedade recusar o seu consentimento à one-
ração das acções ou constituição ou transmissão de direitos de usu-
fruto sobre elas, obriga-se a indicar um ou mais accionistas, respei-
tando-se para o efeito o princípio da igualdade de tratamento entre
accionistas, ou um terceiro para adquirir as acções cuja oneração ou
constituição ou transmissão de usufruto foi recusada, por preço cor-
respondente ao seu valor real fixado por revisor oficial de contas
independente da sociedade, designado pela Câmara de Revisores
Oficiais de Contas a pedido da sociedade, bem como os eventuais
suprimentos e outras prestações realizados pelo accionista em cau-
sa, pelo respectivo valor nominal.

4 � O pagamento do preço de aquisição das acções, dos supri-
mentos e de outras prestações, referidos no número anterior, será

efectuado em duas prestações semestrais, as quais não vencerão ju-
ros, vencendo-se a primeira seis meses após a data da deliberação da
sociedade de recusa do consentimento da sociedade e a segunda seis
meses depois do vencimento da anterior.

ARTIGO 10.º

É admitida a amortização de acções pela sociedade, por redução
de capital:

a) Por acordo com o accionista;
b) Se o accionista for declarado falido ou insolvente;
c) Se uma sociedade proprietária de acções se dissolver ou for

declarada falida;
d) Se as acções forem penhoradas, arrestadas, ou, por qualquer

forma, sujeitas a apreensão judicial, sem prejuízo do disposto no
número seguinte;

e) Se, em caso de divórcio ou de separação judicial do accionista,
as respectivas acções forem adjudicadas ao cônjuge do accionista;

f) Se o accionista transmitir ou onerar as suas acções em infrac-
ção ao disposto nos artigos 8.º e 9.º;

g) Se o accionista não cumprir as obrigações emergentes de acor-
dos celebrados com a sociedade nos termos do artigo 7.º

§ 1.º A sociedade poderá exercer o direito de amortização das acções
no prazo de um ano a contar do conhecimento por algum adminis-
trador da sociedade de qualquer dos eventos referidos nas alíneas deste
artigo, mediante deliberação da assembleia geral aprovada por maio-
ria dos votos emitidos.

§ 2.º O montante que a sociedade tiver de pagar pela amortização
de qualquer acção será fixado pela assembleia geral, devendo essa
fixação realizar-se em conformidade com o valor que resultar do
último balanço e contas anuais aprovados.

§ 3.º O pagamento ao titular das acções 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 deliberação
de amortização.

ARTIGO 11.º

Os órgãos sociais são a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração ou administrador único e o fiscal único.

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral, regularmente constituída, representa a
universalidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vinculati-
vas para todos eles quando tomadas nos termos da lei e dos estatu-
tos.

2 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto que, até 15 dias antes da data designada para a reu-
nião, tiverem o número mínimo de acções necessário para conferir
voto registado em seu nome junto da sociedade ou, no caso de as
acções assumirem a forma escritural, constem como tal da conta
aberta junto de intermediário financeiro integrada em sistema cen-
tralizado.

3 � A cada acção corresponde um voto.
4 � Os accionistas que forem pessoas singulares poderão fazer-se

representar nas reuniões da assembleia geral pelo seu cônjuge, as-
cendente ou descendente, por outro accionista ou por um membro
do conselho de administração da sociedade; os accionistas que forem
pessoas colectivas poderão fazer-se representar por quem para o
efeito indicarem.

5 � Os instrumentos de representação dos accionistas devem ser
entregues na sociedade, dirigidos ao presidente da mesa, até cinco
dias antes da reunião da assembleia geral.

6 � No caso de contitularidade de acções, só o representante
comum poderá participar nas reuniões de assembleia geral, nas con-
dições previstas nestes estatutos e na lei.

7 � Poderão assistir às reuniões de assembleia geral as pessoas
cuja presença seja autorizada pelo presidente da mesa.

8 � A mesa da assembleia geral será composta pelo presidente e
por um secretário.

9 � Compete à assembleia geral, para além do disposto na lei e
noutras normas do presente contrato de sociedade:

a) Eleger o presidente da respectiva mesa;
b) Eleger o administrador único ou os membros do conselho de

administração e o seu presidente;
c) Eleger o fiscal único.
10 � A assembleia geral poderá ser convocada mediante carta

registada dirigida a cada um dos accionistas para a sua última morada
conhecida, com a antecedência mínima de 21 dias em relação à data
designada para a reunião, ou através de publicação da respectiva
convocatória, nos termos e prazos previstos na lei.
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ARTIGO 13.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um adminis-
trador único ou por um conselho de administração composto por
um número ímpar de membros, num mínimo de três e máximo de
cinco, por um período de três anos e reelegíveis uma ou mais vezes.

2 � A assembleia geral que eleger os membros do conselho de
administração designará o seu presidente.

ARTIGO 14.º

1 � Ao administrador único ou ao conselho de administração
compete, nomeadamente, e sem prejuízo das atribuições que por lei
lhe são genericamente conferidas:

a) Orientar e gerir a sociedade, praticando todos os actos e ope-
rações integrados no objecto social;

b) Aprovar o orçamento e o plano da empresa;
c) Adquirir, onerar e alienar quaisquer direitos e bens móveis,

nomeadamente participações no capital de outras sociedades;
d) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamento e reali-

zar operações de crédito que não sejam vedadas por lei;
e) Constituir mandatários da sociedade para a prática de determi-

nados actos ou categorias de actos;
f) Contratar empregados para a sociedade, estabelecendo as res-

pectivas condições contratuais e exercer o correspondente poder
directivo e disciplinar;

g) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, propor e fazer seguir acções, confessar e delas desistir ou
transigir, e comprometer-se em árbitros; e

h) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as
deliberações da assembleia geral.

2 � É vedada ao administrador único ou aos membros do conse-
lho de administração a prática de actos alheios aos negócios sociais,
respondendo aqueles perante a sociedade pelos danos que lhe causa-
rem em consequência de tais actos.

ARTIGO 15.º

1 � O conselho de administração reúne sempre que for convoca-
do pelo presidente ou por outros dois administradores, devendo reu-
nir, pelo menos, uma vez em cada quadrimestre.

2 � As reuniões do conselho de administração deverão ser con-
vocadas com, pelo menos, três dias úteis de antecedência, mediante
e-mail, carta, telex ou telecópia dirigido a cada um dos seus mem-
bros para a sua última morada conhecida, especificando a ordem de
trabalhos.

3 � Qualquer membros do conselho de administração pode fazer-
-se representar nas reuniões deste por outro dos seus membros,
mediante carta dirigida ao presidente.

4 � O conselho de administração não pode deliberar sem que esteja
presente ou representada a maioria dos seus membros.

5 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria dos votos dos membros presentes ou devidamente re-
presentados.

6 � Em caso de empate nas votações, o presidente tem voto de
qualidade.

7 � De cada reunião deve ser lavrada acta no livro respectivo,
assinada por todos os que nela tenham participado.

8 � Os membros do conselho de administração podem tomar
deliberações unânimes por escrito, sem necessidade de reunião da-
quele órgão.

ARTIGO 16.º

1 � O conselho de administração poderá delegar numa comissão
executiva formada por um número ímpar de administradores, que
designarão entre si um presidente, a gestão corrente da sociedade,
podendo tal delegação compreender poderes de representação da
sociedade.

2 � A comissão executiva reúne sempre que o seu presidente
proceda à sua convocação ou que dois dos seus membros o solicitem
e, obrigatoriamente, uma vez de dois em dois meses.

3 � Qualquer membro da comissão executiva pode fazer-se re-
presentar nas respectivas reuniões por outro dos seus membros,
mediante carta dirigida ao presidente.

4 � A comissão executiva não pode deliberar sem que esteja pre-
sente ou representada a maioria dos seus membros.

5 � As deliberações da comissão executiva são tomadas por
maioria dos votos dos membros presentes ou devidamente represen-
tados.

6 � Em caso de empate nas votações, o presidente tem voto de
qualidade.

7 � De cada reunião deve ser lavrada acta no livro respectivo,
assinada por todos os que nela tenham participado.

8 � Os membros da comissão executiva podem tomar delibera-
ções unânimes por escrito, sem necessidade de reunião daquele ór-
gão.

ARTIGO 17.º

1 � No caso da existência de um administrador único, a socie-
dade obriga-se:

a) Pela assinatura simples do administrador único; e
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários, agindo dentro dos

limites dos respectivos instrumentos de mandato.
2 � No caso da existência do conselho de administração, a so-

ciedade obriga-se:
a) Pelas assinaturas conjuntas de dois membros do conselho de

administração, no caso de não haver comissão executiva;
b) Pelas assinaturas conjuntas de dois membros da comissão exe-

cutiva, havendo-a, no âmbito dos poderes que lhe hajam sido dele-
gados;

c) Pela assinatura de um ou mais mandatários, agindo dentro dos
limites dos respectivos instrumentos de mandato; e

d) Pela assinatura de um dos membros do conselho de administra-
ção ou da comissão executiva e de um mandatário, nos termos da
alínea precedente.

ARTIGO 18.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
deve ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais
de contas, eleito em assembleia geral por um período de três anos e
reelegível uma ou mais vezes.

2 � O fiscal único terá sempre um suplente, que será igualmente
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

3 � O fiscal único rege-se pelas disposições legais respeitantes
ao revisor oficial de contas e, subsidiariamente, na parte aplicável,
pelo disposto quanto ao conselho fiscal e aos seus membros.

ARTIGO 19.º

1 � Os lucros apurados em cada exercício terão a seguinte apli-
cação:

a) Integração ou reintegração do fundo de reserva legal na per-
centagem exigida por lei;

b) Pagamento de dividendo prioritário devido às acções preferen-
ciais sem voto, se tiverem sido emitidas acções desta espécie;

c) Constituição ou reforço de quaisquer fundos de reserva do inte-
resse da sociedade;

d) Distribuição do eventual remanescente pelos accionistas, a tí-
tulo de dividendos.

2 � A assembleia geral delibera livremente, por maioria simples,
em matéria de distribuição dos lucros do exercício, sem sujeição a
qualquer distribuição obrigatória.

ARTIGO 20.º

1 � A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei ou
mediante deliberação da assembleia geral, expressamente convocada
para o efeito, tomada por maioria representativa de 75 % do capi-
tal social.

2 � A liquidação será efectuada extrajudicialmente, servindo como
liquidatários os membros do conselho de administração ou o admi-
nistrador único em exercício, se a assembleia prevista no número
anterior não deliberar de outro modo por igual maioria.

ARTIGO 21.º

Em assembleia geral convocada para o efeito, podem os accionis-
tas deliberar a derrogação de preceitos dispositivos do Código das
Sociedades Comerciais.

Mais certifico que foram designados os seguintes membros dos
órgãos sociais, em 16 de Outubro de 2003, para o triénio de 2003-
-2005.

Conselho de administração: presidente, Alexandre Jorge Quintas
e Sousa, casado, residente na Rua do Mestre Afonso Domingues, 102,
Porto; vogais: Luís Pedro Salomé Correia de Almeida, casado, Rua
do Crasto, 744, bloco C, 5.º, Porto; António de Vilas Boas Matos
de Magalhães, casado, Rua do Molhe, 604, 8.º, direito, Porto; Ri-
cardo Jorge Neiva de Oliveira de Aguiar Quintas, casado, Rua de
Domingos Pinho Brandão, 93, Porto; André Ferreira Quintas Neiva
de Oliveira, casado, Alameda dos Descobrimentos, 300, 4.º, Vila do
Conde.
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Fiscal único: efectivo, António Barreira, Fernando Vieira, Justino
Romão & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
representada por António Manuel Mendes Barreira, revisor oficial
de contas, casado, residente na Rua do General Firmino Miguel, 3,
1.º, Lisboa; suplente, José Fernando Abreu Rebouta, revisor oficial
de contas, casado, Rua do General Firmino Miguel, 3, 1.º, Lisboa.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

19 de Dezembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004050730

ENGRENAUTO-ANGLOPARTES � COMÉRCIO
E INDÚSTRIA DE PEÇAS AUTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4933/970102; identificação de pessoa colectiva n.º 503851868;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 15/20040206; pasta
n.º 4933.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de

2004-2007.
Conselho de administração: presidente, Arlindo Fernando da Sil-

va Pereira, casado, residente na Rua de Madrid, 39, Senhora da Hora,
Matosinhos; Tomás Jervell, casado, Rua de Marta Mesquita da Câ-
mara, 33, rés-do-chão, 04, Porto; José Manuel Cerejo Meneses,
casado, Rua do Bairro, 174, 3.º, direito, Maia; Paulo Jervell, casado,
Rua do Alfageme de Santarém, 189, Porto; José Manuel Bessa Leite
de Faria, casado, Rua de Guilherme Braga, 184, Porto.

Conselho fiscal: Bernardes, Sismeiro & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, L.da, representada por José Pereira
Alves, revisor oficial de contas, Rua de Alfredo Keil, 257-A, esquer-
do, Porto; José Emanuel de Sousa Barbosa da Frada, casado, Rua do
Molhe, 113, 2.º, esquerdo, Porto; José Alberto Mendes Grilo, casa-
do, Rua do Professor Vítor Manuel Morais, 9, 7.º, esquerdo, Póvoa
de Santa Iria, Vila Franca de Xira; suplente, Manuel Heleno Sismeiro,
revisor oficial de contas, com domicílio na Rua do Campo Alegre,
1607, 7.º, esquerdo, Porto.

Data da deliberação: 5 de Janeiro de 2004.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

12 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004059672

ADMICON � ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO
E PROMOÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 334/911023; identificação de pessoa colectiva n.º 502634235;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 1/20040206; pasta
n.º 8005.

Certifico que, por escritura de 13 de Novembro de 2003, no Car-
tório Notarial de Rio Tinto, Gondomar, foi aumentado o capital
social com a importância de 200 000 euros, em dinheiro, subscrito e
realizado pelo sócio Jorge Manuel dos Santos Silva, a acrescer à sua
quota, tendo em consequência o artigo 3.º do respectivo contrato de
sociedade, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 euros e está dividido em duas quotas, assim distribuídas: o
sócio Jorge Manuel dos Santos Silva, com uma quota do valor nomi-
nal de 240 000 euros, e o sócio José Alberto Tavares da Costa, com
uma quota do valor nominal de 10 000 euros.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

11 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004059664

FILOTURCO � TÊXTEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2742/941209; identificação de pessoa colectiva n.º 503322512;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 10; números e data
das apresentações: 1-2/20040205; pasta n.º 2742.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Cessação de funções de presidente do conselho de administração

de José Bessa Pinto, por óbito.
Data: 22 de Dezembro de 2003.

Designação de presidente do conselho de administração, para pre-
enchimento de vaga no mandato em curso (2002-2005).

Célia Cristina Moura Mota Bessa Pinto, divorciada, residente na
Rua Nova de São Crispim, 516-A, 5.º, D, Porto.

Data da deliberação: 30 de Dezembro de 2003.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

11 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004059648

ANTÓNIO LUÍS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7906/990706; identificação de pessoa colectiva n.º 504453416;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
12/20040205; pasta n.º 7906.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Sede: deslocada para a Rua do Progresso, 436, 2.º, sala B, Perafita,

Matosinhos.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

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

11 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004059621

ALMEIDA, MARQUES & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 853/020222; identificação de pessoa colectiva n.º 505894378;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/20040205; pasta n.º 11 853.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções de gerente de Ana Patrício Pinto de Lima,

por renúncia.
Data: 26 de Janeiro de 2004.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

11 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004059613

DR. MACEDO DIAS � LABORATÓRIO DE ANATOMIA
PATOLÓGICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 219/910911; identificação de pessoa colectiva n.º 502613653;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 24/20040202; pas-
ta n.º 7707.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de

2004-2007.
Administrador único: Maria Alberta Fernandes de Castro, casada,

residente na Rua de Duarte Pacheco Pereira, 11, Lordelo do Ouro,
Porto.

Fiscal único: efectivo, Duarte Nuno & Teixeira Pinto, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua do Campo
Alegre, 1306, 3.º, sala 303, Porto, representada por Duarte Nuno
Cardoso de Amorim Pinto, revisor oficial de contas; suplente,
Henrique, Duarte e Gonçalves, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, com sede na Praceta do Professor Egas Moniz, 170, Porto,
representada por José Henrique Poças de Almeida, revisor oficial
de contas.

Data da deliberação: 23 de Outubro de 2003.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

6 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2002655510
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A. S. ESTANQUEIRO TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 954/20040205; identificação de pessoa colectiva
n.º 506839583; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20040205; pasta n.º 12 954.

Certifico que, por escritura de 3 de Fevereiro de 2004, no 9.º
Cartório Notarial do Porto, foi constituída a sociedade em epígrafe,
cujo contrato é do seguinte teor:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. S. Estanqueiro Transportes,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Paraíso, 184, 1.º, es-
querdo, frente, freguesia de Santo Ildefonso, concelho do Porto.

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

2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte nacional e interna-
cional de mercadorias.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à quota de igual valor, pertencente à
sócia única Andreia Sofia Estanqueiro da Silva.

4.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme decisão da
sócia única, incumbe à mesma sócia Andreia Sofia Estanqueiro da
Silva e a quem por ela vier a ser designado em assembleia geral.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é necessária e suficiente a assinatura de um gerente ou
de um mandatário ou procurador em cumprimento do respectivo
mandato.

5.º

A sócia única poderá celebrar contratos com a sociedade nos ter-
mos do disposto no artigo 270.º-F do Código das Sociedades Comer-
ciais.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

11 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004059605

CABELTE � PROJECTOS INTERNACIONAIS,
SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7600/990408; identificação de pessoa colectiva n.º 504336100;
averbamentos n.os 2 e 3 à inscrição n.º 6 e inscrições n.os 7 e 8; nú-
meros e data das apresentações: 5-9/20040206; pasta n.º 7600.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Cessação de funções de vogais do conselho de administração de

Rodrigo Manuel Ferreira Brum e Joaquim Alberto Hierro Lopes, por
renúncia, por cartas de 31 de Março de 2003 e 22 de Outubro de
2003, respectivamente.

Cessação de funções de membros do conselho de administração:
presidente, Adalberto Neiva de Oliveira; vice-presidente, Jorge Nel-
son Ferreira Quintas; vogais: Mário Cristina de Sousa, Tiago Neiva
de Oliveira, José António Silva Pais, Ramon Vallejo Gonzalez de
Olano e José Roberto Aragão, por renúncia, por cartas de 31 de
Dezembro de 2003.

Designação de presidente do conselho de administração, para pre-
enchimento de vaga no mandato em curso (2002-2004).

Luís Artur Cardoso Santos, divorciado, residente na Rua da Boa-
vista, 886, 5.º, D, Porto.

Data da deliberação: 22 de Janeiro de 2004.

Mais certifico que foi alterado o contrato de sociedade, tendo sido
dada nova redacção ao artigo 1.º e n.º 1 do artigo 2.º, que é do se-
guinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de UZU � Projectos Interna-
cionais, SGPS, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Serpa Pinto, 407, 1.º,
freguesia de Cedofeita, concelho do Porto.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

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

12 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004059680

COSTA DIAS & CABRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 108/710111; identificação de pessoa colectiva n.º 500527555;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 11/20040209; pas-
ta n.º 1699.

Certifico que, por escritura de 18 de Dezembro de 2003, no 3.º
Cartório Notarial do Porto, foi efectuado o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Dezembro de 2003.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

13 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004059729

ÁLVARO SIZA � ARQUITECTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1358/890906; identificação de pessoa colectiva n.º 502211580;
inscrições n.os 7 e 8; números e data das apresentações: 11-12/
20040206; pasta n.º 12 493.

Certifico que, por escritura de 15 de Dezembro de 2003, no Car-
tório Notarial de Competência Especializada do Porto, foi aumen-
tado o capital social com a importância de 40 000 euros, em dinheiro,
subscrito quanto a 23 700 euros pelo sócio Álvaro Joaquim Melo Siza
Vieira, 8050 euros por cada um dos sócios Álvaro Leite Siza Vieira
e Joana Marinho Leite Siza Vieira, e 100 euros por cada um dos novos
sócios António Carlos Melo Siza Vieira, casado com Maria Irene da
Silva Gramaxo de Carvalho Siza Vieira na comunhão geral, e Regina
Siza Vieira Salgado Fonseca, solteira, maior, tendo sido transforma-
da em sociedade anónima, cujo contrato é do seguinte teor:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de Álvaro Siza � Arquitecto,
S. A., e regula-se pelas normas aplicáveis e por este contrato social.

ARTIGO 2.º

Sede e outras formas sociais de representação

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Aleixo, 53, 2.º, da
freguesia de Lordelo do Ouro, concelho do Porto.

2 � O conselho de administração pode deslocar a sede dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, e criar ou encerrar
filiais, sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de re-
presentação, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de enge-
nharia, de arquitectura e de outros serviços técnicos.
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CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações, prestações
acessórias, transmissão e amortização de acções

ARTIGO 4.º

Capital social, acções e obrigações

1 � O capital social é de 50 000 euros, está integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro, e encontra-se dividido em 10 000 ac-
ções, com o valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � As acções são nominativas, podendo ser convertidas em ao
portador com o consentimento prévio da sociedade, a prestar medi-
ante deliberação da assembleia geral.

3 � Podem haver títulos representativos de 1, 10, 50, 100, 500,
1000, 5000 e 10 000 acções.

4 � A sociedade pode adquirir acções e obrigações próprias den-
tro dos limites e sob as condições previstas na lei.

5 � A sociedade pode proceder à emissão de qualquer espécie de
acções e de obrigações legalmente prevista, nos termos admitidos
por lei e aprovados pela assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Prestações acessórias

1 � Os accionistas poderão efectuar à sociedade prestações pe-
cuniárias além das entradas de capital, até ao limite de 5 000 000 de
euros.

2 � As prestações acessórias poderão ser realizadas nas modali-
dades de contrato de suprimento e ou de prestações suplementares
de capital, aplicando-se-lhes os regimes estabelecidos no Código das
Sociedades Comerciais para estes institutos.

3 � As prestações acessórias apenas poderão ser objecto de re-
muneração no caso de assumirem a modalidade de contrato de supri-
mento.

ARTIGO 6.º

Transmissão de acções e direito de preferência

1 � É livremente permitida a transmissão entre vivos de acções,
por título oneroso ou por título gratuito, entre accionistas, bem como
entre estes e descendentes dos accionistas à data da transformação
em sociedade anónima (accionistas fundadores).

2 � É, também, livremente permitida a transmissão de acções
por sucessão mortis causa a favor de accionistas ou de descendentes
de accionistas fundadores.

3 � Fora dos casos previstos nos dois números anteriores, a trans-
missão de acções por título oneroso ou por título gratuito, entre
vivos ou por morte, depende do consentimento da sociedade.

4 � Tal consentimento deverá ser solicitado pelo accionista trans-
mitente ou, no caso de transmissão por morte, pelo cabeça-de-casal
da herança do accionista falecido, podendo sê-lo também pelo inte-
ressado na aquisição, mediante carta registada com aviso de recep-
ção dirigida ao conselho de administração, indicando o número de
acções a alienar, a identificação do alienante e do adquirente e as
condições da operação.

5 � No prazo de 30 dias a contar da recepção da carta indicada
no número anterior, o conselho de administração, também por car-
ta registada com aviso de recepção, comunicará ao accionista ou ao
cabeça-de-casal da herança do accionista falecido ou, ainda, ao inte-
ressado na aquisição a decisão de prestar ou de negar o consenti-
mento; no caso de a sociedade não se pronunciar naquele prazo, a
transmissão de acções será livre.

6 � No caso de a transmissão das acções não ser consentida e de
os alienantes não comunicarem expressamente a sua intenção de que
em tal caso a transmissão pretendida não tenha lugar, a sociedade
obriga-se a fazer adquirir as acções por outra ou outras pessoas, nas
condições de preço e pagamento do negócio para que foi solicitado
o consentimento, no caso de transmissão onerosa, ou pelo valor
emergente de um balanço especialmente elaborado para o efeito,
tratando-se de transmissão a título gratuito.

7 � Fora dos casos previstos nos n.os 1 e 2, numa transmissão de
acções, por título oneroso ou por título gratuito, entre vivos ou por
morte, os demais accionistas gozarão de direito de preferência.

8 � Para o efeito da possibilidade do exercício do direito de pre-
ferência estabelecido no número anterior, o conselho de administra-
ção, dentro do prazo de cinco dias a contar da recepção da carta
indicada no n.º 4, dirigirá aos demais accionistas cartas registadas com
aviso de recepção, indicando o número de acções a alienar, a iden-

tificação do adquirente e as condições da operação, bem como inda-
gando se os mesmos accionistas pretendem ou não adquirir as ac-
ções.

9 � No caso de dois ou mais accionistas pretenderem exercer o
direito de preferência, as acções objecto de transmissão serão divi-
didas entre os mesmos na proporção do número de acções que, en-
tão, possuírem.

10 � Ao direito de preferência na compra de acções estabelecido
nos n.os 6 e 9 deste artigo é expressamente atribuída eficácia real,
nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 421.º do Código
Civil.

11 � A constituição de penhor ou de usufruto sobre acções de-
pende do consentimento da sociedade, sendo-lhe aplicável, com as
necessárias adaptações, o disposto nos números anteriores.

12 � O disposto neste artigo só é aplicável às acções nominati-
vas.

ARTIGO 7.º

Amortização de acções

1 � É admitida a amortização de acções pela sociedade:
a) Por acordo com o titular das acções;
b) Se o seu titular for declarado falido ou insolvente;
c) Se uma sociedade titular de acções for dissolvida ou for decla-

rada falida;
d) Se as acções forem penhoradas, arrestadas, ou, por qualquer

outra forma, sujeitas a apreensão judicial;
e) Se, em caso de divórcio ou de separação judicial do accionista,

as respectivas acções forem adjudicadas ao seu cônjuge;
f) Se o accionista violar qualquer disposição do contrato social,

com relevo para o preceituado no artigo 6.º;
g) Se um accionista utilizar para fins estranhos à sociedade e com

prejuízo desta ou de algum accionista as informações que houver
obtido através do exercício do direito de informação que lhe assiste;

h) Se um accionista falecer sem descendentes;
i) Nos demais casos previstos na lei.
2 � O exercício do direito de amortização de acções pela socie-

dade é da competência da assembleia geral.
3 � A deliberação sobre o exercício do direito de amortização

deve ser tomada por maioria dos votos emitidos, não cabendo direi-
to de voto às acções objecto de decisão.

4 � A assembleia geral deverá exercer aquele direito no prazo de
90 dias contados do conhecimento pelo conselho de administração
de qualquer dos eventos referidos nas alíneas do n.º 1 deste artigo.

5 � Salvo o caso de acordo das partes em contrário, o valor da
amortização de acções é calculado nos termos das regras estabeleci-
das no n.º 2 do artigo 105.º do Código das Sociedades Comerciais.

6 � O valor fixado para a amortização de acções será pago pela
sociedade em três prestações iguais, vencendo-se a primeira 30 dias
após a efectuação da amortização e as segunda e terceira, respecti-
vamente, seis meses e um ano depois do vencimento daquela.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

Órgãos sociais

Os órgãos sociais são a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração ou o administrador único e o fiscal único.

A) Assembleia geral

ARTIGO 9.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral tem a competência que lhe é atribuída
por lei e por estes estatutos e é constituída por todos os accionistas
com direito de voto que, até 10 dias antes da data designada para a
reunião, tiverem o número mínimo de acções nominativas necessá-
rio para conferir voto registadas em seu nome junto da sociedade
ou, no caso de acções ao portador, depositadas numa instituição
bancária. No caso de as acções assumirem a forma escritural, deve-
rão constar como tal de conta aberta junto de intermediário finan-
ceiro integrada em sistema centralizado.

2 � A cada grupo de 10 acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas que forem pessoas singulares poderão fazer-se

representar nas reuniões da assembleia geral pelo seu cônjuge, por
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ascendente ou descendente, por um accionista ou por um membro
do conselho de administração da sociedade; os accionistas que forem
pessoas colectivas far-se-ão representar por quem para o efeito de-
signarem.

4 � Os instrumentos de representação dos accionistas devem ser
dirigidos ao presidente da mesa.

5 � Os membros do conselho de administração ou o administra-
dor único e o fiscal único deverão participar nas reuniões da assem-
bleia geral, não tendo direito de voto aqueles que não forem accio-
nistas.

ARTIGO 10.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, podendo qualquer deles ser ou não accionista.

ARTIGO 11.º

Deliberações

As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria de
dois terços dos votos correspondentes à totalidade do capital social.

ARTIGO 12.º

Reuniões da assembleia geral

1 � A assembleia geral reunirá:
a) Em reunião anual, no 1.º trimestre de cada ano;
b) Sempre que o conselho de administração ou o administrador

único ou o fiscal único o julgarem conveniente ou quando for reque-
rida por accionistas que representem, pelo menos, o mínimo de capital
social legalmente imposto para esse efeito.

2 � As reuniões da assembleia geral poderão ser convocadas
mediante cartas registadas com aviso de recepção dirigidas aos ac-
cionistas, no caso de a totalidade do capital se encontrar represen-
tada por acções nominativas.

B) Conselho de administração ou administrador único

ARTIGO 13.º

Administração

1 � A gestão das actividades da sociedade é exercida por um ad-
ministrador único ou por um conselho de administração, composto
por três ou cinco membros, sendo um presidente e os restantes vogais.

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

ARTIGO 14.º

Competência do órgão de administração

1 � Ao administrador único ou ao conselho de administração
compete, nomeadamente, e sem prejuízo das atribuições que por lei
lhe são genericamente conferidas:

a) Orientar e gerir a sociedade, praticando todos os actos e ope-
rações integrados no âmbito do objecto social;

b) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa e passiva-
mente, podendo desistir, confessar e transigir em processos judiciais;

c) Adquirir, onerar e alienar quaisquer móveis, nomeadamente,
participações sociais, ou imóveis e direitos;

d) Contrair empréstimos e outras espécies de financiamento e rea-
lizar quaisquer operações de crédito que não sejam vedadas por lei;

e) Constituir mandatários ou procuradores da sociedade para a
prática de determinados actos ou categorias de actos;

f) Contratar empregados para a sociedade, estabelecendo as res-
pectivas condições contratuais e exercer o correspondente poder
directivo e disciplinar; e

g) Adquirir quaisquer participações no capital de sociedades de
responsabilidade limitada, seja qual for o respectivo objecto.

2 � O conselho de administração poderá encarregar especialmente
um ou mais dos seus membros de se ocuparem de certas matérias de
administração ou da condução de determinadas actividades da socie-
dade.

ARTIGO 15.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração reúne sempre que for convoca-
do pelo presidente ou por outros dois administradores, devendo reu-
nir, pelo menos, uma vez em cada semestre.

2 � O conselho não pode deliberar sem que esteja presente ou
representada a maioria dos seus membros.

3 � Qualquer membro do conselho de administração pode fazer-
-se representar nas reuniões deste por outro dos seus membros, me-
diante carta dirigida ao presidente.

4 � Em caso de empate nas votações, o presidente tem voto de
qualidade.

ARTIGO 16.º

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura simples do administrador único;
b) Pelas assinaturas conjuntas de dois membros do conselho de

administração;
c) Pelas assinaturas conjuntas de um membro do conselho de ad-

ministração e de um mandatário ou procurador da sociedade, agindo
este dentro dos limites do respectivo instrumento de mandato;

d) Pela assinatura simples de um administrador no qual o conse-
lho de administração tenha delegado poderes bastantes, nos termos
do n.º 2 do artigo 14.º

2 � Nos actos de mero expediente, é suficiente a assinatura de
qualquer um dos membros do conselho de administração ou de um
mandatário ou procurador da sociedade com poderes bastantes para
o acto.

C) Fiscal único

ARTIGO 17.º

Fiscal único

A fiscalização da sociedade é exercida, nos termos da lei, por um
fiscal único.

D) Disposições comuns

ARTIGO 18.º

Disposições comuns

1 � Os membros dos órgãos sociais serão eleitos simultaneamen-
te por um período de quatro anos, sendo reelegíveis por uma ou mais
vezes.

2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados
logo que eleitos, sem dependência de outras formalidades.

ARTIGO 19.º

Remuneração dos membros dos órgãos sociais

Os membros dos órgãos sociais serão remunerados ou não, con-
forme a determinação da assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 20.º

Aplicação de resultados

1 � Os lucros apurados em cada exercício terão a seguinte apli-
cação:

a) Integração ou reintegração do fundo de reserva legal na per-
centagem exigida por lei;

b) Constituição ou reforço de quaisquer fundos de reserva do inte-
resse da sociedade;

c) Distribuição do remanescente pelos accionistas, a título de di-
videndos.

2 � A assembleia geral delibera livremente, por maioria simples,
em matéria de distribuição de lucros do exercício, sem sujeição a
qualquer distribuição obrigatória.

3 � O conselho de administração, com o consentimento do fis-
cal único, pode deliberar que sejam feitos aos accionistas adianta-
mentos sobre lucros, verificadas que sejam as condições legalmente
estabelecidas para o efeito.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de

2004-2007.
Administrador único: Siza Vieira & Filhos � Administração Imo-

biliária e Serviços, L.da, que indica Álvaro Joaquim Melo Siza Vieira,
viúvo, residente na Rua do Aleixo, 53, 2.º, Porto.
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Fiscal único: Gregório, Carvalho & Costa, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, L.da, representada por Rodrigo Mário de Oliveira
Carvalho, revisor oficial de contas, residente na Rua de António de
Gomes Morais, 71, Vila Nova de Gaia; suplente, José Domingos da
Silva Fernandes, revisor oficial de contas, com escritório na Rua de
Cunha Júnior, 41-B, 1.º, sala 4, Porto.

Data da deliberação: 2 de Janeiro de 2004.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

13 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004059710

BALEIATEX � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 992/860306; identificação de pessoa colectiva n.º 501629840;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 8/20040209; pasta
n.º 9260.

Certifico que, por escritura de 14 de Janeiro de 2004, no 1.º Car-
tório Notarial de Competência Especializada do Porto, foi alterado
o contrato de sociedade, tendo sido dada nova redacção ao n.º 2 do
artigo 4.º, que é do seguinte teor:

ARTIGO 4.º

2 � Com excepção dos actos e contratos que importem a aquisi-
ção, alienação ou oneração de bens imóveis, para os quais é neces-
sária a intervenção de dois gerentes, a sociedade obriga-se em todos
os demais actos e contratos pela assinatura de qualquer gerente.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

13 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004059737

A. S. L. � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9808/010118; identificação de pessoa colectiva n.º 504747622;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 7/20040127; pasta
n.º 9808.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação dos membros dos órgãos sociais para o ano de 2004.
Conselho de administração: presidente, Amaro da Silva Leitão,

casado; vogais: João Pedro Gomes Leitão e Pedro Hugo Gomes Lei-
tão, solteiros, maiores, todos residentes na Rua de Soeiro Mendes,
139, Aldoar, Porto.

Fiscal único: efectivo, Ledo, Morgado & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, representada por Jorge Bento Mar-
tins Ledo, revisor oficial de contas, divorciado, residente na Rua
Fresca, 263, Leça da Palmeira, Matosinhos; suplente, Jorge Manuel
Felizes Morgado, revisor oficial de contas, casado, Rua de Alfredo
Keil, 6.º, esquerdo, Porto.

Data da deliberação: 2 de Dezembro de 2003.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2002655707

ATPS, SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9953/20010221; identificação de pessoa colectiva n.º 503997714;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 12/20040127; pasta
n.º 9953.

Certifico que, por escritura de 12 de Novembro de 2003, no 6.º
Cartório Notarial do Porto, foi aumentado o capital social com a
importância de 25 140,18 euros, por incorporação de parte de pré-
mios de emissão de acções, tendo em consequência o artigo 4.º do
respectivo contrato de sociedade, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 110 euros, dividido em 10 022 acções ordinárias, com o valor no-
minal de 5 euros cada uma.

2 � O capital social poderá ser elevado até 5 000 000 de euros,
por uma ou mais vezes, por deliberação do conselho de administra-
ção, que fixará a forma, as condições de subscrição e as categorias
de acções a emitir de entre as previstas neste pacto ou outras per-
mitidas por lei.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

3 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2002655685

ACTOS LIVRES � REPRESENTAÇÕES
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7361/990119; identificação de pessoa colectiva n.º 504435078;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
11/20040127; pasta n.º 7361.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Sede: deslocada para a Rua de Agostinho Campos, 349, freguesia

de Bonfim, Porto.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

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

2 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004051744

BARRA DE NAVEGAÇÃO � CONSULTADORIA
EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9025/000531; identificação de pessoa colectiva n.º 505008718;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20040126; pasta
n.º 9025.

Certifico que, por escritura de 14 de Janeiro de 2004, no Cartório
Notarial de Amarante, foi efectuado o seguinte registo:

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

Está conforme. É o que cumpre certificar.

2 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004058900

AMBERLEY � ARTIGOS E EQUIPAMENTOS
PARA DESPORTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 944/20040126; identificação de pessoa colectiva
n.º 506806634; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20040126; pasta n.º 12 944.

Certifico que, por escritura de 15 de Dezembro de 2003, no 12.º
Cartório Notarial de Lisboa, foi constituída a sociedade em epígrafe,
cujo contrato é do seguinte teor:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma AMBERLEY � Artigos e Equi-
pamentos para Desporto, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Pra-
ça do Bom Sucesso, 61, 6.º, sala 604, freguesia de Massarelos, con-
celho do Porto.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local,
dentro do mesmo concelho ou limítrofe, bem como criar sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação, no
País ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de artigos e equi-
pamentos para desporto e tempos livres.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à quota do sócio único Tor Erik
Wilhelmsen.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 94 � 21 de Abril de 20048734-(192)

4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por quem, sócio ou
não, for nomeado, com ou sem remuneração, conforme for decidido
pelo sócio único.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Tor Erik Wilhelmsen.
3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um só gerente.

5.º

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

6.º

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

Está conforme. É o que cumpre certificar.

2 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004058935

ERA USADA � COMÉRCIO DE MÓVEIS USADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7855/990617; identificação de pessoa colectiva n.º 504512269;
inscrições n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 3-4/20040126;
pasta n.º 7855.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Designação de secretário.
Efectivo: Dalila Ribeiro Neto, casado, com domicílio profissional

na Rua de Oslo, Centro Comercial Londres, loja AC-173, Senhora
da Hora, Matosinhos;

Suplente: Vítor Manuel Castro Neves Oliveira, casado, residente
na Rua da Igreja, 62, 4.º, direito, São Cosme, Gondomar.

Data da deliberação: 12 de Janeiro de 2004.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Janeiro de 2004.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

2 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004058897

ESTABELECIMENTOS J. LEITÃO � ARTIGOS
SANITÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 18 221/690324; identificação de pessoa colectiva n.º 500100349;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 10/20040212; pas-
ta n.º 3289.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio de 2002-

-2004.
Conselho de administração: presidente, Maria Laura Correia Gon-

çalves Leitão Fernandes, viúva; vice-presidente, Ilídio José Leitão
Fernandes, solteiro, maior; secretária, Maria da Graça Correia Gon-
çalves Leitão, viúva, todos residentes na Rua de Faria Guimarães,
461, Porto.

Conselho fiscal: presidente, Duarte Nuno Cardoso Amorim Pin-
to, revisor oficial de contas, casado, com domicílio profissional na
Rua do Campo Alegre, 1306, 2.º, sala 202, Porto; secretária, Maria
Rosa Monteiro Correia, casada, Rua de Salgueiros, 639, Porto; se-
cretário, Adolfo José Azevedo Teixeira, divorciado, Rua das Fontai-
nhas, 221, 1.º, Porto; suplente, José Manuel Carvalho Fernandes,
revisor oficial de contas, casado com domicílio profissional em
Tojela, 4780 Vila das Aves.

Data da deliberação: 27 de Março de 2002.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

17 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2000623077

B. P. A. S. � ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 974/20040220; identificação de pessoa colectiva
n.º 506847977; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20040220; pasta n.º 12 974.

Certifico que, por escritura de 19 de Fevereiro de 2004, na Secre-
taria Notarial da Póvoa de Varzim, foi constituída a sociedade em
epígrafe, cujo contrato é do seguinte teor:

Pacto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de B. P. A. S. � Artigos de
Desporto, L.da, e tem a sua sede na Rua de Santos Pousada, 735,
rés-do-chão, da freguesia de Bonfim, na cidade do Porto.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste na importação, exportação e co-
mercialização de artigos de desporto e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, distri-
buído por duas quotas iguais com o valor nominal de 2500 euros cada,
pertencendo uma ao sócio Pedro Bianchi de Aguiar Macedo Prata e
outra ao sócio António Alberto Gonçalves da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade serão exer-
cidas por um ou mais gerentes, conforme for deliberado pela assem-
bleia geral, obrigando-se a sociedade com a assinatura de um gerente.

2 � Compreendem-se nos poderes de gerência a aquisição, arren-
damento, aluguer e alienação de quaisquer bens móveis ou imóveis,
incluindo viaturas automóveis, e participações sociais em quaisquer
sociedades, ainda que com objecto diverso.

3 � A remuneração do gerente poderá consistir, no todo ou em
parte, na atribuição dos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A assembleia geral poderá deliberar por maioria simples dos vo-
tos correspondentes ao capital social, a fixação do montante dos
lucros destinados à distribuição aos sócios, no valor inferior ou su-
perior à metade dos distribuíveis.

Certifico ainda que foram designados gerentes ambos os sócios,
em 19 de Fevereiro de 2004, residentes na Rua de Artur Paiva, 8,
Porto, e Rua de D. Afonso Henriques, 1904, Estoril, Cascais.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

26 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004010118

AIMMAP CONSULTING � CONSULTADORIA
E APOIO À INDÚSTRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 572/010706; identificação de pessoa colectiva n.º 504606956;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/20040226; pasta
n.º 10 572.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação dos membros dos órgãos sociais para o biénio de 2002-

-2003.
Conselho de administração: presidente, José Manuel dos Santos

Fernandes, casado, residente na Rua do Poeta António Correia de
Oliveira, 39, Trofa; vogais: Aníbal José da Costa Campos, casado,
Rua do Professor Egas Moniz, 460, Gulpilhares, Vila Nova de Gaia;
António Amaro Correia, casado, Travessa de Helena Vieira da Sil-
va, 37, 3.º, esquerdo, Matosinhos.

Conselho fiscal: presidente, Domingos José Vieira de Matos, ca-
sado, Rua de Damião de Góis, 296, 6.º, direito, Porto; vogais: Au-
gusto José Moura da Silva Maia, viúvo, Avenida do Comendador
Ferreira de Matos, 30, Matosinhos; Armindo Costa, Serra Cruz,
Martins e Associado, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
representada por António Serra Cruz, revisor oficial de contas, ca-
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sado, Rua do Dr. Pires de Lima, 37, Trofa; suplentes: José Fernando
Moutinho de Moura, casado, Rua Nova de Avilhó, 30, Matosinhos;
Armindo Fernandes da Costa, revisor oficial de contas, casado, Rua
de Diu, 12, 3.º, esquerdo, Braga.

Data da deliberação: 30 de Março de 2002.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

27 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004010312

CETA � COOPERATIVA DE HABITAÇÃO
ECONÓMICA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31/830505; identificação de pessoa colectiva n.º 500815798; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 1/20040225; pasta
n.º 1380.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de

2004-2007.
Direcção: presidente, Arnaldo José Teixeira Lucas, casado, resi-

dente na Rua de Teixeira de Vasconcelos, 19, rés-do-chão, esquerdo,
Porto; vice-presidente, Francisco José Ribeiro Leite Miranda, casa-
do, Alameda do Professor Ruy Luís Gomes, 401, 2.º, esquerdo, Por-
to; tesoureiro, José Jesus Ferreira Paiva, casado, Alameda do Pro-
fessor Ruy Luís Gomes, 171, 2.º, esquerdo, Porto; 1.º vogal, Paulo
Gomes da Costa Duarte, casado, Alameda do Professor Ruy Luís
Gomes, 401, 1.º, esquerdo, Porto; 2.º vogal, Rui Alcântara Constan-
te Pereira, casado, Alameda do Professor Ruy Luís Gomes, 40, 3.º,
esquerdo, Porto; 1.º suplente, António Manuel Ferreira Oliveira,
casado, Rua da Barranha, 411, 3.º, esquerdo, Matosinhos; 2.º suplen-
te, Domingos Nogueira Correia Tulha, casado, Alameda do Profes-
sor Ruy Luís Gomes, 111, 1.º, esquerdo, Porto.

Conselho fiscal:  presidente, Manuel Carvalho Veiga, casado, Ala-
meda do Professor Ruy Luís Gomes, 325, 1.º, esquerdo, Porto; 1.º
vogal, Gentil José da Silveira Moreira, casado, Alameda do Profes-
sor Ruy Luís Gomes, 40, 1.º, esquerdo, Porto; 2.º vogal, José Carlos
da Silva Felício, divorciado, residente da Rua de Aquilino Ribeiro,
95, rés-do-chão, esquerdo, Maia; 1.º suplente, Alberto Luís Pereira
Teixeira Silva, casado, Alameda do Professor Ruy Luís Gomes, 127,
1.º, esquerdo, Porto; 2.º suplente, Fernando Rui das Neves Ribeiro,
casado, Alameda do Professor Ruy Luís Gomes, 357, 2.º, direito,
Porto.

Data da deliberação: 31 de Janeiro de 2004.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

26 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004010150

DENG FONG � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 977/20040223; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506771172; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20040223; pasta n.º 12 977.

Certifico que, por escritura de 12 de Dezembro de 2003, no 1.º
Cartório Notarial do Porto, foi constituída a sociedade em epígrafe,
cujo contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DENG FONG � Comércio de
Artigos de Vestuário, L.da, e tem a sua sede na Rua do Loureiro, 166,
freguesia da Sé, concelho do Porto.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para outro local do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar filiais, agências ou outras formas de re-
presentação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de artigos de vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e está dividido em duas quotas, sendo uma do valor
nominal de 4900 euros, pertencente ao sócio Xu Xuelei, e outra do
valor nominal de 100 euros, pertencente ao sócio Zhou Xiaozhong.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global equivalente a cinco vezes o capital
social desde que a chamada seja deliberada por unanimidade dos vo-
tos representativos de todo o capital social.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � A gerência, remunerada ou não, compete a um ou mais ge-
rentes, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Porém, fica, desde já, designado gerente o sócio Xu Xuelei.
3 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contra-

tos, com a intervenção de um gerente.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar bens móveis, designadamente,

viaturas automóveis;
b) Aceitar e dar quaisquer bens de arrendamento;
c) Celebrar contratos de locação.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos casos seguintes:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer forma de apreensão judicial da

quota;
c) Falência do seu titular;
d) Interdição, inabilitação ou morte do sócio;
e) Quando o sócio deixar de comparecer ou de se fazer represen-

tar nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

26 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004010142

ÁREAPLENA � GESTÃO E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 18 258/690419; identificação de pessoa colectiva n.º 500269939;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 2/20040225; pasta
n.º 5095.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio de 2002-

-2004.
Conselho de administração: presidente, Manuel Monteiro Soares

Fernandes Magalhães, casado, residente na Rua de Duarte Barbosa,
368, 4.º, E, Porto; vogais: Alcides Manuel dos Santos Pereira, casa-
do, Rua de José Luciano de Castro, 176, 1.º, A, Esgueira, Aveiro;
João Pedro Figueiredo Tavares de Castro, solteiro, maior, Rua de
Costa Cabral, 2129, 1.º, direito, Porto.

Fiscal único: efectivo, Fernando Manuel de Sousa Pires de Matos,
revisor oficial de contas, casado, Rua de Guerra Junqueiro, 447, Porto;
suplente, Ledo, Morgado e Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, representada por Jorge Manuel Felizes Morgado,
revisor oficial de contas, casado, Rua de Guerra Junqueiro, 447, Porto.

Data da deliberação: 30 de Março de 2002.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

26 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2000655904
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BURAQUINHO QUENTE � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 689/770401; identificação de pessoa colectiva n.º 500592047;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 3/20040223; pasta
n.º 8937.

Certifico que, por escritura de 2 de Fevereiro de 2004, foi a so-
ciedade em epígrafe dissolvida e liquidada, tendo as contas sido apro-
vadas em 2 de Fevereiro de 2004.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

26 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004010134

CLÍNICA DE NEUROPSIQUIATRIA DAS ANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45/891107; identificação de pessoa colectiva n.º 502242256; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/
20040220; pasta n.º 21 720.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções de gerente de Maria Amélia Florido Duarte

da Silva Martins, por renúncia.
Data: 31 de Dezembro de 2003.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

24 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004010096

DROGARIA MOURA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9471/001009; identificação de pessoa colectiva n.º 504930770;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20040126; pasta
n.º 9471.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de

2004-2007.
Administrador único: José António Garcia Braga da Cruz, casado,

residente na Rua de António Cardoso, 427, habitação 21, Lordelo
do Ouro, Porto.

Fiscal único: efectivo, Moreira, Valente & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, representada por José de Oliveira
Moreira, revisor oficial de contas, residente na Rua de Nossa Senho-
ra da Caridade, 351, Maia; suplente, Carlos de Jesus Pinto de Carva-
lho, revisor oficial de contas, residente na Rua de José Falcão, 190,
1.º, Porto.

Data da deliberação: 31 de Dezembro de 2003.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

2 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004058919

CEI � CENTRO EUROPEU DE IMPLANTOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5224/970325; identificação de pessoa colectiva n.º 503846392;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 9/20040220; pasta
n.º 5224.

Certifico que, por escritura de 21 de Janeiro de 2004, no 3.º Car-
tório Notarial do Porto, foi efectuado o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Janeiro de 2004.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

24 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004010088

ENTREPOSTO N. H. � COMÉRCIO DE VIATURAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6497-A/980408; identificação de pessoa colectiva n.º 500112851;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18; número e data da apresenta-
ção: 3/20040219; pasta n.º 6497-A.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções de presidente do conselho de administração

de Carlos Malheiro Barbosa Cabral, por renúncia.
Carta de 26 de Dezembro de 2003.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

24 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004010070

DYSTAR � ANILINAS TÊXTEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 52 315/951112; identificação de pessoa colectiva n.º 503443182;
inscrição n.º 28; número e data da apresentação: 4/20040219; pasta
n.º 15 098.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação de gerente de Eckart Stein, casado, residente em

l�Hospitalet de Llobregat, Carretera del Mig, 121, Barcelona,
Espanha.

Data da deliberação: 18 de Dezembro de 2001.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

24 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004010061

CHAUL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9740/001229; identificação de pessoa colectiva n.º 505270013;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 11/20040219; pasta
n.º 9740.

Certifico que, por escritura de 21 de Janeiro de 2004, na Secreta-
ria Notarial de Matosinhos, foi aumentado o capital social com a
importância de 639 000 euros, em dinheiro, mediante emissão de
127 800 novas acções nominativas com o valor nominal de 5 euros
cada uma, tendo em consequência o artigo 3.º do respectivo contra-
to de sociedade, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 690 000 euros, representado por 138 000 ac-
ções com o valor nominal de 5 euros cada.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

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

24 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004010053

CROMAGEM PORTO DE ARMINDO LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 25 293/800602; identificação de pessoa colectiva n.º 501097163;
inscrição n.º 7; números e data da apresentação: 9-10/20040219;
pasta n.º 19 945.

Certifico que, por escritura de 6 de Setembro de 2002, no 2.º
Cartório Notarial do Porto, foi aumentado o capital social com a
importância de 95 000 euros, subscrito por ambos os sócios, sendo
16 460,33 euros, em dinheiro, e 78 539,67 euros, por incorporação
de reservas, sendo 9382,39 euros, de reservas legais, 57 008,97 eu-
ros, de reservas livres, e 12 148,31 euros, de reservas de reavaliação,
importâncias a acrescer às respectivas quotas, tendo em consequên-
cia o artigo 3.º do respectivo contrato de sociedade, ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, correspondente à soma de duas quotas, sendo uma
do valor nominal de 74 000 euros, pertencente ao sócio Mário da
Rocha Lopes, e outra do valor nominal de 26 000 euros, pertencen-
te ao sócio Armindo de Sousa Leite.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 94 � 21 de Abril de 2004 8734-(195)

Está conforme. É o que cumpre certificar.

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

23 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004010045

A. S. ESTANQUEIRO TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 954/20040205; identificação de pessoa colectiva
n.º 506839583; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/
20040219; pasta n.º 12 954.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação de gerente de António Eleutério Rocha de Almeida

Gonçalves, solteiro, maior, residente na Travessa do Juncal, 27, Gens,
Gondomar.

Data da deliberação: 18 de Fevereiro de 2004.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

23 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004010037

CAMPO DA COMUNICAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7720/990512; identificação de pessoa colectiva n.º 504318560;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
28/20040216; pasta n.º 7720.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções de vogal do conselho de administração de

Pedro Manuel de Oliveira Ribeiro Simões, por renúncia.
Carta de 22 de Setembro de 2003.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

19 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004059893

CAMPO DA COMUNICAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7720/990512; identificação de pessoa colectiva n.º 504318560;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 3/20031121; pasta
n.º 7720.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio de 2002-

-2004.
Conselho de administração: presidente, Joaquim Jorge Alves

Araújo, casado, residente na Rua de Júlio Dinis, 206, 12.º, Porto;
vogais: Adelino Soares Sampaio Castro, casado, lote 1, rés-do-chão,
sul poente, Condeixa-a-Nova; Edgar Maciel Almeida Correia, casa-
do, Rua do Guarda Jóias, 11, 5.º, direito, Lisboa; José António Aranda
da Silva, casado, Avenida da República, 975, lote 2, 4.º, direito,
Parede; Pedro Manuel de Oliveira Ribeiro Simões, casado, Praça de
Nuno Rodrigues dos Santos, 14, 5.º, direito, Lisboa.

Fiscal único: efectivo, Murilo Ângelo Marques, revisor oficial de
contas, casado; suplente, Carlos Hernâni Dias Aires, revisor oficial
de contas, casado.

Data da deliberação: 27 de Março de 2002.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2002584770

CENTRO DE ENSINO PARTICULAR INFANTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 932/850620; identificação de pessoa colectiva n.º 501509089;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 23-26/20040122; pasta n.º 19 492.

Certifico que, por escritura de 5 de Novembro de 2003, no 3.º Car-
tório Notarial do Porto, na sociedade em epígrafe foram alterados o

corpo do artigo 1.º e os artigos 3.º e 5.º, ficando em consequência
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º (corpo)

A sociedade adopta a firma Centro de Ensino Particular Infantil,
L.da, com sede na Rua de Anselmo Braamcamp, 274, freguesia do
Bonfim, cidade e concelho do Porto.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente liberado em dinheiro, é de 14 963 eu-
ros e 94 cêntimos, e corresponde à soma de três quotas, sendo duas
dos valores nominais de 2493 euros e 99 cêntimos e 4987 euros e
98 cêntimos, pertencentes ao sócio Fernando Simões de Carvalho,
e uma de 7481 euros e 97 cêntimos, pertencente à sócia Helena
Pereira Fernandes de Carvalho.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por dois ou mais
gerentes que podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade,
que poderão ser eleitos por deliberação dos sócios.

2 � A gerência da sociedade fica a cargo dos actuais sócios Fer-
nando Simões de Carvalho e Helena Pereira Fernandes de Carvalho,
já nomeados gerentes.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

Mais certifico:
Cessação de funções de gerentes de Fernanda Maria Pereira Aires

Fernandes Lopes, José Maria Pereira Alves Fernandes e Maria Alice
da Conceição Almeida Fernandes, por renúncia, em 5 de Novembro
de 2003.

É o que cumpre certificar.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

10 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2002655650

ALÍPIO SILVA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1631/891130; identificação de pessoa colectiva n.º 502251905;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 14; números e data
das apresentações: Of. 1-2 e 5/20040217; pasta n.º 19 484.

Certifico que, por escritura de 6 de Janeiro de 2004, no 8.º Car-
tório Notarial do Porto, foi efectuado o seguinte registo:

Cessação de funções de gerente de Gil Renato Correia Mesquita
Pinto, por renúncia.

Data: 6 de Janeiro de 2004.

Mais certifico que foi alterado o contrato de sociedade, tendo sido
dada nova redacção ao corpo e § 1.º do artigo 5.º, que é do seguinte
teor:

ARTIGO 5.º

A gerência, remunerada ou não, conforme deliberado em assem-
bleia geral, fica afecta ao sócio Jorge António da Costa Santos Car-
valho, supra-identificado, desde já nomeado gerente.

§ 1.º Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos é suficiente a intervenção de um gerente ou
de um procurador, dentro dos limites do mandato que lhe tenha sido
conferido.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

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

23 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004059931

COPINOBRE � FOTOCÓPIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 715/20030611; identificação de pessoa colectiva
n.º 506629350; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: Of. 9 e 11/20040210; pasta
n.º 12 715.
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Certifico que, por escritura de 3 de Fevereiro de 2004, no 1.º
Cartório Notarial de Competência Especializada do Porto, foram
efectuados os seguintes registos:

Cessação de funções de gerente de Paula Raquel da Silva Patriarca
de Oliveira Paiva Ribeiro, por renúncia.

Data: 3 de Fevereiro de 2004.

Designação de gerente de António da Silva Ribeiro, residente na
Rua da Amieira, 99, São Mamede de Infesta, Matosinhos.

Data: 3 de Fevereiro de 2003.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

13 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004059796

C. C. V., CENTRO DE COLISÃO � REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 968/20040216; identificação de pessoa colectiva
n.º 506816664; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20040216; pasta n.º 12 968.

Certifico que, por escritura de 29 de Janeiro de 2004, no 9.º Car-
tório Notarial do Porto, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo
contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de C. C. V., Centro de Coli-
são � Reparação de Veículos, L.da, e tem a sua sede na Rua de Del-
fim Ferreira, 84, 3.º, freguesia de Ramalde, concelho do Porto.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a comercialização e reparação de
veículos automóveis, bem como a comercialização de peças e aces-
sórios para os mesmos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e já deposi-
tado nos termos legais, é de 5000 euros, representado por duas quo-
tas, sendo uma com o valor nominal de 4500 euros, pertencente à
sócia GOCIAL � Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A.,
e outra com o valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia
GRUPAFIS � Sociedade de Administração e Organização Empresa-
rial, S. A.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de quem for nomeado
em assembleia geral.

§ 1.º Para representar e obrigar validamente a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas conjun-
tas de dois gerentes.

§ 2.º Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Tomar de arrendamento, quaisquer locais, bem como alterar

ou rescindir os respectivos contratos;
b) Adquirir por trespasse, quaisquer estabelecimentos comerciais

ou industriais ou tomá-los de locação;
c) Celebrar contratos de leasing e aluguer de longa duração.
§ 3.º Ficam, desde já, nomeados gerentes António Augusto Tei-

xeira de Meireles, casado, natural da freguesia de Cristelo, concelho
de Lousada, residente na Rua de Hermengarda Seabra, 107, Canide-
lo, Vila Nova de Gaia; Manuel Ferreira Gomes, casado, natural da
freguesia de Santa Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia, onde
reside, na Rua Nova de Sampaio, 39, Canidelo, e Nuno Alexandre da
Cunha Dias Torres, divorciado, natural da freguesia de Santa Mari-
nha, concelho de Vila Nova de Gaia, residente na Rua de São Gens,
2952, 5.º, direito, Senhora da Hora, Matosinhos.

ARTIGO 5.º

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

a) Quando a mesma seja objecto de penhora, arresto, providência
cautelar, arrolamento ou apreensão judicial;

b) No caso de falência do sócio;
c) Quando o sócio, ou qualquer dos seus accionistas ou represen-

tantes nos órgãos sociais, praticar actos lesivos à sociedade ou pre-
judicar o seu nome e reputação.

2 � O valor da amortização será o seu respectivo valor nominal
ou o que resultar do último balanço se este for inferior, pago em
quatro prestações semestrais, sem juros, salvo disposição imperativa
da lei em contrário.

3 � A sociedade poderá, em alternativa à amortização, fazer
adquirir a quota pelos restantes sócios ou estranhos, pelo mesmo
valor.

ARTIGO 6.º

Em caso de cessão de quotas, gozam do direito de preferência, em
primeiro lugar, os sócios não cedentes e, depois, a sociedade.

ARTIGO 7.º

A gerência fica autorizada a celebrar quaisquer negócios pela so-
ciedade no âmbito do seu objecto, pois esta iniciará, desde já, a sua
actividade.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

20 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004059907

DUMBOFRET � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 960/20040210; identificação de pessoa colectiva
n.º 506858820; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20040210; pasta n.º 12 960.

Certifico que, por escritura de 9 de Fevereiro de 2004, no 7.º
Cartório Notarial do Porto, Rui Manuel Teixeira Ramos e Marta
Neto Laranjo Brás, constituíram a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DUMBOFRET � Transportes, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Entre Paredes, 6, sala 7, no Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
mudar a sede social dentro do mesmo concelho ou concelhos limí-
trofes, estabelecer, montar ou encerrar filiais, sucursais, agências,
delegações ou quaisquer outras formas de representação da sociedade
onde o julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte de mercadorias. Co-
mércio de combustíveis.

ARTIGO 3.º

Por mera deliberação da gerência, a sociedade poderá adquirir
participações em sociedades com objecto igual ou diferente do seu,
bem como participar em agrupamentos complementares de empre-
sas, consórcios ou qualquer outra forma de associação entre empre-
sas, ainda que reguladas por leis especiais.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 25 500 euros, pertencente ao sócio Rui Manuel Teixeira
Ramos, e outra no valor nominal de 24 500 euros, pertencente à
sócia Marta Neto Laranjo Brás.

2 � Mediante decisão da assembleia geral poderão ser exigidas
aos sócios prestações suplementares de capital até ao montante glo-
bal de 50 000 euros.

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado pelos sócios, será constituída por um ou mais gerentes,
sócios ou não, eleitos em assembleia geral.

2 � A sociedade vincula-se pela intervenção de um gerente, pela
intervenção de um procurador da sociedade e quanto a este dentro
dos limites do respectivo mandato, ou pela intervenção de um ou
mais procuradores da sociedade, nos limites dos respectivos manda-
tos.

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

4 � Em ampliação à sua esfera normal de competência a gerên-
cia poderá comprar ou vender quaisquer bens móveis ou imóveis,
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celebrar contratos de locação mobiliária ou imobiliária e aluguer,
contrair empréstimos e dar de garantia esses mesmos bens, hipote-
car, permutar, tomar ou dar de arrendamento quaisquer prédios e dar
ou tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, quando feita entre
sócios ou a favor de estranhos, depende do consentimento da socie-
dade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios não ce-
dentes em segundo lugar, do direito de preferência na respectiva
aquisição. Havendo mais do que um preferente, a quota cedenda será
dividida pelos preferentes na proporção das quotas que então possuí-
rem.

2 � Para o exercício dos direitos de preferência o sócio alienante
deverá comunicar à sociedade e aos restantes sócios, por carta regis-
tada com aviso de recepção, o projecto da transacção a realizar, do
qual constará o nome do adquirente, o valor nominal da quota a
alienar, o preço e condições do seu pagamento, devendo, em conse-
quência, a sociedade convocá-los para uma assembleia geral que de-
verá ocorrer, no prazo máximo de 20 dias e mínimo de 10 dias.

3 � Nessa assembleia geral será deliberada a aquisição da quota
cedenda pela sociedade, ou o exercício das preferências pelos res-
tantes sócios.

4 � Ficam desde já autorizadas as divisões de quotas para a con-
cretização dos números anteriores.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos e
após deliberação em assembleia geral:

a) Por acordo com os respectivos titulares;
b) Quando a quota for penhorada, arrestada ou apreendida judici-

almente;
c) Em caso de falência ou insolvência do titular;
d) Quando houver cessão ou divisão de quotas com inobservância

do preceituado no artigo anterior;
e) Quando qualquer sócio praticar actos lesivos para com a socie-

dade;
f) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
g) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
h) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
i) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 � Em qualquer dos casos referidos no número anterior, não

dispondo a lei imperativamente de modo diverso, a amortização será
efectuada pelo valor do último balanço aprovado, sem qualquer cor-
recção dos seus elementos activos ou passivos e o pagamento será
realizado em duas prestações semestrais e sucessivas, se outra coisa
não for deliberada em assembleia geral.

3 � 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.

ARTIGO 8.º

No caso de falecimento de qualquer sócio a sociedade continuará
com os herdeiros do falecido, designando aqueles um de entre eles
que a todos represente enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.º

Os lucros líquidos resultantes do balanço, deduzida a percentagem
obrigatória para a constituição de fundo de reserva legal, serão dis-
tribuídos aos sócios, na proporção das suas quotas, salvo se, por
deliberação tomada em assembleia geral por maioria simples, forem
afectos, total ou parcialmente, à constituição de reservas ou desti-
nados a outras aplicações específicas.

ARTIGO 10.º

1 � Sem prejuízo das formalidades imperativamente exigidas por
lei, as assembleias gerais serão convocadas por qualquer gerente ou
sócio por meio de carta registada com aviso de recepção com a
antecedência mínima de 15 dias.

2 � Só um sócio poderá representar outro sócio nas reuniões da
assembleia geral ou um parente até ao 3.º grau da linha recta do
sócio faltoso.

Mais certifico que foi designado gerente o sócio Rui Manuel Tei-
xeira Ramos, residente na Calçada do Areínho, 111, Oliveira do
Douro, Vila Nova de Gaia.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

16 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004059818

CONTRA O TEMPO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 708/010727; identificação de pessoa colectiva n.º 505554879;
inscrição n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 9-10/20040205; pasta n.º 10 708.

Certifico que, por escritura de 21 de Janeiro de 2004, no 3.º Car-
tório Notarial de Braga, foi aumentado o capital social com a im-
portância de 70 000 euros, em dinheiro, mediante emissão de
70 000 novas acções ao portador no valor nominal de 1 euro cada
uma, tendo em consequência o n.º 1 do artigo 4.º do respectivo con-
trato de sociedade, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
120 000 euros, representado por 120 000 acções do valor nominal
de 1 euro cada uma.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Sede: deslocada para a Rua do Ouro, 430, Massarelos, Porto.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

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

13 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004059770

ERNESTO CARREIRA, SUCESSORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 838/770524; identificação de pessoa colectiva n.º 500600716;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
11/20030813; pasta n.º 8144.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Aumento de 402 410$, por incorporação de reservas livres, a

distribuir pelos sócios na proporção das suas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: José Agostinho Barbosa, com 1666,67 euros,

1291,67 euros e 833,33 euros; Guilherme da Silva Carreira, com
375 euros; Guilherme da Silva Carreira, Maria Berta de Jesus Carrei-
ra, Aida Maria da Silva Carreira Lemos Duarte e Fernando de Jesus
da Silva Carreira, com 833,33 euros, em comum e sem determina-
ção de parte ou direito.

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

Está conforme. É o que cumpre certificar.

20 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 2002669597

CLÍNICA DENTÁRIA DE ADELINO DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 279/821220; identificação de pessoa colectiva n.º 501338659;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 16-17/20040216; pasta n.º 15 607.

Certifico que, por escritura de 12 de Janeiro de 1998, no 1.º Car-
tório Notarial do Porto, posteriormente rectificada por escritura de
12 de Fevereiro de 2004, no 8.º Cartório Notarial do Porto, foi
aumentado o capital social com a importância de 4 400 000$, em
dinheiro; o aumento foi subscrito pelo sócio Armando Fernando
Perdigão Barros Monteiro Novais, com 2 200 000$, que acresce à
quota de 150 000$ (bem comum), e pela sócia Ana Marina Carva-
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lho Meireles dos Santos Novais, com 2 200 000$, que cria uma nova
quota, tendo em consequência o artigo 3.º do respectivo contrato de
sociedade, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 24 939,89 euros.
Sócios e quotas: Armando Fernando Perdigão Barros Monteiro

Novais, com 748,20 euros (bem próprio) e 11 721,75 euros (bem
comum); Ana Marina Carvalho Meireles dos Santos Novais, com
1496,39 euros (bem próprio) e 10 973,55 euros (bem comum).

Mais certifico que, por esta escritura de 12 de Fevereiro de 2004,
foi também alterado o contrato de sociedade, tendo sido dada nova
redacção aos artigos 1.º e 2.º, que é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Clínica Médica e Dentária Santos &
Novais, L.da, passa a ter a sua sede na Rua do Conde de Vizela, 116,
2.º, freguesia da Vitória, concelho do Porto, que poderá ser transfe-
rida para qualquer outro local do mesmo concelho ou concelho limí-
trofe, por meio de simples decisão da gerência.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos,
nomeadamente, medicina e prótese dentária.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

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

19 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004059885

DOFATIS � GESTÃO DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 957/20040206; identificação de pessoa colectiva
n.º 506821650; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
20040206; pasta n.º 12 957.

Certifico que, por escritura de 6 de Fevereiro de 2004, no Cartó-
rio Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto, foi
constituída a sociedade em epígrafe, entre Isabel Cristina Teixeira
Idório Correia, Maria de Fátima de Oliveira Silva Teixeira, Dolores
Celeste da Silva Quintela e Teresa de Jesus Paula Ferreira, cujo con-
trato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DOFATIS � Gestão de Condomíni-
os, L.da, com sede na Praceta de Irene de Castro, 23, 8.º, H.2, fre-
guesia de Campanhã, concelho do Porto.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como po-
derá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em gestão e administração de condomí-
nios; serviços de limpeza e jardinagem; manutenção e reparação de
edifícios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em quatro quotas iguais do valor nominal
de 1250 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
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeadas gerentes todas as sócias.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas de duas ge-
rentes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme. É o que cumpre certificar.

12 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004059699

BENTO AMORIM & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9545; identificação de pessoa colectiva n.º 500044520; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 14/20031230; pasta n.º 1166.

Certifico que, por escritura de 26 de Dezembro de 2003, no 4.º
Cartório Notarial do Porto, foi efectuado o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Novembro de 2003.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

5 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 2004050322

ALEXANDRE SILVA & LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 789/760426; identificação de pessoa colectiva n.º 500433097;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/20040211; pasta
n.º 19 244.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação de gerentes de Fernando Carvalho Teixeira, casado,

residente na Rua de Tomás Ribeiro, 733, 3.º, esquerdo, Matosinhos,
e Licínio Bastos Leite, casado, residente na Travessa dos Tourais,
50, Guifões, Matosinhos.

Data da deliberação: 27 de Novembro de 2003.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

17 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004059850

BLIKA � COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9436-A/000925; identificação de pessoa colectiva n.º 504658131;
inscrições n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 9 e 10/
20040209; pasta n.º 9436-A.

Certifico que, por escritura de 16 de Dezembro de 2003, no 6.º
Cartório Notarial do Porto, foi alterado o contrato de sociedade,
tendo sido dada nova redacção ao artigo 3.º, que é do seguinte teor:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a elaboração e execução de projec-
tos de arquitectura, planeamento, urbanismo e design, promoção,
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gestão e execução de empreendimentos e investimentos industriais,
imobiliários e de construção civil e obras públicas, prestação de ser-
viços de consultadoria e assessoria de empresas, compra e venda de
imóveis para revenda e seu arrendamento, importação, exportação,
distribuição e representação de produtos e equipamentos para a in-
dústria e comércio e aluguer de máquinas e equipamentos.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação dos membros dos órgãos de administração e fiscaliza-

ção para o quadriénio de 2003-2006, em 3 de Novembro de 2003.
Administrador único: Ana Paula Maia da Silva Petiz, casada, resi-

dente na Rua do Farol, 271, 1.º, Porto.
Fiscal único: Mendes, Ferreira, Soutinho & Faria, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, L.da, com sede na Rua do Professor
Correia de Araújo, 593, Praceta Privada, entrada 3, sala 3, Porto,
representada por José Pinto de Almeida Soutinho, casado, residente
na Rua de Maria José Alves, 245, Canidelo, Vila Nova de Gaia; su-
plente, José Augusto Silva Mendes, casado, residente na Rua de Oli-
veira Monteiro, 862, 4.º, Porto.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

16 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004059834

CENTRO DE GENÉTICA CLÍNICA E PATOLOGIA
PROFESSOR AMÂNDIO S. TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 220/831003; identificação de pessoa colectiva n.º 501410961;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 11; número e data
da apresentação: 3-4/20040211; pasta n.º 15 564.

Certifico que, por escritura de 12 de Novembro de 2003, no 8.º
Cartório Notarial do Porto, foi efectuado o seguinte registo:

Cessação de funções de gerente de Maria do Carmo Valenzuela
Sampaio Tavares Palmares, por renúncia.

Data: 12 de Novembro de 2003.

Mais certifico que foi alterado o contrato de sociedade, tendo sido
dada nova redacção ao artigo 3.º, que é do seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
24 939 euros e 89 cêntimos, dividido em quatro quotas: uma de
1396 euros e 63 cêntimos, pertencente ao sócio Amândio Gomes
Sampaio Tavares; uma de 13 317 euros e 90 cêntimos e outra de
9976 euros e 36 cêntimos, pertencentes à sócia Maria da Purifica-
ção Valenzuela Sampaio Tavares, e uma de 249 euros, pertencente
ao sócio José Maria da Cunha Donas Botto.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

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

16 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004059826

FIBRA � COMERCIAL LUSITANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7716/280518; identificação de pessoa colectiva n.º 500115320;
inscrições n.os 18 e 19; números e data das apresentações: 1-2/
20040209; pasta n.º 19 398.

Certifico que, por escritura de 5 de Fevereiro de 2004, no 1.º
Cartório Notarial de Santa Maria da Feira, foi alterado o contrato
de sociedade, tendo sido dada nova redacção aos artigos 5.º, 6.º, 7.º
e 8.º, que é do seguinte teor:

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por dois ou mais ge-
rentes, sócios ou estranhos à sociedade, remunerados ou não, con-
forme venha a ser deliberado em assembleia geral.

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

3 � Aos gerentes fica expressamente vedado obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 6.º

1 � As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras forma-
lidades, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos sócios
com 15 dias de antecedência.

2 � Os sócios podem fazer-se representar na assembleia geral por
quem nomearem para o efeito.

3 � A representação prevista no número anterior deve ser co-
municada através de carta dirigida ao respectivo presidente.

ARTIGO 7.º

Após a constituição ou reintegração do fundo de reserva legal, os
lucros apurados em cada exercício terão a aplicação que for decidida
em assembleia geral anual dos sócios, a qual deliberará por maioria
simples dos votos e sem sujeição a qualquer limite mínimo de distri-
buição obrigatória.

ARTIGO 8.º

1 � A cessão de quotas entre sócios, bem como a sua divisão
para esse fim, são livres e não necessitam do consentimento da
sociedade.

2 � A cessão de quotas a favor de estranhos, bem como a divisão
para esse fim, carecem do consentimento da sociedade.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação de gerentes.
Américo Ferreira de Amorim, casado, residente na Rua da Rainha

D. Estefânia, 163, Porto;
Carlos Alberto Trocado Ferreira, divorciado, Avenida do Dr. Cunha

Araújo, 268, 2.º, centro, direito, Vila do Conde;
Constantino da Natividade Guimarães de Sousa e Silva, casado,

Avenida do Dr. Germano Vieira, 460, 4.º, direito, Maia.
Data da deliberação: 12 de Dezembro de 2003.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

16 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2003856749

CAMILO DE SOUSA MOTA & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 867/720908; identificação de pessoa colectiva n.º 500326002;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 28 e inscrição n.º 29; números e data
das apresentações: 4-5/20040209; pasta n.º 3829.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Cessação de funções de presidente do conselho de administração

de José dos Santos Mota, por renúncia.
Data: 20 de Setembro de 2003.

Designação de vogal do conselho de administração para o manda-
to em curso (2003-2006), para preenchimento de vaga.

Daniela Magano dos Santos Mota, solteira, maior, residente na
Rua do Crasto, 958, Porto.

O vogal Camilo dos Santos Mota passou a exercer o cargo de
presidente do conselho de administração.

Data da deliberação: 20 de Setembro de 2003.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

16 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004059800

FUTOP � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3089/950331; identificação de pessoa colectiva n.º 503400491;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 5/20040205; pasta
n.º 3089.

Certifico que, por escritura de 22 de Dezembro de 2003, no
1.º Cartório Notarial de Competência Especializada de Matosinhos,
foi aumentado o capital social com a importância de 3031,54 eu-
ros, por incorporação de reservas livres, tendo, em consequência, o
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n.º 1 do artigo 5.º do respectivo contrato de sociedade, ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
7 485 000 euros, representado por 1 500 000 acções do valor no-
minal de 4,99 euros cada uma.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

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

16 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004059788

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E MANUTENÇÃO
DA CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO, E. M.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 2/
20001009; identificação de pessoa colectiva n.º 505037700; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 9-10/20040122; pasta n.º 23 319.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Cessação de funções do presidente do conselho de administração

Artur Machado de Campos Rangel, nos termos do n.º 3 do artigo 6.º
dos estatutos.

Data: 20 de Maio de 2003.

Designação de presidente do conselho de administração para pre-
enchimento de vaga.

Paulo Alexandra Baptista Teixeira de Morais, divorciado, residente
na Rua de Aurélia de Sousa, 59, 1.º, traseiras, Porto.

Data: 20 de Maio de 2003.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

2 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004058889

ALVES DA SILVA, TEIXEIRA & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 618/840409; identificação de pessoa colectiva n.º 501432060;
inscrição n.º 8; números e data das apresentações: 32-35/20030701;
pasta n.º 21 907.

Certifico que, por escritura de 2 de Junho de 2003, no 2.º Cartó-
rio Notarial do Porto, foi aumentado o capital social com a impor-
tância de 5000 euros, em dinheiro, subscrito pelos sócios na pro-
porção das suas quotas, tendo, em consequência, os artigos 3.º e 5.º
do respectivo contrato de sociedade ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integramente realizado, é de 10 000 euros e cor-
responde à soma de três quotas: duas de 4000 euros cada, uma de
cada um dos sócios João Alves da Cunha e Rosa Alves da Cunha
Cardoso, e outra de 2000 euros, do sócio Joaquim Fernando da Silva
Carvalho.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade compete a um ou
mais gerentes a nomear em assembleia geral.

§ 1.º A gerência fica dispensada de caução e será ou não remune-
rada, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 2.º Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, João Alves da
Cunha, Rosa Alves da Cunha Cardoso e Joaquim Fernando da Silva
Carvalho.

§ 3.º Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos que
envolvam responsabilidade para a sociedade é necessária a assinatu-
ra de dois gerentes, podendo os actos de mero expediente ser assina-
dos apenas por um gerente.

§ 4.º Aos gerentes é expressamente vedado obrigar a sociedade
em negócios de favor, sob pena de ser exigida responsabilidade por
tais actos.

§ 5.º Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender ou trocar quaisquer bens de natureza móvel,

designadamente viaturas automóveis;

b) Dar e tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alte-
rar ou rescindir os respectivos contratos de arrendamento;

c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais ou
industriais;

d) Celebrar contratos de locação financeira; e
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

2 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004058927

ALBERTO BOTELHO, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 604/830228; identificação de pessoa colectiva n.º 501374450;
inscrição n.º 10, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11;
números e data das apresentações: 22-24/20040223; pasta n.º 10 573.

Certifico que, por escritura de 11 de Novembro de 2003, no
22.º Cartório Notarial de Lisboa, foi alterado o contrato de socie-
dade, tendo sido dada nova redacção aos artigos 3.º e 5.º, que é do
seguinte teor:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma das quotas dos sócios, Cristiano Alberto Botelho
Maia Gonçalves, com uma quota do valor nominal de 3750 euros,
Maria Alberta de Azevedo Botelho Maia Gonçalves, com uma quota
do valor nominal de 416 euros e 66 cêntimos, Álvaro Alberto Bo-
telho Maia Gonçalves, com uma quota do valor nominal de 416 eu-
ros e 67 cêntimos, e Ana Maria Botelho Maia Gonçalves, com uma
quota do valor nominal de 416 euros e 67 cêntimos.

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, será nomeada em
assembleia geral, que deliberará sobre a sua remuneração, bastando a
assinatura de um só gerente para obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos, em juízo ou fora dele.

Mais certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Cessação de gerente de Maria Alberta de Azevedo Botelho Maia

Gonçalves, por renúncia.
Data: 18 de Março de 2003.
Designação de gerente de Cristiano Alberto Botelho Maia Gon-

çalves, residente na Alameda de Eça de Queiroz, 242, 8.º, esquerdo,
Porto.

Data: 18 de Março de 2003.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

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

27 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004010339

ACORDO AMIAL � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 704/20011207; identificação de pessoa colectiva
n.º 505854422; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 9;
números e data das apresentações: 8-9/20040223; pasta n.º 25 180.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Cessação de funções de vogal do conselho de administração de

Ana Cristina Gomes Santos Cambournac Roque Martins, por renún-
cia.

Carta de 2 de Janeiro de 2003.
Designação de vogal do conselho de administração para preenchi-

mento de vaga no mandato em curso de 2001-2003, de Gonçalo
Almeida Cunha Castelo Branco, solteiro, maior, residente na Tra-
vessa de Helena Vieira Silva, ent. 2, 374, 6.º, esquerdo, Leça da
Palmeira.

Data da deliberação: 13 de Janeiro de 2003.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

27 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004010320
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ASSIM E ASSADO � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1177/930416; identificação de pessoa colectiva n.º 502976799;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/20040130; pasta
n.º 1177.

Certifico que, por escritura de 14 de Janeiro de 2004, no 9.º Car-
tório Notarial do Porto, foi efectuado o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Janeiro de 2004.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2002655774

DIPARTS � DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS AUTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9925/20010215; identificação de pessoa colectiva n.º 505016621;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
3/20040129; pasta n.º 9925.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação dos membros dos órgãos sociais para o biénio de 2003-

-2004.
Conselho de administração: presidente, AUTOBATE � Sociedade

Electromecânica de Automóveis, L.da, representada por José Manuel
de Faria Real, casado, residente na Rua de 5 de Outubro, 2067, Vila do
Conde; vogais: CIMONDEL � Comércio e Importação de Peças para
Automóveis, L.da, representada por Rui Manuel dos Santos da Silva,
casado, Rua do Cabecinho, Avelãs de Caminho, Anadia; e Pita & Pita,
L.da, representada por Manuel Domingos Correia Felício Pita, casado,
Rua de Manuel Gonçalves Ramos, 55, 8.º, direito, Vermoim, Maia.

Data da deliberação: 17 de Março de 2003.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2002655740

DANITIR � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 917/031223; identificação de pessoa colectiva n.º 506783588;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20040129; pasta
n.º 12 917.

Certifico que, por documento particular de 19 de Novembro de
2003, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato é do
seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DANITIR � Transportes, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Bonfim, 93, 2.º, direito, da
freguesia do Bonfim, concelho do Porto.

§ único. A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais ou agên-
cias onde e quando o julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste nos transportes rodoviários de mercadori-
as por conta de outrem e aluguer de veículos ligeiros e pesados de
mercadorias sem condutor.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, representado por uma só quo-
ta do seu único sócio, Daniel de Sousa Teixeira.

§ único. Para efeito do disposto no n.º 4 do artigo 202.º do Códi-
go das Sociedades Comerciais, o sócio único declara, sob sua respon-
sabilidade, que o capital de 50 000 euros se encontra totalmente
realizado.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá fazer à sociedade prestações suplementares de
capital até ao décuplo do seu montante inicial.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único ou por
gerentes por si designados em acta, nos termos do n.º 2 do
artigo 270.º-E do Código das Sociedades Comerciais.

§ único. Fica desde já designado gerente o sócio único, Daniel de
Sousa Teixeira, que não é sócio de qualquer outra sociedade unipes-
soal por quotas, pelo que obedece ao requisito imposto pelo n.º 1 do
artigo 270.º-C do Código das Sociedades Comerciais, e o estranho à
sociedade Justo Sanchez Árias, casado, residente na freguesia do
Bonfim, concelho do Porto.

ARTIGO 6.º

Em todos os actos e contratos respeitantes à sociedade, esta fica
obrigada pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 7.º

Para efeitos do disposto no artigo 270.º-F do Código das Socieda-
des Comerciais, fica o sócio autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, para a prossecução do objecto desta.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2002655731

FERMA � RECLAMOS LUMINOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 037/770805; identificação de pessoa colectiva n.º 500683247;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 10; números e data
das apresentações: 10-11/20040128; pasta n.º 15 996.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Cessação de funções de gerentes de Francisco Sales Fonseca Mota

e Francisco Gonçalves dos Santos, por renúncia.
Cartas de 9 e 10 de Dezembro de 2003, respectivamente.
Designação de gerentes de Manuel António da Silva Ferreira, di-

vorciado, e Paulo Miguel Rodrigues Batista, solteiro, maior, ambos
residentes na Rua de Mouzinho de Albuquerque, 28, Matosinhos.

Data da deliberação: 20 de Janeiro de 2004.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2002655723

ARTIC OCEAN � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE BACALHAU, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 942/20040126; identificação de pessoa colectiva
n.º 506618595; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20040126; pasta n.º 12 942.

Certifico que, por escritura de 23 de Janeiro de 2004, no 1.º Car-
tório Notarial de Competência Especializada de Aveiro, Helgi Mar
Reynisson constituiu a sociedade em epígrafe, cujo contrato é do
seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARTIC OCEAN � Importação
e Exportação de Bacalhau, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua
do Professor Fernando Magano, 215, 3.º, direito, freguesia de
Ramalde, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: importação, exportação, trans-
formação e comercialização de peixe, seus derivados e produtos ali-
mentares em geral.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio.
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ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
ce aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já
nomeado gerente o sócio.

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

ARTIGO 5.º

O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, de que esta careça,
e poderão ser-lhe exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante de 50 000 euros, desde que aprovados e deliberados em
assembleia geral.

ARTIGO 6.º

O sócio único e a sociedade podem celebrar negócios jurídicos entre
si, desde que estes não contrariem a prossecução do objecto da so-
ciedade.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

2 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2002655669

CARMO & BARATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 978/20040226; identificação de pessoa colectiva
n.º 506788156; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20040226; pasta n.º 12 978.

Certifico que, por escritura de 26 de Novembro de 2003, no Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto,
foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato é do seguinte
teor:

ARTIGO 1.º

Tipo, denominação e sede social

1 � A sociedade adopta a firma Carmo & Barata, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Cerca, 406, da fregue-
sia da Foz do Douro, do concelho do Porto.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como serem criadas ou encerradas sucursais, delegações ou ou-
tras formas locais de representação em Portugal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste no comércio e representações de
vestuário, calçado, acessórios de moda, produtos alimentares e bebi-
das.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de va-
lor nominal de 2500 euros, pertencente à sócia Maria Margarida
Pinho do Carmo Dinis, e outra de valor nominal de 2500 euros, per-
tencente à sócia Maria Ivone Pereira Sousa Teixeira Barata da Ro-
cha.

ARTIGO 4.º

Prestações suplementares e contratos de suprimentos

1 � Será permitida a realização de prestações suplementares nos
termos a deliberar em assembleia geral, até ao montante global
máximo de 40 000 euros.

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

ARTIGO 5.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas a terceiros, bem como a cônjuges, ascen-
dentes e descendentes, assim como a sua divisão para esse fim, de-
pende do consentimento da sociedade, que terá sempre o direito de
preferência, o qual, de seguida, se defere aos sócios não cedentes.

2 � Na eventualidade de dois ou mais sócios não cedentes pre-
tenderem exercer em simultâneo o seu direito de preferência, a quo-

ta deverá ser dividida entre eles, proporcionalmente à participação
que naquele momento detiverem na sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações, como sócia ou accio-
nista de responsabilidade limitada, em sociedades com objecto igual
ou diferente do seu, tanto em Portugal como no estrangeiro.

ARTIGO 7.º

Amortização da quota

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

a) Acordo com o respectivo titular;
b) Penhora, arresto ou outra forma de apreensão judicial;
c) Partilha judicial ou extrajudicial quando a quota não for adjudi-

cada ao respectivo titular;
c) Falência ou insolvência dos sócios;
d) Quando o respectivo titular deixar de comparecer ou se fizer re-

presentar nas assembleias gerais, por mais de três anos consecutivos.
2 � A deliberação da amortização deve ser tomada no prazo de

60 dias a contar do respectivo evento, e o valor da amortização será
o que resultar para a quota na proporção do balanço, especialmente
elaborado para o efeito.

3 � Em caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qual-
quer sócio, a sociedade poderá continuar e proceder, querendo, à
amortização da quota do sócio ou deliberar a sua liquidação e parti-
lha, devendo aquela estar concluída no prazo de 90 dias a contar do
óbito do sócio ou da sentença da interdição ou inabilitação.

4 � A sociedade poderá, no entanto, amortizar a quota do sócio
falecido, interdito ou inabilitado, devendo a deliberação e o paga-
mento da quota obedecer ao disposto no n.º 2 deste artigo.

ARTIGO 8.º

Assembleias gerais

1 � A convocação das assembleias gerais compete a qualquer dos
gerentes e será efectuada por carta registada com aviso de recepção,
a expedir com a antecedência mínima de 15 dias, sem prejuízo do
disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais.

2 � Nas assembleias gerais os sócios podem fazer-se representar
por qualquer pessoa da sua livre escolha.

ARTIGO 9.º

Distribuição de lucros

1 � Após a constituição ou reintegração do fundo de reserva le-
gal, os lucros apurados em cada exercício terão a aplicação que for
decidida em assembleia geral anual dos sócios, a qual deliberará por
maioria simples dos votos e sem sujeição a qualquer limite mínimo
de distribuição obrigatória.

2 � Não obstante o definido no número anterior, e por simples
deliberação da gerência, poderão ser concedidos aos sócios adianta-
mentos sobre lucros, desde que observadas todas as regras e precei-
tos legais.

ARTIGO 10.º

Gerência

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, activa ou passiva, em juízo ou fora dele, será exercida pelo
gerente ou gerentes que forem nomeados em assembleia geral, com
dispensa de caução, e com ou sem remuneração, conforme delibera-
do em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de todos os gerentes nomeados
em assembleia geral.

3 � O gerente pode, sem consentimento dos sócios, exercer por
conta própria ou alheia qualquer actividade concorrente ou não com
a da sociedade.

4 � O gerente poderá nomear um procurador da sociedade para a
prática de determinados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 11.º

Disposições transitórias

1 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias Maria Margarida
Pinho do Carmo Dinis e Maria Ivone Pereira Sousa Teixeira Barata
da Rocha.
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2 � A gerência fica desde já autorizada, nos termos da alínea b)
do n.º 5 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, a le-
vantar a totalidade do capital social depositado, para fazer face às
despesas de constituição e registo da sociedade, com a aquisição de
bens de equipamento, mercadorias relacionadas com o seu funciona-
mento, bem como adquirir quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definiti-
vamente matriculada.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

27 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004010347

CISTAGEM � MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS
DE FRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 972/20040218; identificação de pessoa colectiva
n.º 506846822; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20040218; pasta n.º 12 972.

Certifico que, por escritura de 9 de Fevereiro de 2004, no Cartó-
rio Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto, foi
constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CISTAGEM � Montagem de
Equipamentos de Frio, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de 9 de Abril, 467, freguesia de Pa-
ranhos, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, montagem, repara-
ção e assistência técnica de equipamentos de frio e refrigeração.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nomi-
nal de 12 500 euros, pertencente ao sócio Francisco Alves Tei-
xeira, uma do valor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio
Arlindo Fernando de Magalhães Monteiro, e outra do valor nomi-
nal de 2500 euros, pertencente ao sócio Paulo Miguel de Maga-
lhães Alves Teixeira.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou
não sócios, ficando desde já nomeados gerentes todos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-
gitimários;

d) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
e) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
f) 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 ser 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.

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. É o que cumpre certificar.

23 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004010029

CROPPAL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 973/20040219; identificação de pessoa colectiva
n.º 506869253; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20040219; pasta n.º 12 973.

Certifico que, por escritura de 19 de Fevereiro de 2004, no Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto,
Dália Maribel Feliz de Amaral e Aquilino Fausto Caldas Amaral
constituíram a sociedade em epígrafe, cujo contrato é do seguinte
teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CROPPAL � Construções, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua da Alegria, 227, 2.º, freguesia de Santo
Ildefonso, da cidade e concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

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

Está conforme. É o que cumpre certificar.

23 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004010010

COMNI � ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO,
JORNALISMO E MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 967/20040213; identificação de pessoa colectiva
n.º 506687619; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20040213; pasta n.º 12 967.

Certifico que, por escritura de 13 de Novembro de 2003, no Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto,
foi constituída a sociedade em epígrafe entre Pedro Orlando dos
Santos Portugal, Ana Sofia Sereno Martins Ferreira de Sousa, José
Carlos da Silva Magalhães, Lisete Catarina Dias Moreira dos Santos,
Rita Lopes da Fonseca, Romana Maria Dinis Fresco e Samuel Fra-
zão Martins, cujo contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de COMNI � Assessoria da
Comunicação, Jornalismo e Multimédia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Moreira de Sá, 42, 3.º,
C, freguesia de Ramalde, concelho do Porto.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de asses-
soria da comunicação, jornalismo e multimédia; edição de revistas e
outras publicações periódicas em vários suportes; prestação de ser-
viços na área das tecnologias da informação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de sete quotas: uma do va-
lor nominal de 3500 euros, pertencente ao sócio Pedro Orlando dos
Santos Portugal, e seis iguais do valor nominal de 250 euros, per-
tencentes uma a cada um dos restantes sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade designa para a gerência o sócio Pedro Orlando
dos Santos Portugal, como sócio gerente com direito especial à ge-
rência, e designa também o não sócio Germano Augusto Pereira
Oliveira, solteiro, maior, residente na Rua da Rechousa, 825, em
Canelas, Vila Nova de Gaia.

2 � A sociedade fica obrigada pela assinatura de dois gerentes,
sendo sempre obrigatória a do sócio gerente Pedro Orlando dos San-
tos Portugal.

3 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral, na qual será fixado o montante da mesma.

ARTIGO 5.º

Sem prejuízo do estabelecido na lei, a assembleia geral delibera
por maioria qualificada de 85 %.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos 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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 8.º

1 � Sem prejuízo do disposto na lei, a sociedade poderá amorti-
zar 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 do sócio a quem não sucedam herdeiros le-
gitimários;

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

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

sentimento da sociedade, tomado pela referida maioria qualificada,
em assembleia geral.

2 � Sem prejuízo de disposição legal imperativa ou da que resulte
de acordo, a contrapartida da amortização será o valor que resultar
do último balanço aprovado.

ARTIGO 9.º

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

Está conforme. É o que cumpre certificar.

17 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2000623085

AD LITERAM � SERVIÇOS INFORMÁTICOS
E SECRETARIADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 964/20040212; identificação de pessoa colectiva
n.º 506810518; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20040212; pasta n.º 12 964.

Certifico que, por escritura de 16 de Janeiro de 2004, no Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto, foi
constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AD LITERAM � Serviços Informá-
ticos e Secretariado, L.da, e vai ter a sua sede na Rua da Vigorosa,
782, da freguesia do Bonfim, 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, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra for-
ma de representação social, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na programação e consultoria informá-
tica; actividades de secretariado; controlo e edição de informática;
assistência técnica na área da informática; prestação de serviços
informáticos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, uma de 100 euros, pertencente
à sócia Maria Isabel Gomes Casimiro da Costa Teixeira Pinto, e duas
iguais de 2450 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Diogo
Casimiro da Costa Teixeira Pinto e Miguel Casimiro da Costa Tei-
xeira Pinto.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente 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, fica a cargo
dos sócios Diogo Casimiro da Costa Teixeira Pinto e Miguel Casi-
miro da Costa Teixeira Pinto, que desde já são nomeados gerentes.

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

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

4 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, os gerentes
poderão ainda:

a) Comprar, vender, alienar ou tomar de aluguer ou arrendamen-
to quaisquer móveis ou imóveis de e para a sociedade;
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b) Comprar, trocar ou vender viaturas automóveis de e para a
sociedade, podendo assinar contratos leasing; e

c) Conceder e obter empréstimos, pelo tempo, prazos e condi-
ções que entenderem.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a ser 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
balanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme. É o que cumpre certificar.

17 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004050616

ANTÓNIO M. RUA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 509-A/20021217; identificação de pessoa colectiva
n.º 500024979; inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 1/
20021217; pasta n.º 12 509-A.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Alteração de pacto.
Sede: Rua dos Clérigos, 84, Porto

É o que cumpre certificar.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

3 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000207506

PORTO � 2.A SECÇÃO

LA CITTÁ � IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 281; identificação de pessoa colectiva n.º 504470663; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 5/040220; pasta n.º 22 539.

Certifico que, pela escritura lavrada em 31 de Dezembro de 2003,
no 2.º Cartório Notarial de Vila Nova de Gaia, foram alterados o
n.º 1 do artigo 3.º, artigo 5.º, n.º 1 do artigo 9.º e artigos 19.º e 23.º
do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja redacção passa a ser
a seguinte:

3.º

1 � A sociedade tem por objecto a compra e venda de bens imo-
biliários, incluindo a revenda de bens imobiliários adquiridos para esse
fim, arrendamento, construção e administração de bens imobiliários
pertencentes à própria sociedade ou a terceiros, bem como o exer-
cício de quaisquer actividades conexas e prestação de serviços de
consultadoria na área imobiliária.

5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 94 000 euros, dividido em 18 800 acções, tituladas ao
portador, do valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � O conselho de administração ou o administrador único pode-
rão aumentar, por uma ou mais vezes e nas condições que entende-
rem convenientes, o capital social até ao limite de 3 000 000 de
euros.

3 � A assembleia geral poderá deliberar, por unanimidade, a exi-
gência de prestações acessórias, nomeadamente em dinheiro, a to-
dos ou a alguns dos accionistas até ao montante total de
10 000 000 de euros.

9.º

1 � A assembleia geral da sociedade é constituída pelos accionis-
tas com direito a voto possuidores de acções ou títulos de subscrição
que as substituam que, até oito dias antes da realização da assembleia
comprovem, junto da sociedade, a sua titularidade nos termos da lei.

19.º

Sendo eleita uma pessoa colectiva para fazer parte da mesa da
assembleia geral, para ser administrador único ou membro do conse-
lho de administração, para ser fiscal único ou membro do conselho
fiscal, esta será representada, no exercício do cargo, pela pessoa
singular que esta indicar ou por quem tiver legalmente a sua repre-
sentação.

23.º

O administrador único ou os membros do conselho de administra-
ção serão ou não remunerados conforme for fixado em assembleia
geral.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social, na sua re-
dacção actualizada.

1 de Março de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2002637849

PÓVOA DE VARZIM

MOURATO & MATIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 3144/20020919; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506297160; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
19092002.

Certifico que entre Carlos Manuel Machado Mourato Gonçalves e
Carlos Manuel Ferreira Matias da Silva foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Mourato & Matias, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Manuel Dias, 764, freguesia de Amorim, concelho da
Póvoa de Varzim.

§ único. 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 forma de representação social, em terri-
tório nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na importação, exportação, representa-
ção, transformação, comercialização e montagem de sistemas de
caixilharias, automatismos e materiais de decoração.
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ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Carlos Manuel
Machado Mourato Gonçalves, que desde já é nomeado gerente.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios; contudo a favor de estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, gozando esta, em
primeiro lugar, e os restantes sócios não cedentes, em segundo lu-
gar, do direito de preferência, na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.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

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

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, 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 ser 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.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anuais, depois de deduzida a parte destinada a
reserva legal, será dado o destino que for deliberado em assembleia
geral.

Esta conforme.

15 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001575327

PELARTE, CONFECÇÕES EM PELE,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 786/860820; identificação de pessoa colectiva
n.º 501704949; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 7; números e data das apresentações:
22 e 23/13062002.

Certifico que foi depositado título particular, do qual consta a
cessação de funções de gerência da sociedade em epígrafe do ex-só-
cio Albino Ferreira da Costa, em 30 de Novembro de 2001.

Pelo mesmo título, a sociedade anteriormente designada
PELARTE � Confecções em Pele, L.da, foi transformada em so-

ciedade unipessoal e, em consequência, o pacto social passou a ser o
seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação de PELARTE, Confecções em
Pele, Sociedade Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua da Ribeira,
6, rés-do-chão, da cidade da Póvoa de Varzim, e durará por tempo
indeterminado, contando-se o seu início a partir de 1 de Junho de
1986.

2.º

O objecto específico da sociedade é a indústria de confecções em
pele.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 9975 euros e 96 cên-
timos, que corresponde à quota da sócia única da sociedade, Maria
Cândida Ferreira Araújo.

4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos, prazos e demais condições que forem fixados
na reunião da assembleia geral.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica afecta à
sócia única, Maria Cândida Ferreira Araújo, ora designada gerente.

6.º

Para obrigar validamente a sociedade nos seus actos e contratos e
a representar, em juízo e fora dele, é necessária a intervenção da
única sócia designada.

7.º

O gerente poderá delegar todos ou parte dos poderes de gerência
em pessoa estranha à sociedade.

8.º

E vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos e contratos
alheios aos negócios sociais, tais como abonações, fianças ou subfi-
anças, letras de favor e outros semelhantes.

9.º

É livre a cessão de quotas a estranhos, no todo ou em parte, para
o que ficam desde já autorizadas as necessárias divisões.

10.º

O preço da aquisição da quota a ceder será determinado por meio
de balanço efectuado para o efeito, ainda que outro superior seja
oferecido por estranhos.

11.º

Em todos os casos de compropriedade ou comunhão hereditária
de quotas, os seus titulares deverão, entre eles, escolher um que a
todos represente perante a sociedade.

12.º

Quando a lei não exigir outros prazos ou formalidades especiais,
as reuniões das assembleias gerais serão convocadas por qualquer dos
sócios por meio de carta registada, expedida com a antecedência
mínima de oito dias.

Esta conforme.

11 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001574169

RECTIFICADORA J. P. P., L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 3301/20030617; identificação de pessoa colectiva n.º 504085590;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 2/17062003.

Certifico que foi depositada acta, da qual consta que a sede social
da sociedade em epígrafe veio transferida para a Rua de Santo André
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de Cima, 452, freguesia de Aguçadoura, deste concelho da Póvoa de
Varzim.

Esta conforme.

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

18 de Junho de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003379134

VALONGO

DESTINOS SEM FIM � AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 11 742/
990812; identificação de pessoa colectiva n.º 504526219; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 11; números e data das
apresentações: 5, 6, 7 e 11/20021212.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi altera-
do parcialmente o contrato da sociedade e, em consequência, os
artigos 3.º e 4.º ficaram com a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
99 759 euros e 58 cêntimos e corresponde à soma de quatro quotas,
sendo duas no valor de 24 939 euros e 90 cêntimos cada, perten-
centes uma a cada uma das sócias Dona Matilde � Investimentos
Imobiliários, S. A., e Dulce Venda Santos, e duas iguais de 24 939 eu-
ros e 89 cêntimos cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Luís
Miguel Martins Pinto Correia e João Manuel Felgueiras Nogueira.

4.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo do não sócio e já gerente,
Carlos Ferreira de Sousa e dos sócios Luís Miguel Martins Pinto
Correia e João Manuel Felgueiras Nogueira, estes desde já nomeados
gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a assinatura de dois gerentes, sendo suficiente a de qual-
quer um nos actos de mero expediente.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

6 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2000395511

VILA DO CONDE

LAR DA TERCEIRA IDADE O PINHAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3785/040219; identificação de pessoa colectiva n.º P 506876209;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/19022004.

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

Constituição de sociedade

No dia 17 de Fevereiro de 2004, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado,
Rui Jorge Pereira Mendes, compareceram como outorgantes José
Fernando do Poço Teixeira Real e José António Ramos.

E pelos outorgantes foi dito que celebram entre si um contrato de
sociedade comercial por quotas, que fica a reger-se nos termos e
condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lar da Terceira Idade o Pinhal,
L.da

2 � Tem a sua sede na Rua da Guiné, 32, freguesia de Labruge,
concelho de Vila do Conde.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou ou-

tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em lar de terceira idade, aloja-
mento para idosos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou
não sócios, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

9 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2004552689

MANUELA ANDRADE MAIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º  3783/040213; identif icação de pessoa colect iva
n.º P 506845567; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 16/13022004.

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

Constituição de sociedade

No dia 13 de Fevereiro de 2004, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado,
Rui Jorge Pereira Mendes, notário deste Cartório, compareceu como
outorgante Manuela Maria Saavedra de Andrade Maia, casada no
regime de comunhão de adquiridos com Augusto João Barbosa Maia,
natural da freguesia e concelho de Vila do Conde, onde reside na
Travessa da Senra, 73, titular do bilhete de identidade n.º 5914447,
emitido pelos Serviços de Identificação Civil do Porto, em 30 de
Janeiro de 2002, contribuinte fiscal n.º 168621479.

Verifiquei a identidade da outorgante por exibição do aludido do-
cumento de identificação.
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Declarou a outorgante que, pela presente escritura, constitui uma
sociedade unipessoal por quotas, que vai reger-se nos termos e con-
dições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Manuela Andrade Maia, Unipessoal,
L.da, com sede na Travessa da Senra, 73, freguesia e concelho de
Vila do Conde.

§ único. Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou de conce-
lhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qual-
quer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de contabilidade, consulto-
ria fiscal, consultoria para os negócios e a gestão, prestação de ser-
viços de apoio administrativo a empresas e particulares.

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 negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

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 socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

27 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2004552549

PEDRO OLIVEIRA & JOÃO SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3784/040219; identificação de pessoa colectiva n.º P 506814173;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/19022004.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Pedro Oliveira & João Sil-
va, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Avenida de Júlio Saul Dias, 115, da fre-
guesia e concelho de Vila do Conde.

2 � Mediante deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para qualquer outra parte do território nacional ou es-
trangeiro.

ARTIGO 3.º

Mediante deliberação da gerência, a sociedade poderá abrir, insta-
lar ou extinguir sucursais, agências, delegações ou outras formas lo-
cais de representação, em qualquer parte do território nacional ou
estrangeiro.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto principal a prestação de serviços de
assistência industrial, manutenção preventiva, reparações de máqui-
nas eléctricas, rotativas e estáticas, transformação de instalações e
maquinaria fabril, mormente a reparação e ensaio de motores de
corrente contínua, alternadores, motores AC, DC e Alta Tensão,
reparação de equipamentos electromecânicos e electrónicos, repa-
ração, execução de instalações eléctricas de alta, média e baixa ten-
são. A sociedade exercerá, também, actividades de importação, ex-
portação e comercialização de grande variedade de mercadorias,
designadamente, de equipamentos eléctricos e electrónicos, máqui-
nas, aparelhos, instrumentos, respectivos acessórios e peças separa-
das. A sociedade desenvolverá, no âmbito das actividades expressas,
trabalhos de investigação, concepção e ensaio técnico, que visem o
aperfeiçoamento de processos e produtos aplicáveis à indústria.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode, sob qualquer forma legal, associar-se com ou-
tras pessoas jurídicas, para, nomeadamente, formar sociedades, agru-
pamentos complementares de empresas, consórcios e associações em
participação, bem como adquirir e alienar participações no capital
de outras empresas, mesmo que o objecto de umas e outras não apre-
sente nenhuma relação, directa ou indirecta, com o seu próprio objecto
social.

ARTIGO 6.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
16 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 8000 euros, perten-
centes uma a cada sócio.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá exigir prestações suplementares até ao
décuplo do capital social.

2 � Todos os sócios ficam obrigados a efectuar tais prestações,
na proporção das respectivas quotas, no prazo que for prescrito pela
assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � Os sócios obrigam-se a efectuar à caixa social os suprimen-
tos de que ela eventualmente careça.

2 � Os suprimentos terão carácter pecuniário e a obrigação da
prestação de cada sócio será proporcional à quota.

3 � Os suprimentos serão efectuados, onerosa ou gratuitamente,
conforme estabelecido em assembleia geral.

4 � Sempre que os suprimentos detenham carácter de permanên-
cia, excedendo um ano, o contrato será reduzido a escrito, sendo os
termos e demais condições acordados em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

As quotas sociais, quando cedidas a outrem, para além dos termos
de direito que regem a sua transmissibilidade, ficam condicionadas às
seguintes regras:

1 � É livre a cessão, total ou parcial, de quotas e ou usufruto,
entre os sócios, ficando desde já expressamente autorizada a divisão
entre eles.

2 � A cessão, total ou parcial, onerosa ou gratuita, de quotas, e
ou usufruto a estranhos à sociedade, depende do consentimento dos
sócios não cedentes, dado por escrito, que nelas terão sempre e em
primeiro lugar, o direito de preferência, com eficácia real, preferin-
do, depois, a sociedade.

3 � Havendo mais de um sócio interessado na quota cedenda, esta
será dividida entre eles de forma a que se mantenha inalterada a
proporcionalidade, ao tempo existente, entre os sócios cessionários.

4 � O sócio que pretender ceder a sua quota a estranhos deve
avisar, por escrito, os sócios não cedentes e a sociedade, indicando
a quem pretende fazer a cessão e todas as demais condições da ce-
dência.

5 � No prazo de 15 dias, a contar da data da recepção da comu-
nicação, os sócios não cedentes pronunciar-se-ão, por escrito, se
pretendem ou não exercer o seu direito de preferência.

6 � Se os sócios não cedentes se houverem pronunciado negati-
vamente dentro do prazo, ou, se decorrido o prazo, não se houve-
rem manifestado, a gerência convocará, de imediato, a assembleia
geral para que a sociedade delibere se pretende ou não exercer o seu
direito de preferência.

7 � Se a sociedade recusar, a respectiva comunicação dirigida ao
sócio incluirá uma proposta de aquisição da quota. Se o cedente não
aceitar a proposta no prazo de 15 dias, fica sem efeito, mantendo-
-se a recusa do consentimento.
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8 � A cessão para a qual o consentimento foi pedido torna-se
livre se a proposta não oferecer uma contrapartida em dinheiro igual
ao valor do negócio encarado pelo cedente, salvo se a cessão for
gratuita ou a sociedade oferecer uma contrapartida em dinheiro igual
ao valor do negócio encarado pelo cedente, ou a sociedade provar
ter havido simulação de valor ou se o negócio proposto não for
efectivado dentro dos 60 dias seguintes à aceitação.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade não se dissolve por morte, interdição ou inabi-
litação de sócio, pessoa singular, continuando com os supérstites, os
herdeiros do falecido e ou o representante legal do interdito ou ina-
bilitado.

2 � Os herdeiros do sócio falecido serão representados por um
só, que designarão de entre si, enquanto a quota estiver indivisa, no
qual delegam os necessários poderes de representação.

3 � A designação do representante referido no número anterior
deverá ser efectuada e comunicada no prazo de 30 dias, a contar da
data do óbito, sob pena de a nomeação recair no cabeça-de-casal.

4 � Os herdeiros do sócio falecido, se desejarem apartar-se da
sociedade, deverão comunicar a sua intenção aos sócios e à socie-
dade no prazo de 30 dias, a contar da data do óbito.

5 � Se os herdeiros houverem decidido apartar-se da sociedade,
as cessões da quota serão efectuadas em obediência às regras consig-
nadas nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 10.º

6 � O preço da quota será aquele que for acordado com os her-
deiros ou, na falta de acordo, aquele que resultar de balanço organi-
zado para o efeito, certificado por revisor oficial de contas.

7 � Para o caso de os herdeiros não se apartarem da sociedade,
fica desde já expressamente autorizada a divisão das quotas entre
eles.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nas seguintes circuns-
tâncias:

a) Havendo acordo entre a sociedade e o sócio;
b) Quando qualquer quota for objecto de penhora, arrolamento,

arresto ou de qualquer outro modo, sujeita a procedimento judicial,
administrativo, fiscal ou outro, independentemente da sua natureza,
ou se a quota deixar de estar, por qualquer forma, na livre disposição
do seu titular;

c) Quando a quota, sem o consentimento expresso da sociedade,
por qualquer modo, for dada em garantia;

d) Quando a quota for sujeita a partilha por divórcio, separação
judicial de pessoas e bens ou só de bens, se a quota e ou seu usufruto,
total ou parcial, deixar de pertencer ao respectivo titular;

e) Quando for declarada falência ou insolvência do sócio;
f) Por dissolução, quando o sócio titular for pessoa colectiva;
g) Quando qualquer sócio, sem o consentimento unânime dos

demais sócios, prestado em assembleia geral, exercer, directamente,
por interposta pessoa, por associação com terceiro, ou por qualquer
outro modo, actividade concorrente com a sociedade;

h) Quando qualquer sócio ceder, total ou parcialmente, a sua quo-
ta e ou seu usufruto, sem observância do regime consignado no ar-
tigo 9.º;

i) Quando qualquer sócio intentar acção contra a sociedade ou
requerer providência judicial, nela decaindo ou não chegando a acordo;

j) Quando qualquer sócio, em acção contra ele intentada pela so-
ciedade, dela sair vencido.

2 � O preço da amortização da quota será o que para ela resultar
de balanço organizado para o efeito referido à data do acordo ou da
deliberação social, e certificado por revisor oficial de contas.

3 � Quando decidida a amortização da quota de qualquer sócio e
verificando-se que, ao tempo, não se encontram satisfeitos, pela
sociedade, os convencionalismos de ressalva de capital, os sócios,
nessa mesma assembleia, deliberarão se a amortização será acompa-
nhada da correspondente redução ou se, em alternativa, se opta por
aumentar as quotas dos outros sócios.

4 � Se resolverem aumentar as quotas, na mesma assembleia fi-
xarão o novo valor nominal de cada quota e nomearão os gerentes
que outorgarão a correspondente escritura pública.

5 � O pagamento do valor da quota amortizada poderá ser efec-
tuado de uma só vez, ou diferido, no máximo, em seis prestações
semestrais, conforme deliberação da assembleia geral, tomada por
simples maioria.

6 � Na hipótese de a sociedade haver optado pelo pagamento
diferido, o valor da dívida vencerá juros à taxa legal e será, pela
totalidade do seu cômputo, titulado por letras de câmbio.

7 � A amortização considera-se efectuada, para todos os efeitos,
na data de outorga e assinatura do respectivo instrumento notarial,

ou pelo pagamento, ou pela consignação em depósito, do preço to-
tal ou da primeira prestação.

ARTIGO 12.º

1 � O sócio que, com fundamento nos casos previstos na lei, se
exonere da sociedade, deve comunicar, por escrito, no prazo dos
90 dias seguintes ao conhecimento do facto que lhe atribuía tal fa-
culdade, a sua intenção de se apartar da sociedade.

2 � A sociedade, no prazo de 30 dias, a contar da data da recep-
ção da declaração do sócio, deverá amortizar a quota, adquiri-la ou
fazê-la adquirir por sócio ou terceiro.

3 � O preço da quota será aquele que resultar do balanço organi-
zado para o efeito, elaborado por revisor oficial de contas, com
referência à data em que o sócio declarou à sociedade a sua intenção
de se exonerar.

4 � O pagamento do valor da quota será diferido em duas pres-
tações, a liquidar, respectivamente, no prazo de seis meses e um ano
após a fixação da contrapartida a pagar.

ARTIGO 13.º

1 � A sociedade, quando assim o delibere por maioria de, pelo
menos, dois terços do capital, poderá optar pela exclusão do sócio
nos casos previstos nas alíneas g), h) e j) do n.º 1 do artigo 11.º, ou
por qualquer outra razão, quando se funde em justa causa ou motivo
grave.

2 � O preço e forma de pagamento da quota será o que para ela
resultar do último balanço aprovado, tendo em consideração as re-
servas e demais fundo existentes.

ARTIGO 14.º

1 � A administração da sociedade pertence a ambos os sócios,
que desde já são nomeados gerentes.

2 � Da gerência poderão fazer pessoas estranhas à sociedade.

ARTIGO 15.º

Aos gerentes, sem prejuízo das demais atribuições que lhes per-
tençam nos termos legais ou estatutárias ou lhes sejam cometidas
pela assembleia geral, compete:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectivar todas as operações
relativas ao objecto social;

b) Elaborar o orçamento e plano da sociedade para o ano seguin-
te, e submetê-los à assembleia geral até ao final do mês de Novem-
bro do ano antecedente;

c) Representar a sociedade, activa ou passivamente, em juízo e
fora dele;

d) Propor, contestar confessar, desistir e transigir em todos os
litígios ou pendências, quer judiciais, quer extrajudiciais;

e) Negociar, outorgar e assinar quaisquer contratos em que a so-
ciedade seja parte;

f) Realizar quaisquer operações de crédito autorizadas por lei, in-
cluindo contrair empréstimos e obter financiamentos no mercado
financeiro, nacional e estrangeiro.

ARTIGO 16.º

Para que a sociedade fique obrigada nos seus actos e contrato é
indispensável que os respectivos documentos se encontrem em seu
nome, sendo suficiente as assinaturas conjuntas de dois dos seus ge-
rentes.

§ único. Os actos de mero expediente poderão ser praticados por
um só gerente. Compreendem-se, nos actos de mero expediente, a
correspondência, a emissão de recibos de quitação, o endosso a ins-
tituições bancárias e outras congéneres de cheques, o saque e endos-
so de títulos de crédito, nomeadamente letras e a subscrição das
correspondentes propostas, desde que os respectivos valores se des-
tinem, exclusivamente, a serem creditados nas contas abertas nessas
instituições de que a sociedade seja titular.

ARTIGO 17.º

Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos alheios aos
negócios sociais, designadamente em fianças, avales, abonações, le-
tras de favor e outros semelhantes, sob pena de se tornarem
pessoalmente responsáveis pelo que assinarem e sob cominação de
responderem pelos prejuízos causados.
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ARTIGO 18.º

Os gerentes, não sócios, poderão ser ou não dispensados de cau-
ção ou outra forma de garantia, conforme deliberado em assembleia
geral.

ARTIGO 19.º

1 � Os gerentes, quando sócios e pelo exercício das respectivas
funções, serão ou não remunerados, conforme deliberação em as-
sembleia geral, tomada por simples maioria.

2 � As remunerações, quando atribuídas a gerentes nomeados de
entre pessoas estranhas à sociedade, poderão consistir, total ou par-
cialmente, em participações nos lucros da sociedade, até ao limite
que, por unanimidade, for fixado em assembleia geral.

3 � As retribuições dos gerentes, quando sócios ou quando estra-
nhos com participação nos lucros da sociedade, serão revistas anu-
almente, à data da apresentação do relatório da gestão e das contas
do exercício à assembleia geral.

ARTIGO 20.º

As remunerações dos sócios não gerentes, se trabalhadores da
empresa, serão sempre revistas em igualdade de circunstâncias com
as dos sócios gerentes.

ARTIGO 21.º

1 � A assembleias gerais são convocadas, por meio de cartas
registadas dirigidas aos sócios, expedidas, no mínimo, com 15 dias
de antecedência, se outras formalidades a lei não exigir.

2 � A convocação poderá, em alternativa, ser efectuada por meio
de cobrança das assinaturas dos sócios, nos documentos
convocatórios.

ARTIGO 22.º

O local das reuniões da assembleias gerais é o da sede social, po-
dendo, no entanto, ser outro, na área da comarca judicial onde se
encontra localizada a sede, local que deverá, de forma inequívoca,
constar e ser identificado no instrumento convocatório.

ARTIGO 23.º

1 � Para além das formas de deliberação consignadas na lei, em
geral, os sócios poderão deliberar através de voto escrito, desde que
nenhum deles esteja impedido, por qualquer razão, de votar.

2 � Para efeito do número anterior, a gerência enviará a to-
dos os sócios, por carta registada, proposta concreta de delibera-
ção acompanhada pelos elementos necessários para a esclarecer,
e um subscrito devidamente estampilhado e endereçado à socie-
dade para a resposta, e fixará, para o voto, um prazo não infe-
rior a 15 dias.

3 � O voto escrito deverá identificar a proposta e conter apenas
a sua aprovação ou rejeição.

4 � A deliberação considera-se tomada no dia em que for recebi-
da a última resposta ou no fim do prazo fixado, caso algum sócio
não responda.

5 � Recebidas as respostas ou findo o prazo, a gerência lavrará
acta em que mencionará a verificação das circunstâncias que permi-
tem a deliberação por escrito, transcreverá a proposta e o voto de
cada sócio, declarará a deliberação tomada e enviará cópia da acta a
todos os sócios.

ARTIGO 24.º

1 � Os sócios podem fazer-se representar voluntariamente nas
assembleias gerais, quer pelo seu cônjuge, por seu ascendente ou
descendente, quer por qualquer outra pessoa, mas, neste último caso,
só com a aprovação prévia e unânime dos outros sócios, dado por
escrito.

2 � Não é permitida a representação voluntária em deliberações
por voto escrito.

ARTIGO 25.º

O ano social corresponde ao ano civil.

ARTIGO 26.º

O relatório de gestão, as contas do exercício e demais documen-
tos da prestação de contas, assinadas por todos os gerentes, devem
ser elaborados e apresentados à assembleia geral, para que os aprecie
nos primeiros três meses de cada ano.

ARTIGO 27.º

Os lucros apurados, segundo o balanço anual, terão a aplicação
que a assembleia geral determinar, sem que isso, no entanto, impli-
que prejuízo do disposto nos números seguintes:

1) Dedução de uma percentagem, nunca inferior à vigésima parte
dos lucros, para constituição ou reintegração da reserva legal, até
que esta represente, pelo menos, metade do capital social;

2) Constituição de quaisquer outras reservas que, cumulativamen-
te com a reserva legal, não deverão exceder metade dos lucros do
exercício em apreço;

3) Dedução da participação nos lucros que eventualmente tenham
sido atribuídos a gerentes;

4) Os lucros líquidos, quando atribuídos aos sócios, sê-lo-ão na
proporção das quotas;

5) Os créditos dos sócios ou dos gerentes, resultantes da distribui-
ção de lucros, vencem-se 30 dias decorridos sobre a data deliberação
que os atribui e serão pagos em simultâneo, de uma só vez ou em
diferido, no máximo em seis prestações mensais.

ARTIGO 28.º

1 � A dissolução da sociedade terá lugar nos casos previstos na
lei, e, ainda, por maioria qualificada, representativa de, pelo menos,
quatro quintas partes do capital social.

2 � Deliberada a dissolução, a gerência da sociedade, no prazo
máximo de 60 dias, deverá organizar o balanço e demais documen-
tos, referindo a data da deliberação e submetê-los, para apreciação,
à assembleia geral, a fim de serem entregues aos liquidatários con-
juntamente com todos os livros, documentos e haveres da sociedade.

ARTIGO 29.º

1 � Os sócios, nessa mesma assembleia, nomearão os liquidatári-
os, definirão os seus poderes especiais, fixarão as respectivas remu-
nerações e o prazo para a liquidação e decidirão, ainda, se os bens
imobiliários, ao tempo existentes, serão ou não alienados parti-
cularmente.

2 � O relatório e contas anuais da liquidação e demais documen-
tos, devem ser elaborados e apresentados, pelos liquidatários, à as-
sembleia geral, a fim de os apreciar nos primeiros três meses do ano.

ARTIGO 30.º

1 � Procedendo-se a liquidação, as contas finais, acompanhadas
do relatório completo onde se demonstre e declare, expressamente,
se se encontram ou não satisfeitos ou acautelados, por qualquer for-
ma, os direitos de todos os credores e as dívidas de natureza fiscal
não exigíveis, ao tempo da dissolução, com projectos de partilhas,
serão submetidas a deliberação dos sócios.

2 � Os sócios, nessa mesma assembleia, deliberarão se o activo
restante pode ou não ser partilhado em espécie e designarão a pes-
soa a quem serão confiados os livros, documentos e demais elemen-
tos de escrituração da sociedade, a fim de serem preservados, no
mínimo, durante cinco anos.

ARTIGO 31.º

1 � O remanescente, seja o activo restante, seja o passivo su-
perveniente, após a ratificação da assembleia geral, será repartido
pelos sócios na proporção das quotas que ao tempo possuírem.

2 � Os liquidatários procederão à entrega dos bens que, pela par-
tilha, ficaram pertença de cada sócio e, se for caso disso, outorgarão
e assinarão, em nome da sociedade, as escrituras públicas e demais
formalidades que se tornarem necessárias à consecução das trans-
missões, em consonância com a deliberação dos sócios.

ARTIGO 32.º

Para dirimir os litígios emergentes da interpretação e aplicação
dos estatutos, as acções de impugnação de deliberação e as provi-
dências cautelares das mesmas deliberações, ou quaisquer outras ac-
ções judiciais, é competente o foro da comarca judicial onde se lo-
calize a sede, com expressa renúncia a qualquer outro.

Está conforme.

4 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2004552484
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INTELBUS � SOLUÇÕES PARA EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 3479/
020912; identificação de pessoa colectiva n.º 506245284; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 11 a 13/12022004.

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

Cessação de funções.
Gerentes: Pedro Nuno Maia Maia Torres e Daniel Jorge Maia

Torres, por renúncia, em 16 de Dezembro de 2003.
Alteração do contrato.
Alterados artigos: n.º 1 do 3.º e n.os 1, 2 e 3 do 4.º

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 4500 euros, pertencente ao sócio Domingos Salvador Gonçalves
dos Santos, e outra do valor nominal de 500 euros, pertencente à
sócia Maria Emília Gonçalves Salvador.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, fica a cargo do
sócio ou dos sócios que vierem a ser designados em assembleia geral,
podendo os mesmos ser sócios ou não.

2 � É gerente da sociedade a sócia Maria Emília Gonçalves Sal-
vador, já nomeada gerente.

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

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

Está conforme.

26 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2004552565

TECNOLUSA � MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
E TECNOLOGIA ELECTRO MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 1023/
890721; identificação de pessoa colectiva n.º 502198184; data da
apresentação: 220603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

22 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003815228

100 ÍCONES � PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3041/010719; data da apresentação: 300603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

29 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2003813128

SILVA, LAGO & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 2771/
20001019; número e data da apresentação: PC. 545/27062003.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2003824260

BAHCO OBERG � FERRAMENTAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 152/
691118; identificação de pessoa colectiva n.º 500205396; data da
apresentação: 130603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

27 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003785167

SANTARÉM
ALMEIRIM

JOSÉ HENOCH DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 124/
870622; identificação de pessoa colectiva n.º 501842071; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 10 e
11/040212.

Certifico que, por escritura do Cartório Notarial de Almeirim,
lavrada a 19 de Agosto de 2003, a fl. 73 do livro n.º 451-B, José
Henoch dos Santos e Maria Felícia Serralheiro Rebelo dos Santos
cessaram funções de gerência, por renúncia, em 19 de Agosto de
2003.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, João António
Cabeleira Freire Leal. 2002083592

CORUCHE

CAMINHOS COMBINADOS � AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 1027/
010507; identificação de pessoa colectiva n.º 505486091; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 7/060902.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu aos seguintes ac-
tos de registo:

Reforço do capital com mais a quantia de 95 000 euros, integral-
mente realizada em dinheiro e subscrita pela sócia, donde resulta o
montante de 100 000 euros e alteração parcial do pacto social quanto
aos artigos 1.º, 2.º e 3.º dos estatutos, onde se passa a dizer:

ARTIGO 1.º

Que a sociedade adopta a firma Caminhos Combinados � Agên-
cia de Viagens e Turismo, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

Que o objecto da sociedade consiste em agência de viagens e tu-
rismo, organização de eventos, representações, promoções de pro-
dutos turísticos.

ARTIGO 3.º

Que o capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fer-
reira de Carvalho. 2001221673

FERREIRA DO ZÊZERE

AGRO PECUÁRIA SERRA DE SANTA CATARINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 114/980924; identificação de pessoa colectiva n.º 502906405;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 5/190702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 5000 euros para 10 000 euros, alterando o ar-
tigo 4.º do pacto social, que passou a ter a seguinte composição e
aditando o artigo 7.º:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de
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6000 euros, do sócio Francisco Manuel Alves Escaleira, e outra de
4000 euros, da sócia Lucinda Godinho Escaleira.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos, que
lhes sejam exigidas prestações suplementares até 250 000 euros,
proporcionais ou não às quotas de cada um.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2002. � A Ajudante, Maria Dulce Ribeiro da Silva.
1000123727

GOLEGÃ

FERTRIBO � ARMAÇÕES EM FERRO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Golegã. Matrícula n.º 772/
20020422; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20020422.

Certifico que Nuno Gonçalo Matos Correia, casado na comunhão
de adquiridos com Maria Manuela Arraiolos do Couto Correia, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FERTRIBO � Armações em
Ferro, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Carlos Mendes Gonçal-
ves, 22, 2.º, B, freguesia e concelho da Golegã.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de armações em ferro
na área da construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 7000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio 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
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade

todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 1000071306

SANTARÉM

SUSANA TRAQUINAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4605/
040301; identificação de pessoa colectiva n.º 506866793; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/010304.

Certifico que, por escritura de 27 de Fevereiro de 2004, lavrada a
fl. 86 do livro n.º 366 do Cartório Notarial do Centro de Formalida-
des das Empresas de Lisboa I, Susana Rute Traquinas Ramos, casada
com Nuno Alexandre Rei Carvalhal Cordeiro sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato seguinte.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Susana Traquinas, Unipessoal,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta de São Bernardo, Hiper
Mercado Modelo, freguesia de São Salvador, concelho de Santarém.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de flores naturais e ar-
tificiais e artigos de decoração.

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 à sócia única.

2 � A sócia poderá efectuar prestações suplementares de capital
até ao montante correspondente a 20 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear pelo
sócio único, com ou sem remuneração, conforme aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2004516348
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SETÚBAL
ALMADA

F. CARRILHO � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9073/
980213; identificação de pessoa colectiva n.º 504108301; data do
depósito: 04102002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

6 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Justino Pereira Gonçalves Santos. 1000250818

CONSTRUÇÕES NAZIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9061/
980205; data do depósito: 23072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Jus-
tino Pereira Gonçalves Santos. 2000969313

BARREIRO

L. T. M. � COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3043/
011221; identificação de pessoa colectiva n.º 505921057; data:
27062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2002.

8 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2000871100

SANTIAGO DO CACÉM

QUINTA DA RELVA � PRODUÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1303/030808; identificação de pessoa colectiva n.º 504173383;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/030808.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi registada a alteração
parcial do contrato da sociedade, conforme escritura de 22 de Julho
de 2003, exarada a fl. 45 do livro n.º 131-A do Centro de Formali-
dades de Empresas de Loulé, tendo sido alterado o artigo 1.º, que
ficou com a nova redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a denominação de Quinta da Relva � Pro-
dução e Comercialização de Frutas e Legumes, L.da, e tem a sua sede
na Herdade da Carregueira da Relva, Alvalade-Sado, freguesia de
Alvalade-Sado, concelho de Santiago do Cacém, e durará por tempo
indeterminado.

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

Conferi, está conforme o original.

26 de Agosto de 2003. � A Ajudante, Dinora Lopes Gonçalves
dos Santos Palminha Pereira. 2001805187

FRÉDÉRIC BOIS � EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1304/030808; identificação de pessoa colectiva n.º 504173405;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 7/030808.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi registada a alteração
parcial do contrato da sociedade, conforme escritura de 21 de Julho
de 2003, exarada a fl. 30 do livro n.º 131-A do Centro de Formali-
dades de Empresas de Loulé, tendo sido alterado o artigo 1.º, que
ficou com a nova redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a denominação de Frédéric Bois � Explora-
ções Agrícolas, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Herdade da
Carregueira da Relva, Alvalade-Sado, freguesia de Alvalade-Sado,
concelho de Santiago do Cacém, e durará por tempo indeterminado.

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

Conferi, está conforme o original.

26 de Agosto de 2003. � A Ajudante, Dinora Lopes Gonçalves
dos Santos Palminha Pereira. 2001805179

SEIXAL

JOÃO PAULO � TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1723/
890428; identificação de pessoa colectiva n.º 502152761; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 12/040310.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo.

5 � Apresentação n.º 12/040310.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Janeiro de 2004.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2004696028

EQUIPINSTAL � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7019/
021226; identificação de pessoa colectiva n.º 506312003; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
040310.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo.

1 � Apresentação n.º 7/040310 � Averbamento n.º 1.
Deslocação da sede para: Rua de Nicolau Tolentino, 7, Vale de

Milhaços, Corroios, Seixal.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2004696036

FERREIRA & LINO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5022/
990205; identificação de pessoa colectiva n.º 504404539; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 11/040310.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo.

3 � Apresentação n.º 11/040310.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 17 de Fevereiro de 2004.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2004696044

TRANSPORTES MOINHO DE MARÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5279/
990908; identificação de pessoa colectiva n.º 504535170; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
040309.
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Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte acto de registo.

1 � Apresentação n.º 2/040309 � Averbamento n.º 2.
Deslocação da sede para: Avenida da Verdizela, 135, 1.º, Corroi-

os, Seixal.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2004696052

SESIMBRA

CONSTRUÇÕES JOSÉ ANICETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 615;
identificação de pessoa colectiva n.º 502550767; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 1/040112.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução da mesma e a nomeação do seu liquidatário.

Mais certifico que os documentos que serviram de base à realiza-
ção do registo se encontram depositados na respectiva pasta.

26 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês San-
tos Anjos Antunes. 2003958908

SETÚBAL

CENTRO DIETÉTICO ÂNFORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2502/
900402; identificação de pessoa colectiva n.º 502403578; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 9/20000428.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 9.º
Termos da alteração:

ARTIGO 9.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao montante global igual a 10 vezes o capital social inicial.

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

Está conforme o original.

4 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 1000252841

VERDE E ALFAZEMA, DECORAÇÕES
E ARTE FLORAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5984/
20010213; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20010213.

Certifico que:
1) Maria José Cristóvão Farinha Fidalgo, viúva, Rua de Silva Porto,

16, 2.º, direito, Setúbal; e
2) Maria de Lurdes Farinha Fidalgo, divorciada, Casal Novo do

Areeiro, CCI 4225, Palmela,
constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Verde e Alfazema, Decora-
ções e Arte Floral, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Silva Porto, 16, 2.º,
esquerdo, freguesia de Nossa Senhora da Anunciada, concelho de
Setúbal.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e se-
rem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de móveis, artigos
de iluminação, têxteis e outros artigos de decoração para o lar. Arte
floral. Comércio de arranjos florais. Elaboração de projectos de ar-
quitectura de interiores e projectos de decoração. Confecção de
cortinados. Execução de pinturas decorativas. Remodelação de imó-
veis; compra e venda de prédios rústicos e urbanos e a revenda dos
adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5486 euros e 78 cêntimos e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 2743 euros e 39 cêntimos, pertencentes uma a
cada uma das sócias.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete à sócia Maria de
Lurdes Farinha Fidalgo, desde já nomeada gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a assinatura de
um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 1000252840

NOVETT � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5843/
20001026; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20001026.

Certifico que:
1) Sónia Margarida Banha Neto Pontes Comenda, solteira, mai-

or, Rua de Hugo O�Neill, 2, Setúbal;
2) Neide Alexandra Banha Neto Pontes Comenda, solteira, mai-

or, Rua de Hugo O�Neill, 2, Setúbal,
constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de NOVETT � Empresa de
Trabalho Temporário, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Cidade de Pau, 2, cave
7, freguesia de São Julião, concelho de Setúbal.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas 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 na cedência temporária de traba-
lhadores para utilização de terceiros utilizadores, actividade de se-
lecção, orientação e formação profissional, consultadoria e gestão
de recursos humanos.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
2 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 1 000 000$, pertencentes uma a cada uma das sócias.

§ 1.º Às sócias poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual ao capital social.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete às sócias, que desde
já ficam nomeadas gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.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 previsto na lei, for cedida
sem o consentimento da sociedade.

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.

Disposição transitória

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

A sociedade assume desde já as obrigações decorrentes de negó-
cios jurídicos, celebrados em seu nome, pela gerência, bem como a
aquisição, para a sociedade, de quaisquer direitos, antes do registo
definitivo do contrato social, sem prejuízo do disposto no artigo 5.º
do Código das Sociedades Comerciais e de harmonia com o artigo 19.º
e quaisquer outros aplicáveis do citado diploma legal.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 1000252830

C. M. C. � INSTALAÇÃO ELÉCTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5216/
990510; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/990510.

Certifico que:
1) Carlos Manuel da Silva Casaca, casado com Maria da Concei-

ção Moreira Dionísio Casaca na comunhão de adquiridos, Parque do
Dr. Manuel Constantino Goes, 5, 1.º, direito, Setúbal;

2) Maria da Conceição Moreira Dionísio Casaca,
constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma C. M. C. � Instalação Eléctrica,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Parque do Dr. Manuel Con-
stantino de Goes, 5, 1.º, direito, freguesia de São Sebastião, do con-
celho de Setúbal.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e serem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais
ou outras formas de representação em território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de instalação
eléctrica.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social encontra-se integralmente realizado em di-
nheiro e é de 1 200 000$, corresponde à soma de duas quotas, uma
do valor nominal de 960 000$, pertencente ao sócio Carlos Manuel
da Silva Casaca, e outra do valor nominal de 240 000$, pertencente
à sócia Maria da Conceição Moreira Dionísio Casaca.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Carlos
Manuel da Silva Casaca, que desde já fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

5 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 2003652183

CALISTO CAMELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6127/
20010521; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010521.

Certifico que:
1) Calisto Joaquim Camelo, casado com Maria da Conceição Pin-

to dos Santos na comunhão geral, Rua de António Maria de Carva-
lho, 22, Vila Nogueira de Azeitão;

2) Maria da Conceição Pinto dos Santos;
3) Anabela dos Santos Camelo, solteira, maior, Rua de António

Maria de Carvalho, 22, Vila Nogueira de Azeitão;
4) Teresa Margarida dos Santos Camelo, solteira, maior, Rua de

António Maria de Carvalho, 22, Vila Nogueira de Azeitão,
constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Calisto Camelo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Maria de
Carvalho, 22, Vila Nogueira de Azeitão, freguesia de São Lourenço,
concelho de Setúbal.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas 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 no exercício da construção civil,
urbanizações e obras públicas; compra e venda de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma do valor
nominal de 2750 euros, pertencente ao sócio Calisto Joaquim Ca-
melo, três iguais do valor nominal de 750 euros, pertencentes uma
a cada uma das sócias Maria da Conceição Pinto dos Santos, Ana-
bela dos Santos Camelo e Teresa Margarida dos Santos Camelo.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global de 5000 euros.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
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ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a assinatura de
um gerente.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Calisto Joaquim
Camelo e Anabela dos Santos Camelo.

ARTIGO 5.º

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

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por 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.
§ 1.º Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

§ 3.º 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 6.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.

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 2003652450

CHJ � CONSUMÍVEIS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5466/
991215; identificação de pessoa colectiva n.º 503370525; inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: 7 e 8/991215.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 1.º e 3.º
Termos da alteração:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CHJ � Consumíveis e Serviços,
L.da, e tem a sua sede na Rua de José Maria da Fonseca, 67, Vila
Nogueira de Azeitão, freguesia de São Lourenço, do concelho de
Setúbal.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 400 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 200 000$ cada, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Ana Brígida Martins Nunes Duarte Ferreira e Henrique da Concei-
ção Marques.

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 2003652442

P. C. C. A � PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
E ARQUITECTURA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5506/
20000125; identificação de pessoa colectiva n.º 504833731; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 7/20000125.

Certifico que Joaquim dos Santos Albino, casado com Maria de
Fátima Salvado Monteiro Albino na comunhão de adquiridos, Ave-
nida de Jaime Cortesão, 79, 4.º, D, Setúbal, constituiu a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma P. C. C. A � Projectos de Cons-
trução Civil e Arquitectura, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Gil Vicente, 41, fre-
guesia de São Sebastião, do concelho de Setúbal.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto projectos de construção civil, arqui-
tectura, águas e esgotos, rita (rede de telefones), electricidade, gás,
estabilidade, infra-estruturas e fiscalização de obras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 1 050 000$, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 2003652434
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INJECÇÃO E SERIGRAFIA DE PLÁSTICOS
TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1953/
870521; identificação de pessoa colectiva n.º 501830618; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 14; números e data das
apresentações: 4, 5 e 6/20031118.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Cessação de funções de gerência de Carlos Manuel de Almeida

e Costa, em 4 de Novembro de 2003, por renúncia.
2) Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º, 4.º e 10.º tendo sido adicionado o 11.º
Termos da alteração:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 500 000 euros, está integralmente subscrito
e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma
do valor nominal de 495 000 euros, pertencente ao sócio Afonso
Manuel Ajú Soares, e outra do valor nominal de 5000 euros, perten-
cente ao sócio João Filipe Pacheco Ajú Soares.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, ficam a car-
go de ambos os sócios, desde já designados gerentes.

2 � Competem à gerência os mais amplos poderes na gestão dos
negócios sociais.

3 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária e bastante a as-
sinatura do gerente Afonso Manuel Ajú Soares.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade pode exigir dos sócios prestações suplementares
de capital, até ao montante do capital social e na proporção das
quotas que cada um detém, nos termos que vierem a ser deliberados
na assembleia geral.

2 � Os sócios ficam obrigados a fazer à sociedade os suprimen-
tos de que esta carecer, conforme vier a ser estabelecido em assem-
bleia geral.

ARTIGO 11.º

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

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 1000252839

ANTIPINTA � PINTURA DE EDIFÍCIOS
E CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 7155/
20030908; inscrições n.os 2 e 3; números e data das apresentações:
4 e 5/20040225.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Dissolução.
Prazo para a liquidação: três meses a contar de 28 de Novembro

de 2003.
Liquidatário designado em 28 de Novembro de 2003: António

Manuel Alves Andrade.
Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Fevereiro de 2004.

Está conforme o original.

11 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 1000252838

CORPUS DIVINUS � CABELEIREIRO E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 7299/
20040225; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20040225.

Certifico que:
1) Rosa da Conceição da Silva Serrano, casada com José Pedro

Oliveira Alegria na comunhão de adquiridos, Rua de 25 de Abril, 39,
Cajados, Marateca, Palmela;

2) Herlander José Ribeiro Cardoso, solteiro, maior, Rua de Portal
do Sado, 7, 1.º, direito, Sado, Setúbal,
constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Corpus Divinus � Cabeleireiro e
Estética, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Sagrado Coração
de Maria, rés-do-chão, 1-A, Farol Center, freguesia de Setúbal (São
Sebastião), concelho de Setúbal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de estabelecimen-
to de cabeleireiro e serviços de estética.

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 no-
minal de 4500 euros, pertencente à sócia Rosa da Conceição da Sil-
va Serrano, e uma do valor nominal de 500 euros, pertencente ao
sócio Herlander José Ribeiro Cardoso.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção
conjunta de dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem o consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 1000252848
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MDAD CONSULTING � ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 7192/
20031014; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; nú-
meros e data das apresentações: 15 e 16/20040223.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Cessação de funções de gerência de Anabela da Rosa Teixeira

Domingues Vieira, em 9 de Janeiro de 2004, por renúncia.
2) Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Termos da alteração:

ARTIGO 4.º

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

3 � Está já nomeado gerente o sócio Miguel Alberto Domingues
Vieira.

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 1000252847

MDAD CONSULTING � ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 7192/
20031014; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
20031014.

Certifico que:
1) Miguel Alberto Domingues Vieira, casado com Anabela da Rosa

Teixeira Domingues Vieira na separação, Rua de Fernão Lopes, 8,
9.º, esquerdo, Setúbal;

2) Anabela da Rosa Teixeira Domingues Vieira,
constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de MDAD CONSULTING � Or-
ganização e Sistemas Informáticos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernão Lopes, 8, 9.º,
esquerdo, freguesia de São Sebastião, concelho de Setúbal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação de hardware e software, formação, desenvolvimento de sof-
tware; consultoria, contabilidade, assistência informática, orientação
profissional, organização e serviços de informática, traduções, con-
sultoria de negócios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor no-
minal 2550 euros, pertencente ao sócio Miguel Alberto Domingues
Vieira, e outra do valor nominal de 2450 euros, pertencente à sócia
Anabela da Rosa Teixeira Domingues Vieira.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção
conjunta de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 1000252846

I. J. P. M. � COMÉRCIO DE PALETES DE MADEIRA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 7295/
20040218; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/
20040218.

Certifico que Ismael António de Jesus, casado com Norma Behrend
de Jesus na comunhão de adquiridos, Rua do Dr. Fernando Garcia,
17, 1.º, São Sebastião, Setúbal, constituiu a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma I. J. P. M. � Comércio de Paletes
de Madeira, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Fernando Garcia,
17, 1.º, freguesia de Setúbal (São Sebastião), concelho de Setúbal.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de paletes de madei-
ra e seus derivados.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 1000252845

ANTIPINTA � PINTURA DE EDIFÍCIOS
E CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 7155/
20030908; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20030908.
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Certifico que António Manuel Alves Andrade, divorciado, Rua de
Henrique Augusto Pereira, 8, 4.º, B, Setúbal, constituiu a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ANTIPINTA � Pintura de Edi-
fícios e Construções, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Henrique Augusto
Pereira, 8, 4.º, B, freguesia de São Sebastião, concelho de Setúbal.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em pinturas, estuque,
envernizamento, lacagens e construções de edifícios; pinturas de es-
truturas metálicas e tubagens.

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 sócio
único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração,
conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção do ge-
rente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 1000252844

L. ALMEIDA & A. CRUZ, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 7297/
20040220; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20040220.

Certifico que:
1) Luís Miguel Pereira de Almeida, casado com Ana Sofia Agos-

tinho da Cruz na comunhão de adquiridos, Rua das Minas da Borralha,
lote 10, 1.º, C, São Sebastião, Setúbal;

2 � Ana Sofia Agostinho da Cruz,
constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma L. Almeida & A. Cruz, Constru-
ções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Minas da Borralha,
lote 10, 1.º, C, freguesia de Setúbal (São Sebastião), concelho de
Setúbal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade da construção civil
e obras públicas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio 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 empre-
sas.

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 1000252843

INÉDITUS � MEIOS E SISTEMAS DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 7008/
20030326; identificação de pessoa colectiva n.º 506491455; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 5/20040220.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 4.º
Termos da alteração:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e acha-se dividido em duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, José
Manuel Vicente Cavaco e Sérgio Alberto Andrade Gonçalves.

ARTIGO 4.º

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

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 1000252842

HALEIWA, ANIMAÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 7298/
20040225; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20040225.

Certifico que:
1) Alexandre Manuel Couceiro Costa, solteiro, maior, Rua de

Benguela, 2, 3.º, esquerdo, São Julião, Setúbal;
2) Pedro Miguel Lin de Sousa Moniz, solteiro, maior, Urbaniza-

ção dos Portais da Arrábida, Rua de Diogo Cão, lote 203, Quinta do
Anjo, Palmela,
constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HALEIWA, Animação Turísti-
ca, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Benguela, 2, 3.º, es-
querdo, freguesia de Setúbal (São Julião), concelho de Setúbal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação e comercialização
de pranchas de surf; importação e exportação de pranchas de surf e
todos os produtos inerentes ao desporto náutico; prestação de servi-
ços ligados à animação turística; ensino de desportos náuticos e re-
alização de eventos náuticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 500 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 6250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção
conjunta de dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, 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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria simples, em assem-
bleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a ser 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
balanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da

sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mes-
mo antes do registo definitivo, assumindo a sociedade todos os ac-
tos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamen-
te matriculada.

Está conforme o original.

11 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 2003652469

VIANA DO CASTELO
CAMINHA

DELFAUTO � REBOQUES DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 762/
020625; identificação de pessoa colectiva n.º 506039935; averba-
mentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 2, 3 e 4/20040303.

Certifico que Delfim Manuel Freitas da Costa Moreira e Rita dos
Santos Freitas cessaram funções de gerentes, na sociedade em epí-
grafe, em 17 de Fevereiro de 2004, por renúncia, e que, na mesma
data, Vítor Manuel Pereira da Silva foi designado gerente da mesma
sociedade.

15 de Março de 2004. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2006182064

VIANA DO CASTELO

CINEMA PALÁCIO DE VIANA DO CASTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 29; identificação de pessoa colectiva n.º 500966770.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

16 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003969160

MANUEL EDUARDO VEIGA DO PAÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2965; identificação de pessoa colectiva n.º 505633400.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2003.

16 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003976906

LUÍS MINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3124; identificação de pessoa colectiva n.º 503192929.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2003.

16 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003969357

IRMÃOS GIGANTE � CONSTRUÇÃO CIVIL
E ACABAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2715; identificação de pessoa colectiva n.º 505186071.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2003.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003969187
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COELHO GOMES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2437; identificação de pessoa colectiva n.º 504294300.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003038000

COELHO GOMES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2437; identificação de pessoa colectiva n.º 504294300.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003968733

GENERAL FITTINGS TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3355; identificação de pessoa colectiva n.º 506088219.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003976892

J. C. GIGANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2901; identificação de pessoa colectiva n.º 505583224.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2003.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003968784

VIANAPORT � EMPRESA DE TRABALHO
PORTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1852; identificação de pessoa colectiva n.º 503327506.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2003.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003976914

CENTRAL DE TÁXIS COELHO & COELHO FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3010; identificação de pessoa colectiva n.º 505577143; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 50/
20040304.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura, da qual consta
a cessação de funções do gerente José Coelho Fagundes Siano, por
renúncia.

Data: 1 de Março de 2004.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003976302

CENTRAL DE TÁXIS COELHO & COELHO FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3010; identificação de pessoa colectiva n.º 505577143; inscrição
n.º 7; números e data das apresentações: 54 e 55/20040304.

Certifico que, por escritura de 1 de Março de 2004, exarada de
fl. 82 a fl. 84 v.º do livro n.º 401-D do 2.º Cartório Notarial de Vila
do Conde, foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe quanto aos
artigos 1.º e 4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Central de Táxis Coelho
& Coelho Filhos, L.da, tem a sua sede na Rua da Zenha, sem nú-
mero, da freguesia de Vila Fria, do concelho de Viana do Castelo, e
durará por tempo indeterminado, contando-se o seu inicio desde
17 de Julho de 2001, data da sua fundação.

ARTIGO 3.º

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 Fernando Agostinho da Costa
Fernandes, e outra quota do valor nominal de 1000 euros, perten-
cente à sócia Sandra Maria Nunes Meira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios, Fernando
Agostinho da Costa Fernandes e Sandra Maria Nunes Meira, que desde
já são nomeados gerentes.

Está conforme o original.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, encontra-se
depositado na pasta respectiva.

9 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003976310

FARNEY CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3099; identificação de pessoa colectiva n.º 505649756; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 42/20040305.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura, da qual consta
a dissolução e encerramento da liquidação da sociedade supra, tendo
as contas sido encerradas em 30 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003977562

ALTOS CÉUS � TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3537; identificação de pessoa colectiva n.º 504432044; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 17/20040305.

Certifico que, por escritura de 6 de Fevereiro de 2004, exarada de
fl. 79 a fl. 80 do livro n.º 233-E do Cartório Notarial de Esposende,
foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe quanto ao artigo 4.º,
n.os 1, 2 e 4, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos dois sócios, Antó-
nio da Cunha Macedo e Odília Maria Pereira Lima e do não sócio
Francisco Faria Rodrigues, já nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos é necessária e suficiente a assinatura con-
junta de dois gerentes.

3 � (Mantém-se.)
4 � O gerente Francisco Faria Rodrigues compromete-se a colo-

car, por forma efectiva e permanente, a sua capacidade profissional
ao serviço da sociedade.

Está conforme o original.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, encontra-se
depositado na pasta respectiva.

9 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003977520
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ALTOS CÉUS � TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3537; identificação de pessoa colectiva n.º 504432044; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 18/20040305.

Certifico que foi depositada fotocópia da acta, da qual consta a
nomeação do gerente Francisco Faria Rodrigues.

Data da deliberação: 15 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

8 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003968709

IMERYS MINERAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1370; identificação de pessoa colectiva n.º 500304092; inscrição
n.º 27; número e data da apresentação: 82/20040304.

Certifico que foi depositada fotocópia da acta, da qual consta a
nomeação do gerente Christophe Daulmerie.

Data: 19 de Fevereiro de 2004.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003968466

IMERYS MINERAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1370; identificação de pessoa colectiva n.º 500304092; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 26; número e data da apresentação: 81/
20040304.

Certifico que foi depositada fotocópia da acta, da qual consta a
cessação de funções do gerente Ashley John Shopland, por renún-
cia.

Data: 31 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

10 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003968458

LUÍS FERNANDO LOPES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2855; identificação de pessoa colectiva n.º 505477610.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

12 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2006077554

CIM � COMPANHIA INTERNACIONAL
DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3210.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

12 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003968830

DOMINGOS LEMOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3279; identificação de pessoa colectiva n.º 506047830.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

12 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003968849

SATIPLALCO � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1555; identificação de pessoa colectiva n.º 502705400.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

12 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003968857

MOLEIRA & LUCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 523; identificação de pessoa colectiva n.º 500815569.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

12 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003977759

MOLEIRA & LUCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 523; identificação de pessoa colectiva n.º 500815569.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

12 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003977740

NOVO & CASANOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2419; identificação de pessoa colectiva n.º 504294156.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

12 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003968768

NOVO & CASANOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2419; identificação de pessoa colectiva n.º 504294156.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

12 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003968792

MATOS, FONTE & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2930; identificação de pessoa colectiva n.º 505525836.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

12 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003968873

PINHEIRO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1055; identificação de pessoa colectiva n.º 501853618.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

12 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003976841
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CUNHAVIC � TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 599.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

11 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003976396

CUNHAVIC � TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 599.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2000.

11 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003976426

CUNHAVIC � TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 599.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

11 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003976434

FRIVIANA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1655; identificação de pessoa colectiva n.º 502999730.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

11 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003976817

NÉ � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2944; identificação de pessoa colectiva n.º 505567687.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

11 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003977856

MANUEL FERNANDO PEREIRA DA ROCHA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3064; identificação de pessoa colectiva n.º 505590131.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

11 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003977988

PASSO A PASSO � COMÉRCIO DE CALÇADO,
VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3301; identificação de pessoa colectiva n.º 506243060.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

11 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003977910

MEPHISTO PORTUGUESA � FÁBRICA
DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1004; identificação de pessoa colectiva n.º 501770224.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

11 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003976809

BRITAGODO � SOCIEDADE DE DRAGAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 262; identificação de pessoa colectiva n.º 500048215.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

11 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003968016

JOSÉ BRANCO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3167; identificação de pessoa colectiva n.º 505752743.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

11 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003977864

RESTAURANTE BARCO DO PORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2119; identificação de pessoa colectiva n.º 503752690.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

11 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003976418

LUÍSA & IOLANDA FREIXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3319; identificação de pessoa colectiva n.º 506178234.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

11 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003976795

VIÚVA DE JOSÉ DE SOUSA, FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 111; identificação de pessoa colectiva n.º 500301247.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

11 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003977872

ROSA, JOSÉ & ADÉRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2942; identificação de pessoa colectiva n.º 505587491.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

11 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003977929
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PASTELARIA DO CASTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1716; identificação de pessoa colectiva n.º 503107115.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

11 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003976442

PARENTÉRMICA � COMÉRCIO E INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2764; identificação de pessoa colectiva n.º 505101599.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

17 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003969535

IN PRÓPRIA � MOBILIÁRIO E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3614; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
20040310.

Certifico que, por escritura de 26 de Janeiro de 2004, exarada de
fl. 70 a fl. 72 do livro n.º 378-E do 1.º Cartório Notarial de Viana
do Castelo, foi celebrado entre Fernando de Magalhães Leite e
Manuela da Conceição da Silva Ferreira um contrato de sociedade,
que passa a reger-se pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma In Própria � Mobiliário e Design,
L.da, tem a sua sede social no lugar de Leiros, freguesia de Nogueira,
concelho de Viana do Castelo.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sociedade
deslocar a sede social para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, assim como estabelecer, des-
locar ou encerrar agências, filiais, sucursais, delegações ou outras
formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de mobiliário e ar-
tigos para o lar, projectos e serviços de design.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e divide-se em duas quotas iguais no valor de 12 500 eu-
ros cada, pertencentes, uma ao sócio Fernando de Magalhães Leite
e outra à sócia Manuela da Conceição da Silva Ferreira.

§ 1.º Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante do capital social e na proporção das res-
pectivas quotas.

§ 2.º Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade será exercida por dois gerentes, ficando
desde já nomeados gerentes os sócios, Fernando de Magalhães Leite
e Manuela da Conceição da Silva Ferreira.

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento prévio
da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência, em primei-
ro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo.

§ 1.º No caso de haver mais de um sócio interessado em adquirir
a quota, será a mesma rateada entre eles.

§ 2.º Para efeitos do disposto no parágrafo anterior, se os sócios
interessados em adquirir a quota a ceder não chegarem a acordo sobre
o valor da mesma, nos 30 dias seguintes àquele em que o sócio ce-

dente tenha participado o seu propósito, o valor a tomar em con-
sideração será o que resultar de um balanço a efectuar para o efeito.

ARTIGO 6.º

No caso de morte ou interdição de algum dos sócios, a sociedade
continuará com o sócio sobrevivo ou capaz e os herdeiros ou repre-
sentante legal do falecido ou interdito, devendo aqueles nomear um,
de entre si, que a todos represente na sociedade enquanto a respec-
tiva quota se mantiver indivisa.

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003968644

UCHIYAMA PORTUGAL � VEDANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2182; identificação de pessoa colectiva n.º 503725935; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 38/20040308.

Certifico que foi depositada fotocópia da acta, da qual consta a
nomeação de gerentes.

Nomeados: Sadachika Hirosawa, Kenzo Uchiama e Taizo
Uchiyama.

Prazo: quadriénio de 2004-2007.
Data da deliberação: 8 de Março de 2004.

Está conforme o original.

11 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003968547

VIANAPESCA � O. P. COOPERATIVA DE PRODUTOS
DE PEIXE DE VIANA DO CASTELO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1154; identificação de pessoa colectiva n.º 502048700; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 24/20040310.

Certifico que foi depositada fotocópia da acta, da qual consta a
nomeação da direcção e fiscalização.

Presidente, José Manuel Barbosa da Guia; vice-presidente, Manuel
Viana de Sá; tesoureiro, Luís Pereira Ribeiro; secretário, José de Sá
Brito; vogal, João Manuel Moreira Leite; suplentes: Joaquim Cunha
e Manuel de Passos Gonçalves Carones Lima.

Conselho fiscal: presidente, Manuel Oliveira Malhão; secretário,
José Alberto Marafona; vogal, José Bonifácio Couto.

Prazo: triénio de 2004-2006.
Data da deliberação: 29 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003968636

VIANAHOTEL � HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1612; identificação de pessoa colectiva n.º 502840498; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 96/20040309.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura, da qual consta
a dissolução e encerramento da liquidação da sociedade supra, tendo
as contas sido encerradas em 12 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003968628

CINEMA PALÁCIO DE VIANA DO CASTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 29; identificação de pessoa colectiva n.º 500966770.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

16 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003969179
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VILA REAL
CHAVES

CONSTROLMAF � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 1351;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/150304.

Certifico que entre:
1.º Firmino Teixeira Alves, número de identificação fiscal

191568694, casado com Fátima da Conceição Rodrigues Baptista
Alves sob o regime de comunhão de adquiridos, natural da fregue-
sia de Santa Leocádia, município de Chaves, residente na Rua de
Mecia Vasques Coutinho, 12, Fonte do Leite, em Chaves, titular
do bilhete de identidade n.º 10845122, de 9 de Abril de 1999, de
Vila Real;

2.º José Alberto Vaz Ribeiro, número de identificação fiscal
202346978, divorciado, natural da freguesia de Ardãos, município
de Boticas, residente no Beco da Fonte do Leite, em Chaves, titular
do bilhete de identidade n.º 3868638, de 26 de Maio de 2003, de
Vila Real;

3.º Manuel António Beleza Correia Sales, número de identifica-
ção fiscal 181485273, solteiro, maior, natural da freguesia de
Travancas, município de Cinfães, residente na Quinta da Trindade,
bloco 67, 3.º, B, em Chaves, titular do bilhete de identidade
n.º 9416351, de 15 de Março de 2002, de Vila Real,
foi constituída uma sociedade comercial, que se rege nos termos
constantes dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONSTROLMAF � Constru-
ções, L.da, e tem a sua sede na Quinta da Trindade, bloco 67, 3.º, B,
em Chaves.

2 � A gerência poderá deslocar a sede para qualquer outro local,
desde que dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
daquele, bem como criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
de representação social, no País ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil.

3.º

O capital social é de 5100 euros, encontrando-se totalmente reali-
zado em numerário e corresponde à soma de três quotas, cada uma
no valor de 1700 euros, tituladas em nome de cada um dos sócios.

4.º

Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital, até 20 vezes o capital
social inicial.

5.º

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

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Manuel António
Beleza Correia Sales.

3 � A sociedade vincula-se pela intervenção conjunta dos três
sócios.

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

6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; a estranhos, depende do
consentimento da sociedade, ficando ainda reservado o direito de
preferência a favor da sociedade, em primeiro lugar, e dos sócios
não cedentes em segundo.

7.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, pode ser amorti-
zada qualquer quota nos seguintes casos.

a) Por acordo com o respectivo titular;

b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou qualquer
outra forma de apreensão forçada;

c) Quando, em caso de divórcio, separação judicial de pessoas e
bens ou apenas separação de bens, a quota não for totalmente adju-
dicada ao titular.

2 � A contrapartida da amortização será determinada segundo o
último balanço aprovado, salvo nos casos em que a lei preveja,
imperativamente, outro valor.

8.º

Em todos os casos de contitularidade de quotas, nomeadamente
nos casos de falecimento de qualquer sócio em que haja pluralidade
de herdeiros, devem os contitulares nomear um, de entre eles, que a
todos represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indi-
visa.

Está conforme.

15 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
da Costa Machado de Moura. 2004929790

REFRIMAX, CLIMATIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 1092/
010104; identificação de pessoa colectiva n.º 505100231; inscrição
n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 9/040209.

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

Of. Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 9/040209.
Cessação de funções do gerente José Manuel Ribeiro Gonçalves,

em 30 de Janeiro de 2004, por renúncia.

9 de Fevereiro de 2004. � O Ajudante, José Luís Dias.
2004929545

VISEU
CASTRO DAIRE

LOJAS MARIANA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 472;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/040310.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege-
rá pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Lojas Mariana � Comércio
de Vestuário, L.da, e terá a sua sede no lugar de Vila Pouca, freguesia
e concelho de Castro Daire.

§ único. Mediante deliberação da gerência, poderá a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e se-
rem criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de vestuário
para bebés, crianças e adultos.

§ único. A sociedade poderá adquirir livremente participações em
outras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu,
e integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir
associações em participação e consórcios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de quatro quotas, uma de
4400 euros, pertencente à sócia Helena Maria da Silva Marce-
lino, duas de 250 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Bruno Ricardo da Silva Tavares e Mariana da Silva Tava-
res, e uma de 100 euros, pertencente ao sócio Amândio Morais
Tavares.
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ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade ficam a cargo dos geren-
tes a designar em assembleia geral, com ou sem remuneração e dis-
pensados ou não de caução, conforme for também deliberado em
assembleia geral, sendo necessária e suficiente a assinatura de um
gerente para obrigar a sociedade.

§ único. Fica, contudo, desde já designado gerente o sócio Amândio
Morais Tavares.

ARTIGO 5.º

A transmissão de quotas, no todo ou em parte, carece, em rela-
ção a estranhos, do consentimento da sociedade; nas cessões onero-
sas a não sócios, os não cedentes gozam do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando
desde já a gerência autorizada a proceder ao levantamento do capi-
tal social depositado para fazer face a despesas com a constituição
e instalação da sociedade.

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � A Conservadora, A Conservadora, Ma-
ria Madalena Martins Rato. 2004942274

MANUEL MONTEIRO FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 471;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/040310.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege-
rá pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Manuel Monteiro Ferreira,
Unipessoal, L.da, pessoa colectiva n.º 506903036, com o código de
actividade n.º 50 500, tem a sua sede na Avenida de Maria Alcina
Fadista, Castro Daire, freguesia de Castro Daire, e concelho de Cas-
tro Daire.

2.º

O seu objecto social consiste em comércio a retalho de combus-
tíveis líquidos e café snack-bar.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 euros e já se encontra depositado no banco BCP, delegação
de Castro Daire. Correspondente a uma única quota pertencente ao
único sócio, Manuel Monteiro Ferreira.

4.º

A administração da sociedade fica a cargo do único sócio, Manuel
Monteiro Ferreira, desde já nomeado gerente, e com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, bastando a
sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os actos e contra-
tos.

5.º

Podem ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até ao montante de 1 000 000 de euros.

Disposição transitória

Desde já fica autorizada a gerência a iniciar a actividade social,
se assim o entender, praticando todos os actos da sua competên-
cia, bem como proceder aos levantamentos necessários ao giro
social e, bem assim, ao pagamento das despesas com a constitui-
ção da sociedade, a registos, a publicações, ficando igualmente
autorizada a gerência a efectuar o levantamento do capital social
depositado na agência do BCP, Castro Daire, antes do registo da
sociedade.

Está conforme o original.

12 de Março de 2004. � A Conservadora, Maria Madalena Mar-
tins Rato. 2004942266

CINFÃES

CARMEZIM & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 223/
970605; identificação de pessoa colectiva n.º 503900257.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de con-
tas do ano de exercício de 2002.

É o que cumpre certificar.

8 de Março de 2004. � A Conservadora interina, Maria Manuel
Ferreira de Campos Folhadela de Oliveira. 2001356005

SÁ & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 168/
940413; identificação de pessoa colectiva n.º 503175765.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de con-
tas do ano de exercício de 2002.

É o que cumpre certificar.

8 de Março de 2004. � A Conservadora interina, Maria Manuel
Ferreira de Campos Folhadela de Oliveira. 2001355998

MANGUALDE

SIPIMAPA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 1010;
identificação de pessoa colectiva n.º P 506708691; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/260204.

Certifico que, por escritura de 30 de Janeiro de 2004, exarada a
fl. 82 do livro n.º 20-A do 1.º Cartório Notarial de Competência
Especializada de Viseu, entre Paula Cristina Louro Henriques Cabral,
casada com Carlos Alexandre Rebelo Cabral na comunhão de adqui-
ridos, e Marco André Louro Henriques, solteiro, maior, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege nos termos constantes dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação SIPIMAPA � Construções,
L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sede no Largo do Rossio, 20, 1.º, fregue-
sia e concelho de Mangualde.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência pode transferir, abrir ou encerrar qualquer subsi-
diária, sucursal ou agência, delegações ou outra forma de representa-
ção social, onde e quando entender conveniente.

3.º

A sociedade tem como objecto a construção civil, electricidade,
serralharia civil, fabricação de equipamentos metálicos.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos só-
cios, Paula Cristina Louro Henriques Cabral e Marco André Louro
Henriques.

5.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma, no capital so-
cial de outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamen-
tos complementares de empresas, mesmo que o objecto desta ou
destas sociedades, coincida ou não, no todo ou em parte, com o da
mesma.
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6.º

1 � A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios presta-
ções suplementares de capital até ao montante de 50 000 euros.

2 � Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstos na lei.

7.º

É livre a cessão, total ou parcial, de quotas, entre sócios; a estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, gozando esta, do di-
reito de preferência, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes,
em segundo, a exercer nos termos legais.

8.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estra-
nhos, a designar em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes os sócios, Paula Cristina Louro Henriques Cabral e Marco
André Louro Henriques.

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

Conferida, está conforme.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 2003430601

BEIRAURBANA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 1011;
identificação de pessoa colectiva n.º P 506883302; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 7/090304.

Certifico que, por escritura de 9 de Março de 2004, exarada a
fl. 21 do livro n.º 23-A do 1.º Cartório Notarial de Competência Es-
pecializada de Viseu, entre Transportauto, S. A., com sede em
Pinhão, Alijó, e Custódio dos Santo Guerra � Imobiliária, S. A., com
sede em Mangualde, Avenida do General Humberto Delgado, 6, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege nos termos cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação BEIRAURBANA � So-
ciedade Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 16, qui-
lómetro 106, freguesia de Fornos de Maceira Dão, concelho de
Mangualde.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de bens imó-
veis e revenda dos adquiridos para esse fim, construção civil, pro-
moção imobiliária, e, por actividade acessória, dar de arrendamento
bens imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais do valor nominal de 25 000 euros cada, pertencendo
uma a cada uma das sócias, Transportauto, S. A., e Custódio dos
Santos Guerra � Imobiliária, S. A.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estra-
nhos, a designar em assembleia geral, ficando desde já designados
gerentes, em representação da sócia Transportauto, S. A., Francisco
José dos Santos Polónio, casado, residente em Canas de Senhorim,
Nelas, e em representação da sócia Custódio dos Santos Guerra �
Imobiliária, S. A., Manuel Custódio dos Santos Maneca Guerra, ca-
sado, residente em Canedo do Chão, Mangualde.

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

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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global do décuplo do capital social existen-
te à data da deliberação, mediante prévia deliberação dos sócios nesse
sentido.

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

Conferida, está conforme.

15 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 2003430628

MOIMENTA DA BEIRA

BEIRA SANTOS TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícula
n.º 462; identificação de pessoa colectiva n.º 505175118; número e
data da apresentação: 1/05032004.

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

Apresentação n.º 1/050304 � Averbamento n.º 3.
Mudou a sede para o concelho de Moimenta da Beira.

Está conforme o original.

15 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, Manuel Soares
Salgueiro. 2006282204

VISEU

IMOBIARTE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4934; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 512029415.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 na pasta respectiva.

16 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2006324764

FERNANDO MAGALHÃES SANTOS � GABINETE
DE ESTUDOS ECONÓMICOS E CONTABILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3600; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504270702; número e data da apre-
sentação: 68/20030627.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 na pasta respectiva.

2 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2006324748

AUTO REPARADORA DA MUNA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2525; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503125644; número e data da apre-
sentação: 67/20030627.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 na pasta respectiva.

2 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2006324756
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ANTICHAMA � COMÉRCIO DE MATERIAL
DE SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2026; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502567635; número e data da apre-
sentação: 66/20030627.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 na pasta respectiva.

2 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2006325019

AUTO REPARADORA FERNANDES & POMBO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2662; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503299634; número e data da apre-
sentação: 65/20030627.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 na pasta respectiva.

2 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2006325027

MAQUINAL � EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1813; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502291770.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 na pasta respectiva.

17 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2006324896

C. A. F. L. I. � CENTRO DE APRENDIZAGEM
E FORMAÇÃO LINGUÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2738; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503378941.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 na pasta respectiva.

17 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2006324888

CARLOS A. S. FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2824; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503463566.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 na pasta respectiva.

17 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2006324870

ECOGRAFE � SOCIEDADE MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1339; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501583530.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 na pasta respectiva.

16 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2006324861

NUNO STATTMILLER ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4381; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505532816.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 na pasta respectiva.

16 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2006324845

SILVIBOR � INDÚSTRIA VISEENSE DE ARTEFACTOS
DE BORRACHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2360; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502979160.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 na pasta respectiva.

16 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2006324837

ANTÓNIO DA SILVA ALBINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1810; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502311231.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 na pasta respectiva.

16 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2006324829

LODIVIS � LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO
DE BEBIDAS DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4789; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506166970.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 na pasta respectiva.

16 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2006324810

VIDIS � DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2119; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502669055.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 na pasta respectiva.

16 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2006324799

CONSTRUÇÕES CHOUPENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4671; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506041913.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 na pasta respectiva.

16 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2006324780

METALOMECÂNICA RESISTENTE DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 966; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500893837.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 na pasta respectiva.

16 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2006324772
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VISEU DESIGN � DESIGN GRÁFICO E DESIGN
INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1453; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501822488; número e data da apre-
sentação: 186/20030626

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 na pasta respectiva.

2 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2006324462

ANTÓNIO DE MATOS AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1134; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501257268; número e data da apre-
sentação: 185/20030626.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 na pasta respectiva.

2 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2006324470

MUSSULO � CONSTRUÇÃO CIVIL E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2867; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503348910; número e data da apre-
sentação: 184/20030626.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 na pasta respectiva.

2 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2006324489

J. M. � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2252; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502844418; número e data da apre-
sentação: 183/20030626.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 na pasta respectiva.

2 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2006324497



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 94 � 21 de Abril de 20048734-(230)

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Depósito legal n.º 8816/85

ISSN 0870-9963

       AVISO
Por ordem superior e para constar, comunica-se

que não serão aceites quaisquer originais destina-
dos ao Diário da República desde que não tragam
aposta a competente ordem de publicação, assinada
e autenticada com selo branco.

Os prazos para reclamação de faltas do Diário da
República são, respectivamente, de 30 dias para o
continente e de 60 dias para as Regiões Autónomas e
estrangeiro, contados da data da sua publicação.

Diário da República Electrónico: Endereço Internet: http://www.dre.pt
Correio electrónico: dre @ incm.pt•Linha azul: 808 200 110•Fax: 21 394 57 50

IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA,  S. A.
LIVRARIAS

INCM

Toda a correspondência sobre assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa  Nacional-Casa  da  Moeda, S. A.,
Departamento Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua  de  D.  Francisco  Manuel  de  Melo, 5, 1099-002  Lisboa

PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00    Fax 23 985 64 16

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 50  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00   Fax 21 330 17 07  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/8    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Avenida de Roma, 1 — 1000-260 Lisboa
Telef. 21 840 10 24   Fax 21 840 09 61

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

 € 6,30


