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PARTE A

3. Diversos

ASSOCIAÇÕES

A. P. S. D .C. � ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO
DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Certifico, para efeitos de publicação que por escritura de 20 de Feve-
reiro de 2003, exarada a fls. 83, do livro de notas n.º 203-F, do Car-
tório Notarial de Santarém, foi constituída, com duração por tempo
indeterminado a Associação denominada A. P. S. D .C. � Associa-
ção para a Promoção da Saúde e Desenvolvimento Comunitário, com
sede em Casal das Lameiras lote 40, 5.º andar direito, na cidade, fre-
guesia e concelho de Vila Franca de Xira, que tem por objectivos:

a) Desenvolver estudos/investigação na área da intervenção comu-
nitária, saúde e educação;

b) Conceber e desenvolver programas, metodologias e instrumen-
tos de intervenção e formação;

c) Acompanhar e avaliar projectos de intervenção;
d) Promover acções que conduzam à diminuição da incidência de

factores de risco, nas áreas da saúde mental, toxicodependências,
exclusão social e outras;

e) Promover a formação de técnicos e outros actores sociais;
f) Desenvolver programas de ocupação de tempos livres que pro-

movam a adopção de estilos de vida saudável, a criatividade, a parti-
cipação e a comunicação.

Podem ser associados pessoas singulares maiores de 18 anos e pes-
soas colectivas, mediante aprovação de proposta em reunião de di-
recção.

Os associados que não cumpram com os deveres legais ou estatu-
tários estabelecidos no artigo 11.º  ficam sujeitos às seguintes san-
ções:

a) Repreensão;
b) Suspensão de direitos por tempo indeterminado;
c) Demissão.
As sanções são da competência da direcção.
Os associados podem exonerar-se da Associação a qualquer momento,

mediante comunicação escrita à Direcção.

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

O Ajudante Principal, Manuel Pinhais Carreira. 3000094578

WAVE ENERGY CENTRE � CENTRO
DE ENERGIA DAS ONDAS

Constituição de associação

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de 23 de
Março de 2003, lavrada de fls. 43 a fls. 44 do livro de notas para
escrituras diversas n.º 209-F, do Cartório Notarial de Alenquer, a cargo
da notária licenciada Maria Filomena Valente Ferreira Marto, se cons-
tituiu a Associação designada por Wave Energy Centre � Centro de
Energia das Ondas com sede na Rua de Sá da Bandeira, 567, 1.º andar,

freguesia de Santa Catarina, na cidade do Porto. O seu objecto consis-
te em promover e apoiar a colaboração entre empresas, instituições
de investigação e de financiamento e outras entidades, tendo em vista
o desenvolvimento, a promoção, o apoio à comercialização e a trans-
ferência para a indústria das tecnologias de aproveitamento de ener-
gia das ondas para fins de produção de energia eléctrica, água doce,
hidrogénio ou qualquer outro produto de interesse económico. O Wave
Centre poderá estender a sua actividade a outras formas de energia
renováveis associadas aos oceanos. Podem ser associados pessoas singu-
lares ou colectivas interessadas no seu objecto desde que a sua admissão
seja aprovada em assembleia geral e adiram aos estatutos.

O Ajudante, Maria João Tomé Leitão Lourenço de Sousa.
3000102785

A. P. S. D. C. � ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO
DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Certifico para efeitos de publicação, que, por escritura de 5 de Se-
tembro de 2003, exarada de fls. 26 a fls. 27, do livro de notas n.º 222-
-F, do Cartório Notarial de Santarém, a cargo da notária, licenciada
Maria Cândida Filipe da Silva Neto Fernandes, foram alterados os
estatutos da associação denominada APSDC � Associação para a
Promoção da Saúde e Desenvolvimento Comunitário, com sede em
Casal das Lameiras, lote 40, 5.º andar, direito, freguesia e concelho
de Vila Franca de Xira.

E procederam:
À alteração dos estatutos, no sentido de eliminar os artigos 28.º e

29.º e alterar o texto dos artigos 18.º, 19.º  e 22.º, passando estes a
ter a seguinte redacção:

SECÇÃO II

Da assembleia geral

3 � A assembleia geral é convocada por meio de aviso postal,
expedido para cada um dos associados, com a antecedência mínima
de oito dias e no aviso indicar-se-á o dia, hora e local da reunião e
respectiva ordem do dia.

ARTIGO 19.º

4 � A assembleia geral funciona por maioria absoluta dos votos
expressos, salvo quanto à alteração dos estatutos e dissolução, para
os quais é necessária a maioria de três quartos do número de associa-
dos presentes, à excepção da dissolução para cuja deliberação é exigida
a maioria de três quartos de todos os associados

SECÇÃO III

Da direcção

3 � A Associação obriga-se com as assinaturas do presidente e do
tesoureiro.
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Está conforme com o original e certifico que na parte omitida nada
há em contrário ou para além do que neste se narra ou transcreve.

5 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal, Manuel Pinhais
Carreira. 3000116603

ASSOCIAÇÃO QUERER VIVER

Certifico, para efeitos de publicação, que pela escritura lavrada no
dia 20 de Outubro de 2003, no livro de escrituras diversas n.º 112-B,
a fls. 46, do 6.º Cartório Notarial do Porto, foi constituída a Asso-
ciação denominada Associação Querer Viver, com sede na Rua de Fer-
nandes Costa, 230, Entrada 1, 1.º andar esquerdo, Porto, tendo por
objecto promover a colaboração da comunidade e suas instituições no
tratamento, acompanhamento e promoção social e cultural do doente
dependente de drogas, na formação e prevenção social e na reinserção
sócio-profissional.

Podem ser associados as pessoas singulares ou colectivas que se
identifiquem com o objecto da associação e que nela se inscrevam,
mediante proposta apresentada à direcção por dois associados propo-
nentes em pleno gozo dos seus direitos.

Existem três categorias de sócios:
a) Fundadores, aqueles que intervierem na escritura de constituição

da associação;
b) Efectivos, as pessoas singulares ou colectivas que se inscrevam

na associação e sejam admitidas pela direcção;
c) Honorários, as pessoas e entidades que, dignos de tal honra, por

contribuições muito relevantes ou serviços extraordinários prestados
à associação, venham a ser reconhecidos pela assembleia geral, sob
proposta fundamentada da direcção.

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

Os membros dos órgãos sociais são eleitos pela assembleia geral, de
entre os sócios fundadores e efectivos e o seu mandato é de três anos.

Não é permitida a eleição de quaisquer membros para os órgãos
sociais por mais de dois mandatos consecutivos, salvo se a assembleia
geral reconhecer expressamente, a inconveniência ou impossibilidade
da sua substituição.

Não é permitido o desempenho simultâneo de mais de um cargo
nos órgãos sociais da associação.

20 de Outubro de 2003. � A  Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000120928

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ENFERMEIROS
DE ESCLEROSE MÚLTIPLA

Certifico para efeitos de publicação, que por escritura de 22 de Ou-
tubro de 2003, lavrada a fls. 30 e seguintes do livro n.º 352-J, de
escrituras diversas do 26.º Cartório Notarial de Lisboa, foram altera-
dos os estatutos da associação denominada Associação Portuguesa de
Enfermeiros de Esclerose Múltipla, com sede em Lisboa, na Rua Duarte
Galvão, 8, 7.º direito, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa,
designadamente quanto ao artigo 3.º, nos termos seguintes:

ARTIGO 3.º

A associação tem a sua sede na Rua Duarte Galvão, 8, 7.º direito,
1500-254 Lisboa, freguesia de Benfica.

Vai conforme o original.

24 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Ana Maria Rosa Gamito.
3000122133

ASSOCIAÇÃO DEFESA E SEGURANÇA
DOS MOTORISTAS DO PORTO

Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que, por escri-
tura de 6 de Dezembro de 2003, lavrada a fls. 92, do livro de escri-
turas diversas n.º 61-A, do 9.º Cartório Notarial do Porto, foi consti-
tuída uma Associação com a denominação em epígrafe, com a sua
sede na Rua de Professor Bento de Jesus Caraça, 373, 3.º, freguesia de
Paranhos, concelho do Porto, por tempo indeterminado, tem por
objecto a defesa e segurança dos motoristas de táxi e afins.

Podem ser seus associados todo o profissional de táxi e todos aque-
les que por motivos profissionais estejam ligados ao sector de táxis.

10 de Dezembro de 2003. � A Notária, Helena Maria de Sousa
Moreira Delgado. 3000127136

ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS
DA VIDOEIRA (AMV)

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada  no Cartório Notarial
de Pombal a cargo do notário licenciado António José Machado Nunes
da Costa, iniciada a fls. 4 do livro de notas n.º 359-D, foi constituída
uma associação com a denominação em epígrafe, com sede no lugar
de Vidoeira, da freguesia de Albergaria dos Doze, concelho de Pombal,
a qual tem por objecto a promoção e desenvolvimento da cultura e
recreio.

Podem ser associados pessoas singulares maiores de 18 anos. Haverá
duas categorias de associados:

1 � Honorários. � As pessoas que através de serviços ou dona-
tivos, dêem contribuição especialmente relevante para a realização
dos fins da Associação, como tal reconhecida e proclamada pela
assembleia geral.

2 � Efectivos. � Pessoas que se proponham colaborar na realização
dos fins da Associação obrigando-se ao pagamento da jóia e quota
mensal, nos montantes fixados pela assembleia geral.

São direitos dos associados:
a) Participar nas reuniões da assembleia geral;
b) Eleger e ser eleito para os cargos sociais;
c) Requerer a convocação da assembleia geral extraordinária nos

termos do n.º 3 do artigo 19.º;
d) Examinar os livros, relatórios e contas e demais documentos,

desde que o requeiram por escrito com a antecedência mínima de
15 dias e se verifique um interesse pessoal, directo e legítimo.

São deveres dos associados:
a) Pagar pontualmente as suas quotas tratando-se de associados

efectivos.
b) Comparecer às reuniões da assembleia geral.
c) Observar as disposições estatuárias e regulamentos e as delibera-

ções dos corpos gerentes.
d) Desempenhar com zelo, dedicação e eficiência os cargos para

que forem eleitos.
Os sócios que violarem os deveres estabelecidos, ficam sujeitos às

seguintes sanções: repreensão e demissão.
Perdem a qualidade de associado:
a) Os que pedirem a sua exoneração.
b) Os que deixarem de pagar as suas quotas durante seis meses.
c) Os que forem demitidos nos termos do n.º 2  do artigo 10.º

Conferido, está conforme.

29 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Graciete Coutinho de
Sousa Frade. 3000133615

ADRECHE � ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
E RECREATIVA DE CHECALA � ALA PRAIA

Certifico que, por escritura de 24 de Março de 1999, lavrada a fl. 5
do livro n.º 277-B, do 24.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do
notário Victor Sampaio Beja, foi constituída a Associação com a
denominação em epígrafe, com sede na Praceta Bartolomeu Dias,
lote CC, em Alapraia, freguesia do Estoril, concelho Cascais.

A Adreche � Associação Desportiva e Recreativa de Checala �
Alapraia, designada abreviadamente por Adreche , é uma associação
de carácter desportivo, recreativo e cultural sem fins lucrativos, que
durará por tempo indeterminado.

A Adreche tem como objecto promover a formação cívica, fisica,
desportiva e cultural dos seus membros, através da organização de
actividades que visem esse fim.

A Associação tem os seguintes tipos de associados:
a) Efectivos;
b) Apoiantes;
c) Honorários.
São associados efectivos da Adreche, os membros da Checala �

Cooperativa de Habitação Económica de Cascais � Alapraia, C. R. L.,
desde que não manifestem desejo em contrário, em carta apresentada
à direcção da Checala, que disso dará conhecimento à Direcção da
Adreche. Estes associados deverão pagar a quota mensal, a estabele-
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cer em assembleia geral, e terão direito a voto e legitimidade para
serem eleitos para o desempenho dos cargos sociais. São associados
apoiantes todos os indivíduos que contribuam com quotas mensais,
subsídios e/ou donativos, admitidos pela direcção da Associação. São
membros honorários as pessoas que se tenham distinguido, a qualquer
título, por serviços relevantes à cultura ou ao desporto, dentro e/ou
fora da Adreche. A sua qualidade de associados honorários será apro-
vada em assembleia geral, por proposta da direcção.

Poderão ser excluídos os associados que atentem contra o bom nome
e interesses da Adreche, adoptem comportamento social indigno
merecedor dessa sanção e aqueles que deixem de cumprir com o paga-
mento das suas quotas, durante três meses e, se avisados para o efeito
não procederem à respectiva regularização num prazo de 15 dias após
o aviso. A exclusão dos associados compete à assembleia geral, sob
proposta da direcção.

Está conforme.

 24 de Março de 1999. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000135479

SOCIEDADE PORTUGUESA DE MÉDICOS
ESPECIALISTAS EM AVALIAÇÃO DO DANO

CORPORAL � SAMEDOC

Certifico, para fins de publicação, que por escritura de alteração
dos estatutos, outorgada em 26 de Fevereiro de 2004, a fls. 18, do
livro de escrituras diversas n.º 306-B, do 1.º Cartório Notarial do Porto,
da Associação denominada Sociedade Portuguesa de Médicos Especia-
listas em Avaliação do Dano Corporal � Samedoc, com sede na Rua
de Ceuta, 53, 4.º andar, freguesia da Vitória, desta cidade do Porto,
foram alterados os estatutos no que concerne aos artigos 23.º, n.º 3,
24.º, n.º 1 e 28.º, n.º 1 e n.º 2, alínea a), os quais ficam a ter a redac-
ção constante do documento complementar, elaborado nos termos
do n.º 2 do artigo 64.º do Código de Notariado, que apresentaram e
que ficou a fazer parte integrante da escritura.

Está conforme.

26 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Lisdália Maria
de Oliveira. 3000136271

GRUPO DE DANÇA TÍPICA DA QUEIMADA

Certifico, para efeitos de publicação que por escritura lavrada no
Cartório Notarial de Santiago do Cacém, no dia 26 de Maio de 1998,
a fls. 85 do livro de notas para escrituras diversas n.º 16-F, foi cons-
tituída uma Associação denominada Grupo de Dança Típica da Quei-
mada, com sede no lugar de Queimada, Valinho da Estrada, freguesia
de Melides, concelho de Grândola.

A Associação tem por objecto actuações pelo grupo de dança.
Qualquer pessoa singular ou colectiva pode ser sócia da Associa-

ção, por si ou pelo seu representante legal sob proposta de um asso-
ciado.

Está conforme o original.

26 de Maio de 1998. � A Primeira Ajudante, Maria José Baptista
Marques Neto. 3000136985

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CINFÃES

Certifico que, por escritura de 4 de Março de 2004, lavrada de fls. 82
e seguintes do respectivo livro n.º l02-E, das notas deste Cartório
Notarial de Cinfães, foi constituída uma associação denominada Asso-
ciação Empresarial de Cinfães, por tempo indeterminado e a sua sede
é na Rua Major Monteiro Leite, 7, 1.º direito, na Vila, freguesia e
concelho de Cinfães, adiante também designada por AECINF. A asso-
ciação tem por fins representação, defesa e promoção das empresas
suas associadas, desenvolver actividades que os seus órgãos tiverem
por mais adequadas segundo as circunstâncias, nelas se incluindo a
prestação de serviços às empresas e a representação dos interesses da
comunidade empresarial junto do poder político, da administração
pública e privada, das organizações sindicais, nacionais ou estrangei-

ras, bem como junto de quaisquer outras que se entenda necessário;
estimular um sistema de relações solidárias entre os seus membros;
nos serviços a prestar à comunidade empresarial integrar-se-ão,
designadamente, organização de feiras, exposições e congressos, infor-
mação e apoio técnico, promoção de negócios e investimentos,
incluindo a realização de missões empresariais, ensino e formação pro-
fissional; participar no capital de sociedades comerciais, em agrupa-
mentos complementares de empresas e em agrupamentos europeus
de interesse económico, bem como celebrar contratos de associação
em participação e de consórcio, desde que disso resulte benefício para
os seus associados ou sirva para defender os seus interesses; propor,
promover ou executar os estudos de pesquisa técnica de interesse para
o sector e a região. Prosseguir quaisquer outros objectivos de interesse
dos associados e da actividade e região em que se integram. Perdem a
qualidade de associados, os que renunciarem voluntariamente ao direito
de serem associados e que tal decisão comuniquem por escrito ao
presidente da direcção.

Os que violem, por forma reiterada, as regras legais respeitantes à
vida da AECINF, as disposições estatutárias, ou as deliberações dos
órgãos sociais, salvo o direito de recurso; os que deixarem de satisfazer
as condições de admissão previstas nos respectivos estatutos; os que
deixarem de exercer a actividade que legitimou a sua admissão como
associado ou que venham a exercer qualquer outra actividade, sem que
o comuniquem à AECINF; aqueles que pratiquem actos contrários aos
objectivos da AECINF ou susceptíveis de afectar a sua actuação ou o
seu prestígio.

São órgãos da AECINF, a assembleia-geral, a direcção, o conselho
fiscal, o conselho de disciplina e o conselho consultivo.

Está conforme.

4 de Março de 2004. � A Primeira Ajudante, Glória Maria da
Silva Amaral Semblano Pereira. 3000137033

O QUATRO ÁS � ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS
DE AUTOMÓVEIS ANTIGOS DE POMBAL

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada neste Cartório Notarial
de Pombal, a cargo do notário licenciado António José Machado Nunes
da Costa, iniciada a fls. 37 verso do livro de notas n.º 390-C, foi
constituída uma associação com a denominação em epígrafe, com sede
na Rua Dr. Luís Torres, 25, 2.º, sala D, freguesia e concelho de Pombal,
a qual tem por objecto promover, incitar e expandir o desporto
motorizado de veículos antigos de duas, três e quatro rodas, com mais
de 20 anos.

O Quatro Ás terá as seguintes categorias de sócios:
a) Efectivos. � proprietários de um ou mais veículos motorizados

antigos cujo ano de construção tenha mais de 25 anos, residam no
concelho de Pombal ou nos concelhos limítrofes, desde que nestes
não existam clubes congéneres;

b) Auxiliares. � Pessoas singulares ou colectivas que, embora não
possuindo veículo antigo participem nas actividades do clube;

c) Honorários. � Pessoas e as colectividades que, sob proposta da
direcção e aprovação da assembleia geral, mereçam tal distinção;

d) Fundadores. � Além dos que outorgam os estatutos, os sócios
que se reuniram no dia 1 de Dezembro de 1997 no restaurante
O Carlitos, e no dia 4 de Fevereiro de 1998 no restaurante o O Solar
da Pregueira.

São direitos dos sócios:
a) Participar em todas as actividades do Quatro Ás.
b) Eleger e ser eleito para os orgãos sociais.
c) Usufruir, utilizar e zelar todas as instalações, equipamentos ou

regalias, que o Quatro Ás possua, nos termos a definir por regulamento
interno.

São deveres dos sócios:
a) Prestigiar o Quatro Ás e colaborar, pelos meios ao seu alcance,

na processão dos seus fins;
b) Respeitar e cumprir as disposições estatuárias e regulamentos

internos;
c) Desempenhar os cargos sociais para que for eleito;
d) Pagar pontualmente as quotas.
A qualidade do sócio perde-se pelo não cumprimento do estipulado

na alínea a), b) e d).

Conferido, está conforme.

25 de Fevereiro de 1998. � A Ajudante, Maria Graciete Coutinho
de Sousa Frade. 3000137060
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ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS
DO ALDEAMENTO VALE SÃO GIÃO

Certifico para efeitos de publicação que por escritura de 30 de Ja-
neiro de 1998, iniciada a fls. 31, do livro n.º 299-G, do 1.º Cartório
Notarial de Lisboa, foi constituída uma associação, que se regerá de
entre outros pelos seguintes artigos:

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede e fins

ARTIGO 1.º

A Associação designa-se por Associação de Proprietários do
Aldeamento Vale São Gião e tem a sua sede no Country Club, situado
no lote 33 do Aldeamento Vale São Gião, freguesia de Milharado,
concelho de Mafra.

ARTIGO 2.º

A Associação durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

A Associação tem por objectivos:
Representar e defender os interesses dos associados, promover o

bem estar, a dinamização social, cultural, recreativa e desportiva dos
associados ou quaisquer objectivos que venham a ser definidos pelos
orgãos da Associação.

CAPÍTULO II

Dos associados, seus direitos e deveres

ARTIGO 4.º

Poderão ser associados todos os proprietários de lotes ou fracções
do Aldeamento Vale São Gião.

Os associados dividem-se em duas categorias: proprietários e resi-
dentes. São associados residentes os apenas residentes no Aldeamento
do Vale São Gião.

ARTIGO 5.º

A admissão de um novo associado será feita por deliberação da
direcção, face a proposta dos interessados.

ARTIGO 6.º

São direitos dos associados:
a) Usufruir dos beneficios e serviços proporcionados pela associa-

ção;
b) Tomar parte nas assembleias gerais, e eleger e ser eleito para os

corpos gerentes da Associação e, de um modo geral, participar acti-
vamente na vida da Associação;

c) Requerer a convocação da assembleia geral à respectiva mesa,
desde que tal solicitação seja subscrita por, pelo menos, um quinto
dos associados efectivos em pleno gozo dos seus direitos;

d) Reclamar das decisões dos orgãos da Associação, recorrendo para
a assembleia geral das decisões que considere ilegais ou injustas;

e) Examinar toda a documentação relativa à Associação nomeada-
mente contas, balancetes e actas.

ARTIGO 7.º

São deveres dos associados:
a) Contribuir para a prossecução dos fins da Associação, respeitando

e fazendo respeitar as disposições estatutárias, decisões da assembleia
geral e determinações da direcção;

b) Pagar mensalmente as suas quotas bem como, aqueles a quem
competir, as comparticipações para as despesas realizadas em beneficio
de todos;

c) Desempenhar gratuitamente e com dedicação os cargos para que
forem designados;

d) Participar nas reuniões e nas assembleias para as quais forem
convocados e em tudo o que diga respeito à Associação.

CAPÍTULO III

Disciplina

ARTIGO 8.º

1 �  Pode ser excluído da Associação qualquer associado que não
cumpra os deveres indicados no artigo 7.º destes estatutos, em parti-
cular o que se estabelece na alínea b).

2 � A exclusão dos associados só poderá ser decidida por uma
assembleia geral expressamente convocada para o efeito.

3 � Qualquer associado pode livremente e a todo o tempo
exonerar-se desde que tenha saldado as suas contas com a Associação.

Está conforme ao original.

9 de Fevereiro de 1998. � O Segundo-Ajudante, António José
Pinheiro Sampaio. 3000137078

RANCHO INFANTIL TÍPICO DA GRANJA DE SEMIDE

Certifico para efeitos de publicação, que por escritura de 5 de Março
de 2004, exarada a fls. 93 e seguintes, do livro 784-B, do 2.º Cartório
Notarial de Coimbra a cargo da notária interina Maria Lucília Fer-
reira Antunes Martins, foi constituída por tempo indeterminado, uma
associação denominada Rancho Infantil Típico da Granja de Semide,
com sede na Travessa do Clube, 1, Granja de Semide, freguesia de
Semide, concelho de Miranda do Corvo.

Objecto

Rancho Infantil Típico da Granja de Semide é uma associação sem
fins lucrativos que tem como objecto a promoção e defesa do folclore
da região.

Objectivos

Rancho infantil Típico da Granja de Semide tem por finalidade:
1 � Promover e defender o folclore português e em especial o da

região;
2 � Divulgar e desenvolver a cultura do folclore e defender o fol-

clore como arte e como linguagem;
3 � Promover a formação no âmbito da investigação, da cultura

do folclore da região e do país em geral.
4 � Participar activamente na vida cultural da Região na qual está

sediada.

Associados

A associação terá associados, efectivos, e honorários.
1 � São admitidos como associados efectivos todas as pessoas sin-

gulares que o desejem, desde que se identifiquem com os objectivos
constantes dos estatutos da associação;

2 � São considerados associados honorários as pessoas singulares
ou colectivas que tenham prestado serviços relevantes à Associação,
devendo a sua nomeação ocorrer por deliberação da assembleia geral
e por proposta da direcção.

Direitos

Os associados efectivos têm os seguintes direitos:
1 � Eleger e ser eleitos para os órgãos sociais da associação;
2 � Colaborar e participar nas actividades da associação.

Deveres

São deveres dos associados efectivos.
1 � Cumprir as normas estatutárias e regulamentares, bem como
respeitar as deliberações dos órgãos sociais;
2 � Desempenhar os cargos para que tenham sido eleitos;
3 � Zelar pelo património da associação e contribuir para o seu

desenvolvimento e prestígio;
4 � Pagar uma jóia inicial e uma quota mensal a estabelecer por deli-

beração da assembleia geral podendo ser alteradas por esta em qualquer
altura, bastando para o efeito a sua aprovação por maioria simples.

Conferida está conforme.

5 de Março de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000137101
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ASSOCIAÇÃO CASINO AFIFENSE

Certifico, para efeitos de publicação que, por escritura de hoje,
exarada de fls. 4 a fls. 4 v.º, do livro de escrituras diversas n.º 101-D,
do Cartório Notarial de Vila Nova de Cerveira, a cargo da notária
licenciada Célia Margarida dos Santos Fortunato Remígio, foram alte-
rados parcialmente os estatutos da associação, com a denominação
em epígrafe, com sede no Largo Tomás Fernandes Pinto, freguesia
de Afife, concelho de Viana do Castelo, no sentido de eliminar os
artigos 24.º a 29.º, inclusive e reformular os restantes artigos, excepto
o 1.º, pelo que, após as referidas alterações, os estatutos passam a ser
os constantes do documento complementar.

Está conforme e confere com o original na parte transcrita.

10 de Março de 2004. � O Ajudante, Clarice da Encarnação Mar-
tins Leal Romeu. 3000137116

ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA
E DESPORTIVA DE SOURÕES

Certifico, que por escritura de 11 de Março de 2004, lavrada a fls. 2
e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 170-F, do
Cartório Notarial de Rio Maior, foi constituida uma Associação, sem
fins lucrativos, denominada Associação Cultural, Recreativa e
Desportiva de Sourões, designada abreviadamente por associação ou
ACRDS, e tem a sua sede na freguesia de Alcobertas, concelho de Rio
Maior, ao Largo das Eiras, 2, lugar de Sourões e tem por objecto
promoção e desenvolvimento de actividades culturais e desportivas,
educativas e recreativas, destinada a ocupação dos tempos livres dos
jovens, desenvolvimento de projectos e actividades de interesse local
em estreita colaboração com as autarquias, sem fins lucrativos.

Está conforme, nada havendo na parte omitida além ou em con-
trário do que se certifica.

11 de Março de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Manuela
dos Santos Vieira Pereira Sequeira. 3000137818

PRODIA � ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
DE SANTA MARTA

Certifico, para fins de publicação que, por escritura outorgada em
16 de Março de 2004, iniciada a fls. 27, do livro n.º 602-D, de escri-
turas diversas do Cartório Notarial de Penafiel, a cargo da notária,
licenciada Maria Margarida Oliveira da Rocha Morgado de Sousa, foi
constituída uma associação, sem fins lucrativos denominada Prodia �
Associação Para o Desenvolvimento de Santa Marta, designada
abreviadamente por Prodia, com sede no Largo da Professora Olívia
Almeida Conceição, da freguesia de Santa Marta, concelho de Penafiel.

A Associação tem por objecto, promover acções com vista ao
desenvolvimento económico, social e cultural dos seus associados e
das populações em geral.

Desenvolver as acções inscritas no seu plano de actividades, isola-
damente ou em colaboração com outras entidades.

Representar os interesses, dos seus associados junto dos órgãos de
decisão ao nível regional, nacional ou internacional, em conformidade
com os seus objectivos.

A Prodia, tem por âmbito de acção a freguesia de Santa Marta,
concelho de Penafiel.

Para a realização dos seus objectivos, a Associação propõe-se criar
e manter:

Actividades de apoio a idosos, nomeadamente, lar da terceira idade,
centro de dia, centro de convívio e apoio domiciliário;

Creche e jardim de infância;
Actividades de desporto e tempos livres;
Actividades culturais e de formação dirigidas, em particular, aos

jovens e famílias;
Actividades de promoção e protecção social e comunitária;
Actividades visando a resolução dos problemas habitacionais da

população.
A Prodia, pode criar e manter outras actividades de carácter social

ou, de modo secundário, prosseguir outros fins não lucrativos que sejam
compatíveis com o seu objecto.

Podem ser associados todas as pessoas singulares maiores de 18 anos
e as pessoas colectivas que aceitem os fins visados pela Associação e
que nela se inscrevam mediante proposta apresentada à direcção por
qualquer associado.

A Associação tem as seguintes categorias de associados:
Honorários. � As pessoas que, através de serviços ou donativos,

deêm contribuição especialmente relevante para a realização dos fins
da instituição, como tal reconhecida e proclamada pela assembleia  geral.

Efectivos. � As pessoas que se proponham colaborar na realiza-
ção dos fins da associação obrigando-se ao pagamento de uma jóia e
quota mensal, nos montantes fixados pela assembleia geral.

A qualidade de associado prova-se pela inscrição no livro respectivo
que a Associação obrigatoriamente possuirá.

São órgãos da Prodia � Associação para o Desenvolvimento de
Santa Marta, a assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal.

A assembleia geral reunirá ordinariamente no final de cada mandato,
durante o mês de Dezembro, para a eleição dos corpos gerentes.

A direcção reunirá sempre que julgar conveniente por convocação
do presidente, e, obrigatoriamente, uma vez por mês.

O conselho fiscal reunirá, sempre que o julgar conveniente, por convo-
cação do presidente e obrigatoriamente uma vez em cada semestre.

Está corforme ao original.

17 de Março de de 2004. � A Notária, Maria Margarida Oliveira
da Rocha Morgado de Sousa. 3000138450

ASSOCIAÇÃO FRAGA SANTA CATARINA

Certifico, para efeitos de publicação que no Cartório Notarial de
São João da Pesqueira e no livro de notas para escrituras diversas
n.º 157-B, exarada a fls. 42 e seguintes, foi lavrada no dia 22 de Março
de 2004, uma escritura de constituição de associação, com sede na
freguesia de Valongo dos Azeites, concelho de São João da Pesqueira.

Que se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

1.º

Denominação e sede

l � A Associação adopta a denominação Associação Fraga Santa
Catarina e vai ter a sua sede na freguesia de Valongo dos Azeites,
concelho de São João da Pesqueira, sem nome de Rua nem número de
polícia.

2.º

Objecto

A Associação tem como objectivo a promoção cultural, social,
desportiva e recreativa dos seus associados.

3.º

Associados

Podem ser associados todas as pessoas singulares e colectivas que
se inscrevam e aceitem os estatutos e regulamentos da Associação
mediante o pagamento de uma jóia e de uma quota mensal, cujos
montantes serão fixados.

4.º

Órgãos da associação

São órgãos da Associação:
A assembleia geral;
A direcção;
O conselho fiscal.

5.º

Assembleia geral e competências

1 � A assembleia geral é composta por todos os associados em
pleno uso dos seus direitos e será dirigida por um presidente e dois
secretários.

2 � Compete à assembleia geral:
a) Eleger e destituir o órgão da Associação;
b) Fixar as quotas a pagar pelos sócios;
c) Apreciar relatórios, contas e aprovação de balanços;
d) Deliberar sobre as alterações dos estatutos e dos regulamentos e

extinção da Associação;
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e) Discutir e votar os temas da ordem de trabalhos que legalmente
lhe sejam afectos.

6.º

Direcção

A direcção é composta por cinco membros, os quais distribuirão
entre si os cargos de: presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro
e vogal, competindo-lhe a gerência social, administrativa, financeira
e disciplinar da Associação.

7.º

Conselho fiscal

 O conselho fiscal é composto por três membros assim distribuí-
dos: um presidente e dois secretários competindo-lhe fiscalizar os actos
administrativos e financeiros da direcção e verificar as suas contas e
relatórios e dar parecer sobre os pontos que impliquem diminuição de
receitas ou aumento das despesas da Associação.

8.º

Todos os casos omissos nos presentes estatutos serão regulados pela
legislação aplicável e pelo regulamento interno, cuja elaboração, apro-
vação e alteração são da competência da assembleia geral.

Está conforme e vai como o original, declarando que da parte
omitida, nada há, que altere, modifique, restrinja, amplie ou condicione
a parte transcrita.

22 de Março de 2004. � O Ajudante em exercício, Abraão José
Cabral de Carvalho. 3000138465

SOCIEDADE FILARMÓNICA INCRÍVEL PONTEVELENSE

Sede: Rua da República, 7, freguesia de Pontével,
concelho do Cartaxo

Certifico, para efeitos de publicação de que por escritura realizada
no dia 18 de Março de 2004, exarada a fls. 144, e seguinte do livro
n.º 248-A, do 1.º Cartório Notarial de Vila Franca de Xira, foram
alterados os estatutos da Associação com a denominação e sede em
epígrafe, nos seus artigos 3.º e 4.º, do modo seguinte:

ARTIGO 3.º

São órgãos da Sociedade Filarmónica Incrível Pontevelense, a mesa
de assembleia geral, concelho fiscal e direcção:

§ único. A mesa da assembleia geral é composta por: um presidente
e dois secretários.

Conselho fiscal é composto por: um presidente, um relator e um
secretário.

Direcção é composta por: um presidente, um vice-presidente, dois
secretários, um tesoureiro e dois vogais.

ARTIGO 4.º

A Sociedade Filarmónica Incrível Pontevelense, é representada por
toda a direcção, cujo presidente tem função coordenadora, e a ela
compete a iniciativa e a superintendência em todas as suas actividades.

§ único. A Associação obriga-se com a assinatura conjunta do pre-
sidente da direcção, vice-presidente e tesoureiro.

Está conforme o original, nada havendo em contrário.

18 de Março de 2004. � A Primeira Ajudante, Maria Teresa San-
tos Neves Lemos. 3000138478

ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CLÍNICA
DO PARQUE � ARTERAPIAS

Certifico para efeitos de publicação, que por escritura lavrada no
24.º Cartório Notarial de Lisboa, em 24 de Março de 2004, a fls. 36
do livro n.º 377-B, foi constituída, por tempo indeterminado, uma

associação denominada Associação de Apoio à Clínica do Parque �
Arterapias, com sede na com sede em Lisboa, na Avenida do Brasil,
53, Parque de Saúde de Lisboa, Pavilhão 25, freguesia de Alvalade e
tem por objecto: promover o desenvolvimento, a formação e a inves-
tigação na área da saúde mental da infância e adolescência; sensibilizar
as entidades públicas e privadas e opinião pública em geral para a pro-
blemática da saúde mental infanto- juvenil; prevenir situações de
exclusão social e marginalidade infanto-juvenil.

Podem ser sócios da Associação todas as pessoas singulares de mais
de 18 anos e pessoas colectivas.

A qualidade de associado perde-se:
a) Por desejo próprio, comunicado por carta ao presidente da

direcção;
b) Por falta de pagamento das quotizações, após dois avisos por

escrito;
c) Por exclusão, votada por escrutínio secreto, em assembleia geral

especialmente convocada para esse fim e informada por um parecer
da direcção, após audição do interessado.

24 de Março de 2004. � O Primeiro Ajudante, Domingos Manuel
Ramos Condeça. 3000138566

RANCHO FOLCLÓRICO DA SOCIEDADE
DE RECREIO E EDUCATIVA DA ROMEIRA

Certifico para efeitos de publicação que por escritura de 25 de Março
de 2004, exarada a fls. 126 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 177-F, do 2.º Cartório Notarial de Santarém, foi constituída a
Associação que adopta a denominação de Rancho Folclórico da Socie-
dade de Recreio e Educativa da Romeira, com sede no lugar e freguesia
da Romeira, concelho de Santarém.

A Associação tem por objectivos a realização de actividades fol-
clóricas regionais, danças e cantares tradicionais e a satisfação de
interesses relacionados com o bem estar dos seus associados e fami-
liares, contribuindo assim para uma melhor ocupação dos respectivos
tempos livres, através da prática de actividades culturais e recreativas
e/ou desportivas.

A Associação terá as seguintes categorias de sócios: efectivos, auxi-
liares e honorários.

São órgãos da Associação: a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal eleitos por um período de dois anos.

 A assembleia geral é o órgão soberano da Associação, constituída
pelo plenário de todos os associados efectivos no pleno gozo dos seus
direitos, sendo a mesa da assembleia geral composta por um presidente,
um secretário e um vogal.

A direcção eleita entre os associados efectivos é responsável perante
a assembleia geral e a ela compete a administração e representação
da Associação, sendo composta por cinco membros, respectivamente
presidente, vice- presidente, secretário, tesoureiro e um vogal.

Ao conselho fiscal compete acompanhar e fiscalizar as actividades
da direcção sempre que entenda que é necessário, sendo composto
por três membros respectivamente presidente, secretário e relator.

O funcionamento interno, os direitos e deveres dos elementos da
Associação bem como as condições de admissão ou exclusão de asso-
ciados, são estabelecidas por regulamento interno, cuja aprovação ou
alteração é da competência da assembleia geral.

Nada constando desta escritura sobre a admissão e exoneração dos
sócios.

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

25 de Março  de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000138586

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL
E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE CONCEIÇÃO DE TAVIRA

Certifico, narrativamente para efeitos de publicação que em 25 de
Março de 2004, no Cartório Notarial de Tavira, foi outorgada uma
escritura de Constituição de Associação, lavrada de fls. 146 a fls. 149
do livro de notas para escrituras diversas n.º 204-B deste Cartório, a
cargo do notário licenciado Joaquim Augusto Lucas da Silva.

A Associação adopta a denominação Associação de Desenvolvi-
mento Local e Solidariedade Social de Conceição de Tavira, com sede
na Rua 25 de Abril, 11, 2.º esquerdo, Conceição, Tavira.
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A Associação tem como objecto promover o desenvolvimento em
todos os aspectos dos seus associados; contribuir para uma melhor
qualidade de vida dos cidadãos; desenvolver práticas de carácter
desportivo, cultural e social, com grande incidência no campo da
solidariedade; contribuir de forma activa e organizada para uma maior
promoção da freguesia.

Os órgãos sociais da Associação são: assembleia geral; direcção e
conselho fiscal.

A assembleia geral é dirigida pela mesa da assembleia, constituída
por um presidente, um primeiro secretário e um segundo secretário.

A direcção é constituída por nove membros, um presidente, um
vice-presidente, um secretário, um tesoureiro e cinco vogais.

O conselho fiscal é constituído por três membros, um presidente e
dois vogais.

Para obrigar a associação é necessária a assinatura do presidente e
do tesoureiro.

25 de Março de 2004. � A Ajudante, Deolinda Maria Ribeiro
Martins Ferreirinha. 3000138611

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TERMOGRAFIA
E DIAGNÓSTICOS COMPLEMENTARES

Certifico, para fins de publicação, que por escritura lavrada neste
Cartório Notarial de Vila de Rei, no dia 22 de Março de 2004, a fls. 76,
do livro n.º 22-E, foi constituída por tempo indeterminado a contar
daquele dia 22 uma associação, que adoptou a denominação em
epígrafe, com a sede na Vila, freguesia e concelho de Vila de Rei, com
a morada postal apartado 11, 6110 Vila de Rei.

A Associação tem como objecto o estudo, divulgação e formação
em todas as técnicas de diagnósticos não convencionais, tais como
termografia, bioelectrografia, HLB. Cristalização sanguínea e micros-
copia de campo escuro.

A Associação terá três categorias de associados: efectivos, bene-
méritos e honorários.

Como associados efectivos, podem ser admitidos todos os profis-
sionais e estudantes das áreas da saúde, humana ou animal que com-
provem as suas habilitações ou cujas habilitações estejam devidamente
reconhecidas pela respectiva associação de classe, bastando neste caso
a apresentação do respectivo cartão.

São consideradas como áreas de saúde, humana e animal: acupunctores,
biólogos, enfermeiros, médicos, médicos da medicina tradicional chinesa,
naturólogos, naturopatas, homeopatas, técnicos auxiliares de diagnós-
tico e veterinários.

22 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, Manuel Rosa
Dias. 3000138616

ASSOCIAÇÃO CLUBE BONJARDIM

Certifico, para fins de publicação, que por escritura lavrada neste
Cartório Notarial da Sertã, no dia 25 de Março de 2004, a fls. 10,
do livro n.º 3-E foi constituída por tempo indeterminado a contar
daquele dia 25, uma associação, sem fms lucrativos, que adoptou a
denominação em epígrafe, com a sede na vila, freguesia de Cernache
do Bonjardim, concelho da Sertã.

Que a Associação tem por fim promover e desenvolver actividades
de carácter recreativo, desportivo e cultural e a formação social e
cívica dos seus sócios, em particular, bem como o desenvolvimento e o
progresso de Cernache do Bonjardim, pelos meios de que possa dispor.

Podem ser associados efectivos da associação as pessoas singulares
maiores de 18 anos.

Não são admitidos como sócios as pessoas cuja conduta moral e
cívica não se enquadre nos objectivos da associação.

Quem pretender ser admitido como sócio da associação deve apre-
sentar uma proposta modelo dirigida à administração, acompanhada
de fotografia, subscrita pelo próprio ou por legal representante e
avaliada por um sócio proponente no pleno gozo dos seus direitos.

São órgão da associação a assembleia geral, a direcção e o concelho
fiscal. As deliberação são tomadas por maioria de votos dos titulares
presentes nas reuniões, tendo o presidente, além do voto, direito a
voto de desempate.

As receitas dividem-se em ordinárias e extraordinárias.

26 de Março de 2004. � A Primeira-Ajudante, Aldina Dias David
Fernandes Pereira Horta. 3000138714

CONFRARIA DA ÁGUA � ASSOCIAÇÃO
DE PROVADORES DE ÁGUA DE PORTUGAL

Certifico narrativamente para efeitos de publicação que, no 1.º Car-
tório Notarial de Aveiro, no dia 22 de Março de 2004, iniciada a
fls. 68 do livro n.º 183-C, foi constituída a Associação denominada
Confraria da Água � Associação de Provadores de Água de Portugal,
com sede na Avenida do Dr. Lourenço Peixinho, Edifício Delta, 18,
4.º-L, freguesia da Vera Cruz, concelho de Aveiro, e por objecto a
confraria tem por objecto a promoção de actividades sócio culturais,
em torno das águas naturais portuguesas. Podem ser membros efec-
tivos independentemente do grau que o confrade ocupe, é condição
fundamental de admissibilidade a concordância, compreensão e pros-
secução dos objectivos e fundamentos que regem esta Confraria, para
além de uma boa conduta moral e cívica e isenção de violações da
moral social e do bom senso. A assembleia geral, ou capítulo, é o
órgão máximo deliberativo da Confraria no qual têm assento todos
os confrades efectivos, no pleno uso dos seus direitos estatuários.
A mesa do capítulo, é o órgão representativo do capítulo e será repre-
sentado pelos seguintes membros: O Magistru Principale � Grão
Mestre Capitular e primeiro e segundo Mestres Escribas Capitulares.
As receitas da Associação dividem-se em ordinárias e extraordinárias,
são receitas ordinárias a jóia de admissão obrigatória a todos os
Confrades efectivos, a quota semestral também obrigatória a todos os
Confrades efectivos. São receitas extraordinárias, donativos, subsídios
de natureza pública, patrocínios de natureza privada, receitas de publi-
cações, legados ou quaisquer outras contribuições extraordinárias.

Os casos omissos serão resolvidos pela legislação em vigor.

22 de Março de 2004. � A Ajudante, Maria de Lurdes Gaspar
Sequeira de Oliveira. 3000138766

ASSOCIAÇÃO CHI
(CENTRO HOLÍSTICO INTERNACIONAL)

Certifico, narrativamente, para efeitos de publicação que, por escri-
tura celebrada no dia de hoje, e exarada a fls. 146 e seguintes do livro
de notas para escrituras diversas n.º 385-E do 1.º Cartório Notarial de
Viana do Castelo, foi constituída uma Associação nos termos seguintes:

Denominação: Associação CHI (Centro Holístico Internacional);
Sede: na Rua da Bandeira, 103, 2.º andar, na cidade e concelho de

Viana do Castelo.
Duração: é omissa a escritura.
Objecto: a Associação tem por objecto:
a) Interligar, na sua essência, as mais diversas áreas do conhecimento,

visando a sua unificação, tendo como ponto de partida o resultado de
uma pesquisa de natureza simultâneamente científica e simbólica.

b) Promover o desenvolvimento intercultural, fomentando a inter-
ligação dos mais diversos campos do saber.

c) Desenvolver e promover um projecto pedagógico global, na área
do ensino, tanto a nível nacional como internacional.

d) Criar parcerias com instituições governamentais e não governa-
mentais, nacionais e estrangeiras, no âmbito de um intercâmbio peda-
gógico, cultural e científico.

e) Promover a divulgação de trabalhos, através de palestras confe-
rências e exposições de interesse para a cultura, a ciência e as artes,
sobretudo, através da Internet.

f) Criar uma revista, contando com a colaboração de associados e
não associados.

ARTIGO 3.º

Constituem receitas da Associação, as quotas dos sócios, no mon-
tante de dois euros mensais, que poderão ser suprimidas no futuro se
as circunstâncias económico-financeiras da Associação o permitirem
e for deliberado em assembleia geral por maioria absoluta dos asso-
ciados presentes, e quaisquer donativos ou subsídios que lhe sejam atri-
buídos, nomeadamente através de Mecenato, nos regimes cultural,
educacional e científico.

Condições essenciais para a admissão de associados: Há duas cate-
gorias de associados: os fundadores, que outorgam a escritura de cons-
tituição, e os efectivos, indivíduos de ambos os sexos, de maior idade
de qualquer nacionalidade, no gozo dos seus direitos civis, e serão
admitidos por meio de proposta preenchida e assinada pelo candidato
e por um associado, no pleno gozo dos seus direitos e deliberada a
aceitação por maioria absoluta dos membros da direcção, em escru-
tínio secreto.
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Condições essenciais para a exoneração e exclusão de associados:
O associado fica sujeito à pena de exclusão nos seguintes casos:
a) Se prejudicar moral ou materialmente a Associação;
b) Se infringir os estatutos ou regulamentos;
c) Se difamar ou injuriar os corpos gerentes ou qualquer associado.

Está conforme com o original.

7 de Abril de 2004. � O Ajudante, José Pereira da Cunha Nunes.
3000139165

APFEI � ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS
FABRICANTES DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS

Certifico que, por escritura outorgada em 23 de Março de 2004,
exarada a fls. 138 e seguintes do livro de escrituras diversas n.º 60-B,
do 1.º Cartório Notarial de Competência Especializada do Porto, a
cargo da notária licenciada Sandra Marisa Teixeira Bretes Vitorino,
foram alterados os estatutos da associação, denominada APFEI �
Associação Portuguesa dos Fabricantes de Equipamentos Informáticos,
identificação de pessoa colectiva  n.º 506565971, com sede na Rua
Almeida e Sousa, 33, freguesia de Santa Isabel, concelho de Lisboa.

Está conforme.

23 de Março de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000139184

CASA DO BENFICA DE LAMEGO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura outorgada
hoje neste Cartório Notarial de Lamego, exarada de fls. 66 a fls. 67
v.º do livro de escritura diversas n.º 102-D, foi constituída uma asso-
ciação com a denominação de Casa do Benfica de Lamego, com sede
na Rua Alexandre Herculano, 26, freguesia da Sé, cidade de Lamego,
com o número provisório de identificação P506891429, tendo por
objectivos a promoção das relações de convívio social, nomeadamente
as de cariz cultural, desportivo, recreativo entre associados e em espe-
cial promover a defesa do bom nome, prestígio e interesse do Sport
Lisboa e Benfica. Pode associar-se qualquer pessoa, mediante declara-
ção escrita e assinada por si ou pelo seu representante legal, dirigida
à direcção, sob proposta de um sócio. Os sócios poderão demitir-se a
seu pedido, mediante carta escrita, dirigida à direcção, depois de regu-
larizadas as suas obrigações para com a Associação e poderão ser
excluídos, pela direcção, os sócios que por qualquer motivo que os
órgãos sociais tenham establecido para a generalidade dos sócios como
possível de exclusão e constantes dos estatutos.

Está conforme.

19 de Abril de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Maria de Jesus
Sarmento. 3000139745

COMPANHIA DE ACTORES � GRUPO DE TEATRO
E ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Certifico que, em data de hoje para efeitos de publicação que por
escritura lavrada neste Cartório Notarial de Algés e exarada a fl. 56,
do livro de notas n.º 234-G, foi constituída uma associação denominada
Companhia de Actores � Grupo de Teatro e Associação Cultural.

Sede: Praceta do Sol, 41, 3.º direito, freguesia de S. Domingos de
Rana, concelho de Cascais.

Duração indeterminada.
Fins a que se destina:
Produção, montagem, realização, promoção e divulgação de espec-

táculos e obras ligadas às artes (teatro, dança, música, literatura e
audiovisual); outras actividades culturais; oficinas, workshops e cursos
dentro das áreas acima referidas; produção, montagem, realização,
promoção e divulgação de actividades culturais, artísticas e educacio-
nais dirigidas a grupos desfavorecidos ou marginalizados (nomeada-
mente: indivíduos portadores de deficiência, com tendência para co-
meter delitos, com cadastro criminal ou em situação de reclusão;
indivíduos de risco no que respeita ao abandono dos estudos antes do
termo da escolaridade obrigatória; que se prostituem, que vivem na
rua ou que se encontrem em situação de abandono, entre outros) com
o objectivo de contribuir para o aumento da sua auto estima, para o

aumento da sua escolaridade, do seu interesse pelo outro, pela sua
inserção social e compreensão, aceitação e defesa de valores social-
mente valorizados, bem como, a mais longo prazo, contribuir para a
redução da criminalidade nas zonas que frequentam.

Está conforme.

29 de Abril de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000141259

4.CLUBE.PORTUGAL � ASSOCIAÇÃO

Certifico que, para efeitos de publicação por escritura de 23 de Abril
de 2004, exarada de fls. 42 a fls. 43, do livro de notas n.º 245-F, do
1.º Cartório Notarial de Santarém, a cargo da notária licenciada Maria
Cândida Filipe da Silva Neto Fernandes, foi constituída por tempo
indeterminado a associação denominada 4.Clube.Portugal � Associação,
com sede na cidade de Santarém, na Praceta Cónego Dr. Nunes For-
migão, 9, 1.º esquerdo, freguesia de S. Nicolau, concelho de Santarém.

O objecto social do clube é a divulgação e promoção de modelos
clássicos da indústria automóvel.

O clube tem por objectivo:
a) Reunir os proprietários e apreciadores de veículos da marca

Renault, modelo 4 e seus derivados, com vista à divulgação, conser-
vação e fornecimento de informações sobre os referidos veículos;

b) Promover reuniões, encontros, passeios, concentrações, bem
como o convívio entre os associados;

c) Colaborar com clubes homólogos nacionais e estrangeiros;
d) Elaborar e actualizar um site na Internet dedicado à divulgação

do referido modelo;
e) Ajudar na conservação, manutenção e restauro e fornecer infor-

mação técnica do referido modelo;
f) Procurar as melhores condições, vantagens e regalias para os

associados.
O clube terá os seguintes tipos de associados:
a) Fundadores � indivíduos que pertenceram à comissão instala-

dora e fundaram o clube;
b) Honorários � pessoas singulares ou colectivas que tenham dado

apoio, ou prestado serviços relevantes ao Clube;
c) Efectivos � indivíduos que possuam um veículo do referido

modelo;
d) Simpatizantes � indivíduos que não possuam veículo, mas que

sejam simpatizantes do referido modelo.
e) Estrangeiros � indivíduos de nacionalidade e residência no es-

trangeiro.
Admissão de associados:
1 � É associado quem goze de boa reputação civil e moral, que

tendo solicitado a sua admissão, venha a ser admitido pela direcção,
que notificará o interessado da decisão tomada.

2 � O impresso para candidato a associado é facultado pelo Clube
e deve ser acompanhado dos elementos de identificação necessários,
jóia de inscrição e quota anual.

3 � Nos anos seguintes o pagamento efectua-se até ao fim do mês
de Fevereiro.

4 � Caso a admissão se efectue no segundo semestre, o valor da
quota fica reduzida a metade.

5 � A qualidade de associado prova-se através da inscrição no li-
vro de associados e pelo cartão de associado.

6 � Os associados honorários estão isentos de pagamento de jóia
e quotas.

Perda da condição de associado:
1 � Por vontade própria em carta dirigida à direcção do clube.
2 � Por falta de pagamento das quotas, além do prazo de 30 dias,

do estipulado.
3 � Pela direcção do clube, desde que os motivos sejam devida-

mente fundamentados.
4 � Na determinação dos números dois e três, o associado será

notificado por carta registada.
5 � Poderá ser excluído, o associado que deixe de cumprir os seus

deveres estatutários e que lese o bom nome e os interesses do Clube.
Penalidades:
1 � A não regularização da dívida referente às quotas em atraso,

no prazo de 30 dias após o aviso por escrito da direcção do Clube,
levará à suspensão da qualidade de associado e de todos os seus direi-
tos inerentes.

2 � A reincidência da não regularização da dívida, no prazo de mais
30 dias, após a suspensão, poderá levar à exclusão da qualidade de
associado por decisão da direcção do clube.

3 � O associado que deixe de pertencer ao Clube, tem a obrigação
de liquidar todas as dívidas contraídas com o mesmo.
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Está conforme com o original e certifico que na parte omitida nada
há em contrário ou para além do que neste se narra ou transcreve.

23 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Paula Marques
da Piedade Pereira. 3000141280

RANCHO FOLCLÓRICO DANÇAR É VIVER

Certifico que, no dia 22 de Abril de 2004, foi lavrada no 17.º Car-
tório Notarial de Lisboa a fls. 91 e seguintes do livro n.º 321-E, uma
escritura de constituição da Associação sem fins lucrativos, consti-
tuída por tempo indeterminado, com a denominação em epígrafe, iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506857662, com sede na Estrada da
Falagueira, 27, cave direita, freguesia de Falagueira, concelho de
Amadora.

A associação tem por objecto a promoção e divulgação das danças
e cantares regionais;

Esta associação tem por fim a promoção cultural dos sócios através
da educação cultural física e desportiva e acção recreativa, visando a
sua formação humana integral, encontrando-se aberta a pessoas de
ambos os sexos.

A associação obriga-se activa e passivamente com as assinaturas
do presidente da direcção, vice-presidente da direcção e do tesoureiro;

Poderá ser admitido como sócio da associação qualquer cidadão cujo
proponente ou proponentes se responsabilizem pelo comportamento
moral e cívico e a sua eliminação por falta de pagamento de quotas,
será da competência da direcção, sendo que, a sua expulsão será da
competência da assembleia geral e verificar-se após processo disciplinar
devidamente organizado.

Está conforme.

22 de Abril de 2004. � O Ajudante, Manuel Carlos Cerveira Pedro
Alves. 3000141296

RANCHO FOLCLÓRICO DO CARTAXO

Certifico para efeitos de publicação que por escritura exarada no
dia 23 de Abril de 2004, a fls. 119 do livro de notas n.º 180-F do
2.º Cartório Notarial de Santarém, foram alterados os estatutos da
Associação Rancho Folclórico do Cartaxo, passando a denominar-se
Associação Cultural e Recreativa Rancho Folclórico do Cartaxo, com
sede e funcionamento na freguesia e concelho do Cartaxo.

A associação tem por finalidade a promoção, divulgação e conser-
vação do património cultural do concelho do Cartaxo, no domínio
etnográfico, social e recreativo.

Poderão ser admitidos como associados da Associação todos os
indivíduos, independentemente da idade, residência, nacionalidade,
sexo, ideal político ou religioso.

Há duas qualidades de associados:
Associados passivos, com idades inferiores a dezoito anos. Asso-

ciados activos, com idade igual ou superior a dezoito anos.
A expulsão de associados é da competência da assembleia-geral e

verificar-se-á após processo disciplinar devidamente instruído.

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

24 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante, Ana Paula Filipe Santos
Serra dos Reis. 3000141657

OS AMIGOS DE AMÊNDOA � ASSOCIAÇÃO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura lavrada neste
Cartório Notarial de Mação, em 5 de Maio de 2004, exarada de fls. 80
a fls. 82, do livro de notas para escrituras diversas n.º 47-E, que:

Foi constituída uma associação sem fins lucrativos com a denomi-
nação de Os Amigos de Amêndoa � Associação, com sede no lugar
e freguesia de Envendos, concelho de Mação e durará por tempo inde-
terminado.

A Associação tem por objecto a promoção de melhoramentos e
ainda iniciativas ou realizações com vista ao desenvolvimento social
e cultural das populações da freguesia de Amêndoa, do concelho de
Mação.

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

A assembleia geral é constituída por todos os associados e é o ór-
gão máximo deliberativo;

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente, um vice-
-presidente e um secretário, competindo-lhe convocar e dirigir as
assembleias gerais e redigir as actas correspondentes.

A direcção é composta por cinco associados, nomeadamente, um
presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, um secretário e um
vogal, competindo-lhe a gerência social administrativa e financeira.

§ único: Poderão ser criadas comissões ou secções para apoiar a
direcção, sob proposta desta, se aprovadas pela assembleia geral.

O conselho fiscal é composto por três associados, um presidente,
um secretário e um relator, competindo-lhe fiscalizar a actividade
administrativa e financeira da Associação, dar parecer sobre o relató-
rio e contas apresentados pela Direcção e instaurar inquéritos de natu-
reza disciplinar.

Constituem património da Associação a receita de quotização mensal
dos sócios a das taxas cobradas por serviços prestados, bem como os
proveitos dos seus eventos e realizações, e ainda, mediante autoriza-
ção da assembleia geral, quaisquer bens adquiridos por doação, deixa
testamentária ou a título oneroso.

A Associação durará por tempo indeterminado mas, no caso de se
dissolver, reverterá o seu património a favor do Centro Social Paro-
quial Nosso Senhor da Agonia, de Amêndoa.

Está conforme ao original na parte transcrita.

5 de Maio de 2004. � A Segunda Ajudante, Ana Bela Eusébio de
Matos Bento. 3000141908

GRUPO MOTARD DE ÁGUA TRAVESSA

Certifico, para fins de publicação, que por escritura lavrada neste
Cartório Notarial de Vila de Rei, no dia 16 de Abril de 2004, a fls. 12,
do Livro n.º 23-E, foi constituída por tempo indeterminado a contar
daquele dia 16 uma associação, sem fins lucrativos, que adoptou a
denominação em epígrafe, com a sede no lugar de Água Travessa,
freguesia de Bemposta, concelho de Abrantes, com o seguinte objecto:

Actividades relacionadas com o mototurismo, no âmbito da natu-
reza, lazer e cultural.

16 de Abril de 2004. � O Escriturário Superior, Manuel Rosa Dias.
3000142014

CONVÍVIO ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de 7 de Maio
de 2004, exarada a fls. 79 e seguinte do livro de notas para escrituras
diversas n.º 280-E do 2.º Cartório Notarial de Guimarães, foram alte-
rados os estatutos da Associação com a denominação em epígrafe,
com sede no Largo João Franco, 78, freguesia de Guimarães (Oliveira
do Castelo), concelho de Guimarães, mantendo-se no entanto a mesma
denominação, sede e objecto.

Está conforme o original.

7 de Maio de 2004. � O Notário, Carlos Manuel Forte Ribeiro
Tavares. 3000142032

ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL
DE ODEMIRA � OPCA

Certifico, narrativamente, que por escritura de 30 de Abril de 2004,
lavrada a fls. 105 e seguintes do Livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 112-C, do Cartório Notarial de Ourique, a cargo da segunda-
-ajudante da Secretaria Notarial de Beja, Célia Maria de Carvalho
Ildefonso, em substituição legal por se encontrar vago o lugar de
notário e a ajudante deste cartório se encontrar de licença de férias,
foi constituída uma Associação a qual adopta a denominação Asso-
ciação de Paralisia Cerebral de Odemira � OPCA, tem a sua sede na
Horta dos Reis, freguesia de S. Salvador, concelho de Odemira e cons-
titui-se por tempo indeterminado.

A Associação tem como objectivos a prevenção, habilitação, par-
ticipação, inclusão social, e apoio à família da pessoa com paralisia
cerebral, situações neurológicas afins e outras. O seu âmbito é regional,
correspondendo a sua área geográfica de intervenção prioritária ao
Concelho de Odemira, distrito de Beja.
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São órgãos da Associação: a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.

Está conforme o original, nada havendo na parte omitida em con-
trário do que nesta se transcreve.

30 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria de
Carvalho Ildefonso. 3000142072

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DOS CAMPILHOS

Certifico, narrativamente, que por escritura de 28 de Abril de 2004,
lavrada a fls. 93 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas
n.º 112-C, do Cartório Notarial de Ourique, a cargo da segunda-ajudante
da Secretaria Notarial de Beja, Célia Maria de Carvalho Ildefonso, em
substituição legal por se encontrar vago o lugar de notário e a ajudante
deste Cartório se encontrar de Licença de férias, foi constituída uma
Associação a qual adopta a denominação de Associação de Caçadores
dos Campilhos, tem a sua sede no Sítio dos Campilhos, freguesia de
S. Bartolomeu de Messines, concelho de Silves e constitui-se por tempo
indeterminado.

A Associação de Caçadores dos Campilhos tem como objecto so-
cial proporcionar a todos os seus associados e exercício do acto
venatório nas diversas formas legalmente admissíveis e promover o
desenvolvimento das espécies cinegéticas concorrendo para promo-
ção e manutenção dos ecosistemas, com respeito pelo equilíbrio e
harmonia dos interesses de caçadores, proprietários e demais entida-
des intervenientes no processo cinegético.

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

Está conforme o original, nada havendo na parte omitida em con-
trário do que nesta se transcreve.

28 de Abril de 2004. � A Ajudante, Célia Maria de Carvalho
Ildefonso. 3000142073

CLUBE DE CAÇA E PESCA DE OVAR

Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que por escri-
tura outorgada neste Cartório Notarial de Ovar, a cargo da notária
licenciada Maria de Fátima Teixeira da Costa Barreira, em 30 de Abril
de 2004 e lavrada a fls. 29 e seguintes, do livro n.º 625-B, foram
alterados parcialmente os estatutos da associação denominada Clube
de Caça e Pesca de Ovar, PC 501724877, com sede no lugar de
Lamarão, em Ovar, mantendo-se porém, a denominação, natureza e
fins.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Ajudante, Elisa Maria Peça Rodrigues
Oliveira Elvas. 3000142271

ASSOCIAÇÃO DE CONSTRUTORES-PROPRIETÁRIOS
DE SETÚBAL

Certifico que por escritura de 7 de Maio de 2004, lavrada a fls. 6
e seguintes, o livro de notas n.º 573-A, no 2.º Cartório Notarial de
Setúbal, a cargo da notária licenciada Maria Teresa Morais Carvalho
Oliveira, foram alterados os estatutos da Associação de Construtores
-Proprietários de Setúbal, com sede na Praça do Quebedo, n.os 23, 24,
e 25, freguesia de São Sebastião, concelho de Setúbal, cujos estatutos
de constituição foram publicados no Diário do Governo, 2.ª Série,
n.º 149, de 25 de Junho de 1929.

É certidão que fiz extrair para efeitos de publicação e declaro que
vai conforme.

7 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Helena de Brito Lopes
Escorrega Leborgne. 3000142366

GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL M.S.G.

Certifico que, por escritura de 6 de Maio deste ano, lavrada a
fls. 129, do livro de notas para escrituras diversas n.º 80-F, do
27.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária licenciada Wanda

Maria Coutinho Morais Silva, foi constituída uma associação sem fins
lucrativos, por tempo indeterminado, com a denominação em epígrafe,
com sede na Rua Castilho, 52, Lisboa constando dos respectivos esta-
tutos que:

Tem por objecto:
a) Promover acções de âmbito cultural, desportivo e recreativo com

o fim de fomentar o gosto pelo desporto, pelas artes e pela cultura
em geral;

b) Expandir e divulgar práticas desportivas;
c) Contribuir pelas iniciativas e carácter recreativo para o apro-

veitamento dos tempos livres.
Há três categorias de associados:
a) Efectivos;
b) Auxiliares;
c) Honorários;
São deveres dos associados:
a) Cumprir os estatutos e demais disposições regulamentares;
b) Cumprir e fazer cumprir as deliberações da assembleia geral e da

direcção quando não contrárias à lei e aos regulamentos em vigor;
c) Pagar mensalmente; por dedução no seu vencimento, quando

autorizada, a quota correspondente ao valor estipulado.
d) Defender e prestigiar o grupo desportivo;
e) Aceitar e exercer condigna e gratuitamente os cargos para que

sejam nomeados, excepto em caso de impossibilidade devidamente
justificada.

1 � São direitos dos associados:
a) Participar nas votações realizadas na assembleia geral, quando

estejam no pleno gozo dos seus direitos;
b) Eleger, quando estejam no pleno gozo dos seus direitos e desde

que tenham pago, pelo menos, um ano de quotizações;
c) Ser eleitos, quando estejam no pleno gozo dos seus direitos e

desde que tenham as quotizações em dia e sejam associados à mais de
um ano;

d) Participar nas actividades do Grupo Desportivo de acordo com
os presentes estatutos e demais regulamentos;

e) Solicitar a convocação da assembleia geral mediante requerimento
endereçado ao seu presidente, assinado por mais de um terço do nú-
mero de associados;

f) Recorrer para a assembleia geral de qualquer penalidade que lhe
tenha sido aplicada pela direcção, desde que contrária aos estatutos e
demais regulamentos.

2 � Os associados auxiliares e os associados honorários não po-
dem eleger, nem ser eleitos, mas é-lhes permitido participar nas
assembleias gerais sem direito a voto.

A demissão voluntária de um associado é feita por um pedido for-
mal dirigido à direcção.

São órgãos da Associação, a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.

13 de Maio de 2004. � A Notária, Wanda Maria Coutinho Morais
Silva. 3000142367

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE LEVER

Certifico, para efeitos de publicação, que neste 2.º Cartório Notarial
de Santa Maria da Feira, e no livro de notas, para escrituras diversas
n.º 382-H, a fls. 99, se encontra exarada uma escritura de constitui-
ção de associação, denominada Associação de Solidariedade Social de
Lever, com duração por tempo indeterminado, a contar da sua cons-
tituição e tem a sua sede na Rua Cavada de Meias, 30, Vila de Lever,
do concelho de Vila Nova de Gaia, cujo objecto principal é:

1 � O apoio aos idosos na velhice, na invalidez, no lazer, na
integração comunitária, no centro de dia no lar de idosos;

2 � A título secundário, a Associação pretende, ainda, apoiar os
idosos na saúde, através da prestação de cuidados de medicina preven-
tiva, curativa e de reabilitação; e os órgãos sociais são a assembleia
geral, a direcção e o conselho fiscal.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2004. � A Ajudante, Beatriz de Sousa Santos.
3000142376

CLUBE DE CAÇA E PESCA DE ARCOS DE VALDEVEZ

Certifico que por escritura outorgada em 30 de Maio de 2003,
exarada a fls. 15 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas
n.º 337-C, do Cartório Notarial de Arcos de Valdevez, a cargo da
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notária Licenciada Maria Albertina Barbosa Campos, foram alterados
os estatutos da Associação denominada Clube de Caça e Pesca de Arcos
de Valdevez, com sede no Gaveto das Ruas Nunes de Azevedo e
Dr. Félix Alves Pereira, 35 cave, da freguesia de Arcos de Valdevez
(Salvador), do concelho de Arcos de Valdevez, quanto ao objecto da
mesma, passando o artigo 1.º dos estatutos daquela associação a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A associação adopta a denominação Clube de Caça e Pesca de Arcos
de Valdevez, tem a sua sede no Gaveto das Ruas Nunes de Azevedo e
Dr. Félix Alves Pereira, 35, cave, na vila e concelho de Arcos de
Valdevez, durará por tempo indeterminado, e tem por objecto o
ordenamento, fomento e exploração das espécies piscícolas e
venatórias, a administração das zonas de caça e pesca associativas,
bem como a conservação e protecção da natureza, e prosseguir os
seguintes fins:

§ 1.º Ter finalidade recreativa e formativa dos caçadores, contri-
buindo para o fomento dos recursos cinegéticos e para a prática orde-
nada e melhoria do exercício da caça;

§ 2.º Fomentar e zelar pelo cumprimento das normas legais sobre
a caça;

§ 3.º Promover ou apoiar cursos ou outras acções de formação
tendentes à apresentação dos candidatos associados aos exames para
a obtenção da carta de caçador;

§ 4.º Promover e apoiar cursos ou outras acções de formação ou
reciclagem sobre gestão de zonas de caça e conservação de fauna e os
seus habitats;

§ 5.º Procurar harmonizar os interesses dos caçadores com os dos
proprietários, agricultores, produtores florestais ou outros cidadãos
interessados na conservação da fauna, preconizando as acções que,
para o efeito, tenham por convenientes.

Está conforme, nada havendo na parte omitida que contrarie o que
vai certificado.

7 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Fernanda da
Silva Araújo Galvão. 3000142397

BICS � ASSOCIAÇÃO DOS CENTROS DE EMPRESA
E INOVAÇÃO PORTUGUESES

Certifico que, por escritura de 13 de Março de 1998, exarada a
fls. 2, do livro de notas n.º 211-B, do 24.º Cartório Notarial de Lisboa,
a cargo do notário Victor Sampaio Beja, foi constituída uma associação,
sem fins lucrativos, por tempo indeterminado, sem fins lucrativos,
com a denominação em epígrafe, com sede em Lisboa, na Azinhaga
dos Lameiras, Campus do INETI, Edifício R, na freguesia do Lumiar,
concelho de Lisboa, nos seguinte termos:

Objecto: A Associação tem por fim congregar todos os Europeen
Union Business & Inovation Centers, reconhecidos como tal pela
Comissão Europeia e que possuam sede em território nacional, com o
objectivo de potenciar a actividade de todos e cada um dos seus mem-
bros, através de uma estrutura única que permita a realização concer-
tada de acções conjuntas e por intermédio da partilha de recursos,
metodologias, meios, actividades e experiências.

Admissão de associados: podem ser associados todos os Europeen
Union Business & Inovation Centers, reconhecidos como tal pela
Comissão Europeia e que possuam sede em território nacional, desde
que solicitem a sua adesão por escrito à direcção e se comprometam
à estrita observância das condições estabelecidas para o efeito pela
assembleia geral. A admissão de associados compete exclusivamente
à assembleia geral.

Exclusão de associados � qualquer associado que infrinja grave-
mente os seus deveres sociais enquanto tal, ou prejudique seriamente
a Associação pode, por proposta da direcção, ser excluído de asso-
ciado com perca total de quaisquer direitos, mediante deliberação da
assembleia geral.

Está conforme.

19 de Maio de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000143602

CLUBE DE CAÇADORES DA FREGUESIA DE ARAZEDE

Certifico, para fins de publicação, que no dia 19 de Maio de 2004,
no livro de notas para escrituras diversas n.º 181-D, deste Cartório

Notarial de Condeixa-a-Nova, a fls. 58 e seguintes, foi lavrada uma
escritura de alteração dos estatutos da Associação denominada Clube
de Caçadores da Freguesia de Arazede, pessoa colectiva n.º 501632328,
com sede no lugar e freguesia de Arazede, concelho de Montemor-o-
-Velho, na qual foram alterados os artigos 1.º e 7.º, que passaram a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A Associação denomina-se Clube de Caçadores da Freguesia de
Arazede e tem por objecto principal gerir zonas de caça de interesse
associativo ou participar na gestão de zonas de caça de interesse na-
cional ou municipal.

O Clube contribuirá para a formação e recreio dos seus associados,
bem como participará no fomento dos recursos cinegéticos e na prá-
tica ordenada e na melhoria do exercício da caça.

O Clube zelará pelo fomento e cumprimento das normas legais sobre
a caça, bem como a promoção ou apoio de cursos ou outras acções de
formação direccionadas a novos caçadores e à formação ou reciclagem
sobre gestão de zonas de caça e conservação da fauna e dos seus
habitat.

O Clube procurará harmonizar os interesses dos caçadores com os
dos proprietários, agricultores, produtores florestais ou outros cida-
dãos interessados na conservação da fauna, preconizando as acções
para o efeito, que tenha por convenientes.

ARTIGO 7.º

1 � A direcção é composta por sete associados, presidente, vice-
-presidente, 1.º secretário, 2.º secretário, tesoureiro, 1.º vogal e 2.º vogal.

2 � A Associação obriga-se com as assinaturas conjuntas do pre-
sidente e do tesoureiro ou do vice-presidente e do tesoureiro.

Está conforme.

19 de Maio de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000144078

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS
DAS TERRAS DE SANTA MARIA

Alteração de estatutos

Maria Emília Martins da Silva, chefe de divisão da Câmara Muni-
cipal de Oliveira de Azeméis, no exercício de funções de seu notário
privativo, certifica, narrativamente, que, por escritura de 10 de Maio
de 2004, lavrada de fls. 57 a fls. 58 do livro de escrituras diversas
deste notário privativo n.º 37, se procedeu à alteração dos estatutos
da Associação de Municípios das Terras de Santa Maria, em cum-
primento da Lei n.º 11/2003, de 13 de Maio, os quais constam do
documento que a seguir se publica na íntegra.

Estatutos

CAPÍTULO I

Disposições gerais

ARTIGO 1.º

Constituição e denominação

Os municípios de Arouca, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira,
S. João da Madeira e Vale de Cambra, constituem entre si uma comu-
nidade intermunicipal do tipo associação de municípios de fins espe-
cíficos, denominada Associação de Municípios das Terras de Santa
Maria adiante designada por Associação, pessoa colectiva de direito
público, que se regerá pelos presentes estatutos e pelas disposições
legais aplicáveis.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � A Associação tem como objecto o planeamento, a elabora-
ção de projectos, o financiamento, a execução, a gestão e a manu-
tenção de actividades relacionadas com a articulação dos investimentos
municipais de interesse intermunicipal e a coordenação, das actua-
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ções entre os municípios e os serviços da administração central, nas
seguinte áreas:

a) Infra-estruturas de saneamento básico e abastecimento público;
b) Saúde;
c) Educação;
d) Ambiente, conservação da natureza e recursos naturais;
e) Segurança e protecção civil;
f) Acessibilidades e transportes;
g) Equipamentos de utilização colectiva;
h) Apoio ao turismo e à cultura;
i) Apoios ao desporto, à juventude e às actividades de lazer;
j) Obras e melhoramentos intermunicipais;
l) Distribuições energéticas;
m) Tecnologias de informação;
n) Planeamento e gestão estratégica, territorial, económica e social;
o) Gestão territorial na área dos municípios integrantes.

ARTIGO 3.º

Sede e delegações

1 � A Associação tem a sua sede na cidade de Oliveira de Azeméis.
2 � A Associação, tendo em conta os seus objectivos, planos de

actuação e as características de alguns empreendimentos poderá criar
delegações, secções ou outras formas de se representar em diferentes
localidades situadas na área dos municípios associados, mediante deli-
beração da assembleia intermunicipal, sob proposta do conselho
directivo. A localização das sedes dos serviços que vier a criar serão
definidas nos regulamentos específicos desses serviços.

ARTIGO 4.º

Património

1 � O património da Associação é constituído pelos bens e direi-
tos para ela transferidos ou adquiridos a qualquer título.

2 � A transferência do património dos municípios para a Associa-
ção será precedida de deliberação favorável dos órgãos municipais
competentes.

3 � A transferência do património da Associação para qualquer
dos municípios associados será precedida de deliberação favorável da
assembleia intermunicipal sob proposta do conselho directivo.

4 � Os bens e direitos transferidos pelos municípios para a Asso-
ciação e vice-versa, serão objecto de inventário, a constar da acta de
acordo mútuo, subscrita pelas partes interessadas, com menção das
actividades em que se integram.

ARTIGO 5.º

Inventário

1 � A Associação manterá em registo, um inventário do qual cons-
tem os bens, equipamentos e outros e respectivo valor, actualizado,
que evidenciem a contribuição de cada associado para o património
da Associação.

2 � No caso de extinção ou dissolução da associação, cada muni-
cípio será reintegrado em espécie ou no seu correspondente valor
monetário, dos bens, equipamento e valores com que contribuiu para
o património da Associação.

3 � Na ausência de acordo sobre o valor dos bens ou equipamentos
recorre-se à sua avaliação por três peritos, sendo um indicado pelo
município, outro pela Associação e o terceiro pelos peritos indicados.

ARTIGO 6.º

Benefícios e contribuições

1 � Os benefícios resultantes dos bens e equipamentos e outros,
constituem receita que ficará adstrita a cada município na proporção
do seu contributo para a aquisição desses bens e equipamentos.

2 � As contribuições a suportar por cada município pela utiliza-
ção dos bens e equipamentos e outros da Associação será calculada na
proporção do seu contributo para a aquisição dos mesmos e/ou do
valor dos serviços prestados pela Associação.

ARTIGO 7.º

Duração

1 � A Associação é constituída por tempo indeterminado, assim
como os serviços executivos das actividades do seu objecto.

2 � No caso de actividades cujo exercício se pretende limitado, o
respectivo tempo de duração será definido em regulamento específico.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 8.º

Associados

1 � São membros associados da Associação de Municípios das
Terras de Santa Maria os Municípios de Arouca, Oliveira de Azeméis,
Santa Maria da Feira, São João da Madeira e Vale de Cambra.

2 � Podem ainda ser associados todos os municípios limítrofes que
pretendam apoiar a prossecução dos objectivos da Associação.

3 � O pedido de adesão dos candidatos a Associados é feito ao
conselho directivo, que submete o pedido à assembleia intermunicipal
na primeira reunião a ter lugar após o seu recebimento e a sua admis-
são será aceite pela assembleia intermunicipal, por maioria qualificada,
desde que se encontrem presentes, pelo menos, três quartos dos repre-
sentantes dos municípios associados.

4 � Constitui condição da adesão o pagamento pelo município ade-
rente de uma comparticipação extraordinária a fixar pela assembleia
intermunicipal, sob proposta do conselho directivo, calculada em função
os serviços e equipamentos da Associação dos quais o aderente beneficie.

5 � Na fixação da comparticipação referida no número antece-
dente atender-se-á ao valor do equipamento à data da adesão.

ARTIGO 9.º

Direitos dos associados

Constituem direitos dos municípios associados:
a) Auferir dos benefícios da actividade da Associação;
b) Apresentar propostas e sugestões úteis ou necessárias à realiza-

ção dos objectivos estatutários;
c) Participar nos órgãos da Associação;
d) Exercer todos os poderes e faculdades previstas nestes estatutos

e nos regulamentos internos da Associação.

ARTIGO 10.º

Deveres dos associados

Constituem deveres dos municípios associados:
a) Prestar à associação e seus órgãos colaboração necessária para a

realização às suas actividades do seu objecto;
b) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares,

respeitantes à Associação, bem como os estatutos e as deliberações
dos órgãos da mesma;

c) Recorrer em exclusivo à Associação para a prestação de servi-
ços por ela proporcionados, nos termos do articulado dos estatutos
específicos ou, na sua ausência, nos termos definidos pelo programa
de actividades aprovado;

d) Liquidar as obrigações pecuniárias para com a Associação;
e) Desempenhar com zelo e diligência os cargos para que tenham

sido eleitos.

ARTIGO 11.º

Exclusão

1 � Qualquer membro da Associação poderá ser excluído no caso de:
a) Incumprimento grave das suas obrigações;
b) Atitude que cause ou ameace causar graves perturbações no fun-

cionamento da Associação;
c) Falta de pagamento da sua participação nas despesas de funcio-

namento da Associação.
2 � A exclusão de um associado só poderá realizar-se mediante

acordo unânime dos restantes membros da Associação. Se não existir
acordo unânime, a exclusão só poderá produzir-se por decisão judicial
e a requerimento da maioria dos associados.

ARTIGO 12.º

Perda de qualidade de associado

1 � Perdem a qualidade de associados:
a) Os que por escrito, o solicitaram ao conselho directivo;
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b) Os que pela sua conduta, deliberadamente contribuam ou con-
corram para o descrédito, desprestígio ou prejuízo da Associação;

2 � A desvinculação do associado, só produzirá efeitos após o
termo e aprovação do relatório de contas do exercício em curso.

CAPÍTULO III

Estrutura e funcionamento

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 13.º

Órgãos e funcionamento

1 � São órgãos da Associação:
a) A assembleia intermunicipal;
b) O conselho directivo.
2 � Os órgãos da Associação funcionam colegialmente.

ARTIGO 14.º

Designação e mandato

1 � Os membros dos órgãos da Associação, são designados de entre
os elementos dos executivos dos municípios, sendo a qualidade de mem-
bro daqueles órgãos indissociável da qualidade de membro da câmara
municipal que cada um designou para o efeito.

§ único. No início de cada mandato autárquico decorrente de elei-
ções para os órgãos das autarquias locais, serão, obrigatoriamente,
designados os novos membros dos órgãos da Associação, nos termos
do número anterior.

2 � Às pessoas designadas nos termos do número anterior, apli-
cam-se as normas em vigor relativas a deslocações para o exterior da
área territorial, estabelecidas para os membros do executivo do muni-
cípio de maior categoria.

3 � Os membros dos órgãos da Associação servem pelo período de
um mandato e mantêm-se em actividade até serem legalmente substi-
tuídos.

ARTIGO 15.º

Deliberações

1 � Nenhum órgão pode tomar deliberações válidas sem que esteja
presente a maioria dos seus membros.

2 � As deliberações dos órgãos da Associação são tomadas por
maioria absoluta, sempre que a lei ou estes estatutos não exijam maioria
qualificada.

3 � As votações respeitantes a eleições para os cargos dos órgãos ou
a assuntos de incidência pessoal serão feitas por escrutínio secreto, pro-
cesso que igualmente será adoptado sempre que a lei assim o determinar.

4 � Os presidentes dos órgãos têm voto de qualidade.

ARTIGO 16.º

Actas

1 � Será sempre lavrada acta das reuniões de qualquer órgão, a qual
deve ser assinada, no caso do conselho directivo, pelo menos pela
maioria dos titulares presentes e no caso da assembleia intermunicipal,
pela respectiva mesa.

2 � As actas dos órgãos da Associação serão elaborados sob a res-
ponsabilidade do secretário a eleger de entre os membros do órgão,
que as assinará conjuntamente com o presidente do respectivo órgão.

3 � As actas ou textos das deliberações mais importantes podem ser
aprovadas em minuta, desde que tal seja decidido pela maioria dos mem-
bros presentes, caso em que a assinatura será efectuada no final da reunião.

SECÇÃO II

Assembleia intermunicipal

ARTIGO 17.º

Natureza e composição

1 � A assembleia intermunicipal é o órgão deliberativo da Asso-
ciação onde estão representados os municípios associados e é consti-

tuído pelo presidente e por dois vereadores de cada uma das câmaras
municipais, designados pelo respectivo executivo.

2 � Os presidentes das câmaras dos municípios associados serão
obrigatoriamente membros da assembleia intermunicipal podendo, no
entanto, delegar a sua representação a qualquer vereador.

ARTIGO 18.º

Duração do mandato

1 � A duração do mandato dos membros da assembleia intermu-
nicipal coincide com a que legalmente estiver fixada para os órgãos
das autarquias locais.

2 � A perda, a cessação, a renúncia ou a suspensão de mandato no
órgão municipal determina o mesmo efeito no mandato detido nos
órgãos da Associação. Neste caso é designado um novo membro, que
completará o mandato do anterior titular, não podendo em qualquer
caso exceder a duração do seu mandato na câmara.

ARTIGO 19.º

Funcionamento da assembleia intermunicipal

1 � Os trabalhos da assembleia intermunicipal são dirigidos por uma
mesa constituída por um presidente, um vice-presidente e um secre-
tário, a eleger de entre os seus membros, , por meio de listas.

2 � A assembleia intermunicipal reúne, nos termos definidos nos
presentes estatutos.

3 � O presidente nas suas faltas ou impedimentos será substituído
em todas as suas funções pelo vice-presidente.

4 � Os membros da mesa provirão de municípios diferentes.

ARTIGO 20.º

Competências

1 � Compete, em geral, à assembleia intermunicipal, todos os
poderes adequados à realização do respectivo objecto, com excepção
dos que, pela sua natureza ou por disposição legal, devam ser exerci-
dos directamente pelos órgãos do município.

2 � Compete, designadamente, à assembleia intermunicipal:
a) Eleger e destituir os membros da respectiva mesa, assim como

os membros do conselho directivo;
b) Aprovar as opções do plano e a proposta de orçamento e as

suas revisões, bem como apreciar o inventário de todos os bens, di-
reitos e obrigações patrimoniais e respectiva avaliação e, ainda, apre-
ciar e votar os documentos de prestação de contas;

c) Aprovar a celebração de protocolos, acordos ou contrato
-programas, com outras entidades públicas ou privadas, relativos a
transferências de atribuições ou competências;

d) Aprovar, sob proposta do conselho directivo, a celebração de
contratos de concessão de serviços;

e) Aprovar acordos e cooperação ou a participação noutras pessoas
colectivas e a constituição de empresas intermunicipais;

f) Aprovar a adesão de outros municípios nos termos da lei;
g) Aprovar regulamentos, designadamente de organização e de fun-

cionamento;
h) Aprovar o seu regimento;
i) Fixar, sob proposta do conselho directivo, a remuneração do

secretário-geral, de acordo com as funções exercidas;
j) Aprovar, sob proposta do conselho directivo, os planos previs-

tos no n.º 2 do artigo 25.º;
1) Criar mediante regulamento adequado serviços de apoio técnico

e administrativo, vocacionados para recolher e sistematizar a infor-
mação e para elaborar os estudos necessários à preparação das decisões
ou deliberações, bem como para promover a respectiva execução, sem
prejuízo do recurso ao apoio técnico de entidades da administração
central nos termos previstos para os municípios;

3 � Aprovar a participação em projectos e acções de cooperação
descentralizada, designadamente no âmbito da União Europeia e da
Comunidade de Países de Língua Portuguesa.

4 � Aprovar a participação em pessoas colectivas que prossigam
fins de interesse público que se contenham nas suas atribuições;

5 � Adoptar quaisquer outras formas de exercício de actividade
legalmente possíveis.

6 � Assegurar o acompanhamento, apoio técnico e consultoria na
realização de novos projectos de investimento, de recuperação e pre-
servação de recursos naturais ou de património;

7 � Deliberar sobre a dissolução, a fusão, a cisão e a liquidação da
Associação;

8 � Exercer os demais poderes que lhe sejam conferidos por lei,
pelos estatutos, pelo regimento ou pela assembleia.
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9 � As competências da administração central serão objecto de
contratualização com o Governo, obedecendo a contratos tipo com a
definição de custos padrão.

10 � Os municípios só poderão transferir competências para a
Associação quando dessa transferência resultem ganhos de eficiência,
eficácia e economia.

11 � Compete ao presidente da assembleia:
a) Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias;
b) Dirigir os trabalhos da assembleia;
c) Exercer os demais poderes que lhe sejam conferidos por lei, pelos

estatutos, pelo regimento ou pela assembleia.

ARTIGO 21.º

Reuniões

1 � As reuniões da assembleia intermunicipal são convocadas pelo
presidente da respectiva mesa, nos termos da lei.

2 � A assembleia intermunicipal reúne ordinariamente uma vez por
trimestre, e extraordinariamente, sempre que necessário, por inicia-
tiva do presidente da mesa, a requerimento do conselho directivo ou
da maioria dos municípios associados.

3 � As actas ou minutas serão elaboradas pelo secretário e assina-
das pelos membros da mesa, delas constando a devida deliberação de
aprovação.

SECÇÃO III

Do conselho directivo

ARTIGO 22.º

Natureza e composição

1 � O conselho directivo é o órgão executivo da Associação e é
composto por três membros, um presidente e dois vogais, eleitos pela
assembleia intermunicipal de entre os seus membros.

2 � O exercício do cargo de presidente da mesa da assembleia
intermunicipal é incompatível com o de membro do conselho
directivo.

ARTIGO 23.º

Mandato

1 � A duração do mandato dos membros do conselho directivo é
de um ano, automaticamente renovável por iguais períodos, se na
primeira sessão da assembleia intermunicipal que se realiza depois do
seu termo, não se deliberar proceder a nova eleição.

2 � Sempre que se verifiquem eleições para os órgãos representa-
tivos de, pelo menos, metade dos municípios associados, cessam os
mandatos do conselho directivo, devendo a assembleia intermunicipal
proceder a nova eleição na primeira reunião que se realize após aque-
le acto eleitoral.

ARTIGO 24.º

Vacatura de cargos

1 � Os membros do conselho directivo cessam funções se, por
qualquer motivo, deixarem de pertencer ao órgão da autarquia que
representam.

2 � No caso de vacatura do cargo por parte de qualquer membro
do conselho directivo, a assembleia intermunicipal deve proceder, na
primeira reunião que se realize após a verificação da vaga, à eleição
do novo membro, cujo mandato terá a duração do período em falta
até ao termo do mandato do anterior titular, aplicando-se à sua reno-
vação o disposto no n.º 1 do artigo 23.º

ARTIGO 25.º

Competências

Compete ao conselho directivo:
1 � No âmbito da organização e funcionamento:
a) Exercer as competências transferidas pela administração cen-

tral ou delegadas pelos municípios integrantes;
b) Assegurar o cumprimento das deliberações da assembleia;
c) Dirigir os serviços técnicos e administrativos da Associação;
d) Propor à assembleia projectos de regulamento aplicáveis no

território dos municípios integrantes;

e) Nomear o secretário-geral;
f) Designar os representantes da associação em quaisquer entidades

ou órgãos previstos na lei;
g) Executar os orçamentos, bem como aprovar as suas alterações;
2 � No âmbito do planeamento e do desenvolvimento:
a) Elaborar e submeter à aprovação da assembleia as opções do plano,

a proposta e orçamento e as respectivas revisões;
b) Elaborar e aprovar a norma de controlo interno, bem como o

inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e res-
pectiva avaliação e, ainda, os documentos de prestação de contas, a
submeter à apreciação e votação da assembleia;

c) Propor ao Governo os planos, os projectos e os programas de
investimento e desenvolvimento de alcance intermunicipal;

d) Elaborar e acompanhar os planos intermunicipais, ao nível do
desenvolvimento regional, do ordenamento do território, da protec-
ção civil e dos transportes;

e) Acompanhar a elaboração, a revisão e a alteração de planos direc-
tores municipais, de planos ou instrumentos de política sectorial e de
planos especiais de ordenamento do território;

f) Apresentar candidaturas a financiamentos, através de programas,
projectos e demais iniciativas;

g) Apresentar às entidades competentes projectos de moderniza-
ção administrativa, de formação de recursos humanos e de tecnologias
de informação e de divulgação de informação;

h) Conceber e executar os planos plurianuais e anuais de formação
dos recursos humanos dos municípios que integram a associação;

3 � Compete, ainda, ao conselho directivo:
a) Coordenar e gerir as redes intermunicipais de inovação, de infor-

mação geográfica, de monitorização e controlo da qualidade dos meios
naturais, de promoção do espaço geográfico da associação, de arti-
culação e compatibilização de objectivos e iniciativas municipais e
governamentais de redes de acessibilidades e de equipamentos e infra-
estruturas;

b) Sem prejuízo dos poderes conferidos às respectivas entidades
concessionárias, coordenar e gerir as redes de abastecimento de água,
saneamento básico, gestão de resíduos sólidos urbanos, industriais e
hospitalares;

c) Conceber, coordenar e apoiar programas integrados de gestão
das infra-estruturas e equipamentos desportivos, de recreio e lazer;

d) Gerir programas de âmbito intermunicipal, integrados em pro-
gramas de desenvolvimento regional, designadamente no quadro de
planos de desenvolvimento integrado;

e) Definir e participar na gestão de programas intermunicipais no
âmbito da sociedade de informação e do conhecimento;

f) Colaborar na gestão dos transportes escolares;
g) Colaborar na gestão e na administração de unidades de saúde

localizadas e com acção no âmbito geográfico da Associação;
h) Colaborar na gestão integrada de espaços públicos e de equipa-

mentos colectivos;
i) Participar na gestão das áreas protegidas e das áreas ambiental-

mente sensíveis;
j) Participar na avaliação do impacte ambiental de políticas, planos

e programas de natureza intermunicipal;
1) Definir e propor critérios de dimensionamento e localização de

equipamentos, infra-estruturas e espaços verdes com projecção
intermunicipal;

m) Gerir a actividade de higiene e limpeza urbanas;
n) Promover a articulação e compatibilização, na óptica do

utilizador, da rede de transportes colectivos na área dos municípios
associados;

o) Proceder à elaboração das redes de unidades museológicas, de
prestação de cuidados de saúde, de desenvolvimento turístico e de
arquivos;

p) Conceber e propor uma política intermunicipal de cultura e do
património, articulando-a com as dos ministérios da tutela;

q) Promover a ligação dos estabelecimentos do ensino superior e
técnico-profissional com o sector produtivo público, privado e coo-
perativo;

r) Participar na elaboração da carta educativa;
s) Participar na elaboração da carta de equipamentos de saúde;
t) Participar na elaboração da carta de localização de pólos tecno-

lógicos e empresariais;
u) Participar na elaboração da carta de equipamentos desportivos;
v) Apoiar financeiramente ou por qualquer outro modo iniciativas

culturais de criação; produção e difusão de eventos de interesse
intermunicipal;

x) Apoiar financeiramente ou por qualquer outro modo, designada-
mente através da celebração de protocolos, a construção e a recupe-
ração de equipamentos e estruturas locais que, pelo seu valor histórico,
artístico, científico, social e técnico, se integrem no património cul-
tural local ou intermunicipal;
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z) Apoiar a oferta turística no mercado nacional;
aa) Apoiar os municípios associados na elaboração e apresentação

de projectos e programas integrados a candidatar a co-financiamento
pela União Europeia ou pelo Estado;

bb) Promover a certificação de origem e da qualidade dos produtos
oriundos do espaço intermunicipal;

cc) Promover acções de informação e divulgação, designadamente
em matéria ambienta1 e de segurança rodoviária;

dd) Promover a criação de condições para financiamento da acti-
vidade produtiva na área da Associação;

ee) Exercer os demais poderes que lhe sejam conferidos por delibe-
ração da assembleia intermunicipal.

4 � Sem prejuízo dos poderes de ratificação do Governo, compete
aos conselhos directivos, no âmbito da gestão territorial, a elabora-
ção de planos intermunicipais de ordenamento do território.

5 � O conselho directivo poderá delegar no seu presidente quais-
quer das competências previstas no n.º 1 deste artigo que, pela sua
natureza, não sejam da sua exclusiva competência, dando conheci-
mento na primeira reunião subsequente.

ARTIGO 26.º

Competências do presidente do conselho directivo

1 � Compete ao presidente do conselho directivo:
a) Convocar e presidir às reuniões do conselho directivo, dirigir os

respectivos trabalhos e promover a elaboração das actas;
b) Promover a execução das deliberações do conselho directivo e

coordenar a respectiva actividade;
c) Suspender a executoriedade das deliberações do conselho directivo,

mediante parecer fundamentado, quando entenda que a deliberação não
foi tomada ou não obedece aos termos legais ou estatutários, subme-
tendo o assunto a decisão definitiva na reunião imediata do conselho;

d) Representar a Associação em juízo e fora dele;
e) Autorizar o pagamento das despesas orçamentadas da Associa-

ção, de harmonia com as deliberações do conselho;
f) Assinar ou visar a correspondência do conselho directivo;
g) Submeter as contas da Associação a julgamento do Tribunal de

Contas;
h) Exercer os demais poderes que lhe sejam conferidos por delibe-

ração do conselho directivo;
i) Designar qual dos vogais o substitui nas suas ausências ou impe-

dimentos;
j) Autorizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços e

empreitadas de obras públicas até ao valor ou montante limite esta-
belecido pelo conselho directivo

2 � O presidente do conselho directivo pode praticar quaisquer
actos de competência deste, sempre que o exijam circunstâncias ex-
cepcionais e não seja possível reuni-lo, extraordinariamente, ficando,
porém, os actos praticados sujeitos a ratificação do conselho directivo,
na primeira reunião subsequente.

3 � O presidente do conselho directivo, pode delegar no secretário-
-geral as competências necessárias à gestão corrente da Associação.

ARTIGO 27.º

Reuniões

O conselho directivo reúne, obrigatoriamente, uma vez por mês e,
extraordinariamente, sempre que necessário, por iniciativa de qual-
quer dos seus membros.

ARTIGO 28.º

Recurso das deliberações

As deliberações e decisões dos órgãos ou agentes da Associação são
graciosa e contenciosamente impugnáveis nos termos dos órgãos
municipais.

SECÇÃO IV

Secretário-geral

ARTIGO 29.º

Secretário-geral

1 � O conselho directivo pode nomear um secretário-geral para
a gestão corrente dos assuntos da Associação, devendo, neste caso,

ficar expressamente determinado em acta quais os poderes que lhe
são conferidos.

2 � A função de secretário-geral pode ser exercida, em comissão
de serviço, por funcionários do Estado, de institutos públicos e das
autarquias locais, pelo tempo necessário ao cumprimento do seu
mandato, determinando a sua cessação o regresso do funcionário ao
lugar de origem.

3 � O período de tempo da comissão conta, para todos os efeitos
legais, como tempo prestado no lugar de origem do funcionário,
designadamente para efeitos de promoção e progressão na carreira e
na categoria em que o funcionário se encontra integrado.

4 � Mediante proposta do conselho directivo, a assembleia
intermunicipal pode fixar a remuneração do secretário-geral, de acordo
com as funções exercidas.

5 � O exercício de funções de secretário-geral por pessoal não
vinculado à administração pública não confere ao respectivo titular a
qualidade e funcionário ou agente e é incompatível com o exercício
de qualquer cargo político em regime de permanência.

6 � As funções de secretário-geral cessam a qualquer momento por
deliberação do conselho directivo.

7 � Compete ao secretário-geral apresentar ao conselho directivo,
nos meses de Junho e Dezembro, um relatório sobre o modo como
decorreu a gestão dos assuntos a seu cargo.

CAPÍTULO III

Pessoal

Artigo 30.º

Pessoal

1 � A Associação dispõe de um quadro de pessoal próprio, nos
termos da lei.

2 � O quadro a que se refere no n.º 1 será preenchido através da
requisição ou do destacamento, preferencialmente de funcionários
oriundo dos quadros de pessoal dos municípios integrantes e das asso-
ciações de municípios ou dos serviços da administração directa ou
indirecta do Estado.

3 � A requisição e o destacamento não estão sujeitos aos limites
de duração legalmente previstos.

4 � Sempre que o recurso aos instrumentos de mobilidade previs-
tos no n.º 3 não permita o preenchimento das necessidades perma-
nentes, as novas contratações ficarão sujeitas ao regime do contrato
individual de trabalho.

5 � O preenchimento do quadro de pessoal pode ser efectuado por
fases.

ARTIGO 31.º

Encargos com pessoal

1 � As despesas efectuadas com o pessoal do quadro próprio ou
outro relevam para efeitos do limite estabelecido na lei para as des-
pesas com pessoal do quadro dos municípios Associados.

2 � Para efeitos do disposto no número anterior, compete à
assembleia intermunicipal deliberar sobre a forma de imputação das
despesas aos municípios associados, a qual carece de acordo das assem-
bleias municipais dos municípios em causa.

3 � Os encargos com o pessoal que resultem da transferência de
competências da administração central não relevam para as despesas
com pessoal do quadro dos municípios associados no ano em que se
efectivem.

CAPÍTULO IV

Da gestão económica e financeira

ARTIGO 32.º

Instrumentos de gestão

A gestão económica e financeira da Associação e dos respectivos
serviços será orientada, designadamente, pelos seguintes instrumen-
tos de gestão:

a) Plano plurianual de investimentos;
b) Orçamento;
c) Execução anual do plano plurianual de investimentos;
d) Mapas de execução orçamental;
e) Balanço;
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f) Demonstração de resultados;
g) Anexos às demonstrações financeiras.

ARTIGO 33.º

Contribuição financeira

1 � Em cada ano, os municípios associados contribuirão para o
orçamento da Associação segundo proporções a aprovar pela
assembleia intermunicipal, sob proposta do conselho directivo, de
acordo com os seguintes critérios:

a) Para as despesas de funcionamento normal da Associação,
comuns a todos os municípios em valor igual a fixar, pela assem-
bleia intermunicipal conforme o atrás expresso;

b) Para as despesas directamente ligadas a investimentos e a pres-
tação de serviços, na proporção do volume de serviços por si adqui-
ridos ou exigidos por actividades da Associação.

2 � A contribuição estabelecida para cada município, para consti-
tuição ou financiamento da Associação, deve ser entregue atempada-
mente, não havendo lugar à sua reversão, mesmo quando o Município
não utilize os serviços prestados pela Associação.

ARTIGO 34.º

Contabilidade

A Associação disporá do regime de contabilidade estabelecida para
os municípios.

ARTIGO 35.º

Plano plurianual de investimento e orçamento

1 � O plano plurianual de investimentos e o orçamento da Asso-
ciação são elaborados pelo conselho directivo e submetidos a aprova-
ção da assembleia intermunicipal no decurso do último trimestre de
cada ano.

2 � Do orçamento deverá constar a contribuição de cada municí-
pio associado para despesas da Associação.

3 � Na elaboração do orçamento da Associação, devem respeitar-
-se, com as necessárias adaptações, as regras do equilíbrio financeiro
e os princípios estabelecidos na lei para a contabilidade das autarquias
locais.

4 � O conselho directivo pode elaborar no decurso do ano econó-
mico revisões ao plano plurianual de investimentos e ao orçamento
destinadas a ocorrer a despesas imprevistas ou insuficientemente
dotadas, que submeterá à aprovação da assembleia intermunicipal.

5 � O conselho directivo pode elaborar, no decurso do ano eco-
nómico, alterações ao plano plurianual de investimentos e ao orça-
mento.

6 � O plano e orçamento, assim como as suas revisões, serão reme-
tidos pelo conselho directivo às assembleias municipais dos municí-
pios associados, para seu conhecimento no prazo de um mês após a
respectiva aprovação.

ARTIGO 36.º

Relatório de actividades, balanço e conta de gerência

1 � O conselho directivo elaborará anualmente e apresentará à
assembleia intermunicipal, no 1.º trimestre do ano seguinte, a exe-
cução anual do plano plurianual de investimentos, mapas de execução
orçamental, balanço, demonstração de resultados e anexos às demons-
trações financeiras.

2 � O conselho directivo exporá detalhada e justificadamente a
acção desenvolvida, demonstrará a regularidade orçamental de
efectivação de despesas, a discriminação dos financiamentos obtidos
e aplicação de fundos e prestará todos os esclarecimentos à interpre-
tação do balanço e das contas apresentadas.

3 � O conselho directivo remeterá às assembleias municipais de
cada município associado, para seu conhecimento, no prazo de um
mês após a sua aprovação, os documentos referidos em 1.

ARTIGO 37.º

Provisões e reservas

A Associação poderá fazer provisões e reservas consentidas por lei
às entidades congéneres, sendo as reservas obrigatórias para encargos
fiscais, parafiscais e investimentos.

ARTIGO 38.º

Receitas

Constituem receitas da Associação:
a) O produto das contribuições dos municípios que a integram;
b) As transferências dos municípios, no caso de competências dele-

gadas por estes;
c) As transferências resultantes da contratualização com a admi-

nistração central e outras entidades públicas e privadas;
d) Os montantes de co-financiamentos comunitários que lhe sejam

atribuídos;
e) As dotações, subsídios ou comparticipações de que venha a bene-

ficiar;
f) As taxas de disponibilidade de utilização e de prestação de serviços;
g) O rendimento de bens próprios, o produto da sua alienação ou

da atribuição de direitos sobre eles;
h) Quaisquer acréscimos patrimoniais, fixos ou periódicos, que a

título gratuito ou oneroso, lhe sejam atribuídos por lei, contrato ou
acto jurídico;

i) Quaisquer outras receitas permitidas por lei;
j) O produto de empréstimos contraídos junto de entidades autori-

zadas à concessão de crédito.

ARTIGO 39.º

Empréstimos

1 � A Associação pode contrair empréstimos junto de quaisquer
instituições autorizadas por lei a conceder crédito, nos mesmos ter-
mos que os municípios.

2 � Os municípios são subsidiariamente responsáveis pelo paga-
mento das dívidas contraídas pela Associação, na proporção da res-
pectiva capacidade de endividamento.

3 � Os empréstimos a curto prazo podem ser contraídos para
ocorrer a dificuldades de tesouraria não podendo o seu montante ultra-
passar um décimo das contribuições dos municípios associados.

4 � Os empréstimos a médio e longo prazo podem ser contraídos
para aplicação a investimentos reprodutivos ou para proceder ao sanea-
mento financeiro da Associação.

5 � Os encargos anuais, com amortizações e juros de emprésti-
mos a médio e longo prazo, serão garantidos pela afectação de uma
parcela da participação dos municípios associados, nas receitas refe-
ridas na lei das finanças locais e legislação complementar ou ainda do
património próprio da Associação.

6 � Os encargos referidos no número anterior relevam para efei-
tos dos limites à capacidade de endividamento dos municípios Asso-
ciados, de acordo com um critério de proporcionalidade em razão da
capacidade legalmente definida para cada um deles, salvo quando se
destinem a financiar projectos ou obras transferidas pela administração
central.

7 � Para efeitos do disposto no número anterior, compete à
assembleia intermunicipal deliberar sobre a forma de imputação dos
encargos aos municípios associados, a qual carece de acordo expresso
das assembleias municipais dos municípios em causa.

8 � A Associação pode também beneficiar dos sistemas e progra-
mas específicos, legalmente previstos, de apoio financeiro aos muni-
cípios, nomeadamente no quadro de cooperação técnica e financeira
entre o Estado e as autarquias locais.

9 � A Associação não pode contratar empréstimos a favor de
qualquer dos municípios associados.

ARTIGO 40.º

Isenções

A Associação beneficia das isenções fiscais previstas na lei para as
autarquias locais.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 41.º

Validade dos actos normativos

Desde que aprovados ou ratificados pelos órgãos municipais com-
petentes, os regulamentos aprovados e publicados pela assembleia
intermunicipal são obrigatórios para os municípios associados.
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ARTIGO 42.º

Dissolução, fusão e cisão

1 � A extinção da Associação pode efectuar-se mediante a sua
dissolução, cisão ou fusão com outra Associação, seguindo-se, em
qualquer caso, a liquidação do respectivo património.

2 � A dissolução, a fusão, a cisão e a liquidação da associação
depende de deliberação da assembleia intermunicipal por maioria
simples.

3 � A deliberação a que se refere o número anterior é comunicada
ao Governo pelo município em que a Associação se encontra sediada.

4 � No caso de extinção da Associação, o seu património é repar-
tido, sem prejuízo dos direitos de terceiros, entre os municípios Asso-
ciados, na proporção da respectiva contribuição para a sua constituição
e sem prejuízo da restituição integral, ainda que mediante compensação,
das prestações em espécie.

5 � Para efeitos do número anterior, o conselho directivo e o
secretário-geral serão automaticamente investidos na qualidade de
comissão liquidatária, salvo se os seus membros não puderem ou não
quiserem aceitar tal incumbência, cabendo neste caso à assembleia
intermunicipal a designação de uma comissão liquidatária.

6 � Os funcionários afectos ao mapa de pessoal da Associação
regressam aos respectivos lugares de origem.

7 � Sempre que não seja possível proceder à integração do pessoal
nos termos do número anterior os funcionários devem indicar, por
ordem decrescente, os municípios em cujo quadro de pessoal prefe-
rem ser integrados, procedendo-se à respectiva ordenação em cada
carreira ou categoria de acordo com a antiguidade na categoria, na
carreira e na função pública.

8 � São criados nos quadros de pessoal dos municípios associados
os lugares, a extinguir quando vagarem, necessários à integração do
pessoal da Associação quando for extinta.

ARTIGO 43.º

Abandono da Associação

1 � Os municípios constituintes ficam obrigados a permanecerem
na Associação durante um período de cinco anos, sob pena de perderem
todos os benefícios financeiros e administrativos e de não poderem
integrar, durante um período de dois anos, comunidades intermunicipais
diversas daquela a que pertencem.

2 � Terminado o período referido no número anterior, qualquer
município pode abandonar a Associação, desde que a respectiva
assembleia municipal delibere nesse sentido por maioria simples.

3 � O município que pretenda abandonar a Associação deverá
avisar a Associação com a antecedência mínima de um ano. O aban-
dono implica a perda a favor da Associação de todos os bens e qual-
quer direito com que tenha contribuído para a formação do patri-
mónio.

4 � Este abandono não poderá, em caso algum, prejudicar a
concretização de obras comuns que já tenham sido iniciadas, de acordo
com programas anteriormente aprovados.

ARTIGO 44.º

Alterações aos estatutos

1 � Os estatutos podem ser modificados por acordo dos municí-
pios associados, observando-se, para o efeito, o regime estabelecido
na Lei n.º 11/2003, de 13 de Maio, ou em diplomas que a substituam,
para a respectiva aprovação.

2 � O conselho directivo poderá propor à assembleia intermu-
nicipal, ou esta por sua própria iniciativa, alterações aos estatutos
desde que haja acordo prévio e expresso dos órgãos dos municípios
associados.

ARTIGO 45.º

Omissões

Em caso de lacunas dos presentes estatutos, regularão, sucessiva-
mente, as seguintes leis:

a) A Constituição da República Portuguesa;
b) Lei n.º 11/2003, de 13 de Maio, ou diploma legal que lhe suceder;
c) Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, ou diploma legal que lhe suceder;
d) Código do Procedimento Administrativo;
e) Código Civil;
f) Leis gerais.

13 de Maio de 2004. � O Notário Privativo, Maria Emília Martins
da Silva. 3000144322

ADERE � ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
DOS RECURSOS HUMANOS

Certifico narrativamente para efeitos de publicação, que por escri-
tura de 19 de Março de 2004, lavrada a fls. 31 do livro de notas para
escrituras diversas n.º 964-B do 4.º Cartório Notarial de Lisboa a cargo
do notário licenciado Carlos Henrique Ribeiro Melon, foi outorgada
uma escritura de alteração de estatutos da Associação sem fins lucra-
tivos, denominada Adere � Associação para o Desenvolvimento dos
Recursos Humanos, com sede na Rua Tenente Jean Raymond, 13,
rés-do-chão, direito, em Setúbal, na qual foi deliberado por unanimi-
dade mudar a sede, para a Quinta da Cerieira, lote 125, na Sobreda,
concelho de Almada, substituir o objecto social e alterar o n.º 1 do
artigo 2.º e o artigo 4.º dos seus estatutos, que passam a ter a seguinte
redacção:

2.º

A Associação tem a sua sede na Quinta da Cerieira, lote 125, na
Sobreda, freguesia da Sobreda, concelho de Almada, podendo a
assembleia geral deliberar a sua eventual transferência.

4.º

A Associação tem por objecto a promoção e realização de ini-
ciativas e projectos próprios, e em cooperação, ligados à qualifi-
cação, ao aperfeiçoamento e ao reforço ou complemento de edu-
cação bem como ao fomento do emprego, a prevenção ao
desemprego, à plena integração económica e social e também à
igualdade de oportunidades, bem como ao desenvolvimento conti-
nuado de acções de intervenção sócio comunitária no quadro da
solidariedade social, muito em especial em benefício de estratos e
grupos sociais mais desfavorecidos e carenciados, designadamente
por via da criação ou gestão de infra-estruturas e serviços de apoio
da criação ou gestão de infra-estruturas e serviços de apoio à comu-
nidade.

19 de Março de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000144399
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AVEIRO

ÁGUEDA

JOARTES � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1098;
identificação de pessoa colectiva n.º 501551395; data da apresen-
tação: 20040524.

Certifico, que foi feito o depósito legal da prestação de contas,
referente ao ano de 2003.

Está conforme.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Clara Soares
Pinto. 2006127667

SOCIEDADE CERÂMICA DO ALTO, L.DA

Convservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 94;
identificação de pessoa colectiva n.º 500264376; data da apresen-
tação: 20040521.

Certifico, que foi feito o depósito legal da prestação de contas,
referente ao ano de 2003.

Está conforme.

21 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Clara Soares
Pinto. 2006127640

ALBERGARIA-A-VELHA

IRMÃOS SANTIAGO RODRIGUES, L.DA

Sede: Laginhas, Branca, de Albergaria-a-Velha

Convservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrí-
cula n.º 810; identificação de pessoa colectiva n.º 504698257; data
da apresentação: 040513.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
respectiva pasta, os documentos relativos à prestação de contas do
exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

18 de Maio de 2004. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 2002719829

ANADIA

MAIS PEDAIS � COMÉRCIO DE BICICLETAS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 2144/
20040514; identificação de pessoa colectiva n.º 506982475; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20040514.

Certifico, que entre Dino Rui da Costa Mota Loureiro, casado com
Isabel Maria Costa Moura Loureiro, na comunhão de adquiridos, Maria
João da Costa Moura Loureiro, solteira, maior e Luís Filipe da Costa
Moura Loureiro, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mais Pedais � Comércio de Bici-
cletas e Acessórios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Coutinhal, sem número
de polícia, freguesia de Sangalhos, concelho de Anadia.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de bicicletas,
ciclomotores e motociclos, assim como as suas partes, peças e aces-
sórios e importação, exportação e representação nas áreas mencio-
nadas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nominais e
titulares seguintes: uma de 2500 euros, pertencente ao sócio Dino
Rui da Costa Mota Loureiro; e duas iguais de 1250 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Maria João da Costa Moura Lou-
reiro e Luís Filipe da Costa Moura Loureiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
foi deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Dino Rui
da Costa Mota Loureiro.

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 parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, desde que deli-
berado por unanimidade dos votos correspondentes ao capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de
restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing e ALD, e tomar de arrendamento
imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do

4. Empresas � Registo comercial
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seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos prati-
cados pela gerência nesse período, logo que definitivamente matri-
culada.

Conferida, está conforme.

25 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2004915129

CASTELO DE PAIVA

TERRAPLANAGENS ANTÓNIO MIRANDA
& RUI OLIVEIRA, L.DA

Sede: Rua 25 de Abril, 102, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula n.º 533/
20040513; identificação de pessoa colectiva n.º P 506911373;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040513.

Certifico, que entre António Luís da Silva Miranda, casado com
Maria Emília Araújo Oliveira, na comunhão de adquiridos e José Rui
de Araújo Oliveira, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Terraplanagens António Miranda
& Rui Oliveira, L.da e tem a sua sede na Rua 25 de Abril, 102, na
freguesia de Sobrado, concelho de Castelo de Paiva.

2 � Por deliberação da gerência, poderá a sede social ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, assim
como poderá ser criada qualquer outra forma de representação
social, nomeadamente filiais e sucursais no território nacional ou
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em demolições e terraplanagens. Constru-
ção civil e obras públicas, compra e venda de imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas do valor nomi-
nal de 25 000 euros cada uma, pertencentes uma ao sócio Antó-
nio Luís da Silva Miranda e outra ao sócio José Rui de Araújo
Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 � A representação activa e passiva da sociedade cabe à gerên-
cia, que será remunerada ou não conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes, os dois sócios António
Luís da Silva Miranda e José Rui de Araújo Oliveira.

ARTIGO 5.º

1) Para validamente obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos é necessária e suficiente a assinatura de um gerente.

2) Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente abonações, letras de favor, avales, fianças e outras
obrigações.

ARTIGO 6.º

1 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante do décuplo do capital social.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela
carecer nos termos e condições que forem aprovados.

ARTIGO 7.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.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2004. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001969015

MURTOSA

ONDA RIA � EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS
DESPORTIVOS E DE LAZER, L.DA

Sede: Lugar de Muranzel, Torreira, Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 191/
020797; identificação de pessoa colectiva n.º 503961361; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 8/040406.

Certifico, que pela apresentação 8/040406, se procedeu ao registo
de alteração parcial do contrato, tendo sido alterados os artigos 2.º,
que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de espaços desportivos
e de lazer; exploração de apartamentos turísticos e restaurantes; ac-
tividades marítimas e turísticas.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Conferida. Está conforme.

23 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Encarnação
de Oliveira Farinhas Vasconcelos. 2004547340

MINGACHOS & MINGACHOS � SERVIÇOS
CONTABILÍSTICOS E FINANCEIROS, L.DA

(anteriormente MINGACHOS & CRUZ � SERVIÇOS
CONTABILÍSTICOS E FINANCEIROS, L.DA)

Sede: Praça Jaime Afreixo, Pardelhas,
freguesia e concelho da Murtosa

Conservatória do Registo Comercial de Murtosa. Matrícula n.º 322/
020620; identificação de pessoa colectiva n.º 506210421;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; números e data das apresenta-
ções: 1 e 2/040419.

Certifico, que pela apresentação n.º 1/040419, se procedeu ao re-
gisto de cessação de funções de gerente do sócio João Manuel Dias
Cruz, a partir de 5 de Março de 2004, por renúncia.

E pela apresentação n.º 2/040419, se procedeu ao registo de alte-
ração parcial do contrato, tendo em consequência sido alterados os
artigos 1.º, n.º 1 do 3.º e n.º 3 do 5.º, qu passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Mingachos & Mingachos � Serviços
Contabilísticos e Financeiros, L.da, e tem a sua sede na Praça Jaime
Afreixo, freguesia e concelho da Murtosa.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios João António Mendes Mingachos e Maria
da Conceição de Sousa Henriques Mendes Mingachos.

ARTIGO 5.º

3 � Para obrigar a sociedade é somente necessária a intervenção
de um dos gerentes.
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Mais certifico, que a redacção actualizada do pacto, encontra-se
depositada na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

19 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Encarnação
de Oliveira Farinhas Vasconcelos. 2001727925

AJOPIMÓVEL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Zona Industrial do Bunheiro, Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 341/
030623; identificação de pessoa colectiva n.º 506285707;
averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2; números e data das apre-
sentações: 3, 6 e 7/300304.

Certifico, que, pela apresentação n.º 5/300304, se procedeu ao re-
gisto de cessação de funções de gerente, do sócio António Eduardo
dos Santos Sardo, a partir de 21 de Janeiro de 2004, por renúncia.

Pela apresentação n.º 6/300304, se procedeu ao registo de cessação
de funções de gerente, do sócio António José Cordeiro Pimentel Lopes
Marques, a partir de 21 de Janeiro de 2004, por renúncia.

Pela apresentação n.º 7/300304, se procedeu ao registo de nomeação
de gerente dos sócios Mónica Laura Henriques da Costa Paiva e Maria
João Henriques da Costa Paiva, a partir de 21 de Janeiro de 2004.

Mais certifico, que a redacção actualizada do pacto, encontra-se
depositada na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

22 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Encarnação
de Oliveira Farinhas Vasconcelos. 2004547880

JOSÉ GUSTAVO DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 1/820301;
identificação de pessoa colectiva n.º 501256296; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 4/120404.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 �
apresentação n.º 4/120404 � se procedeu ao registo de renúncia à
gerência de Norberto Manuel Pinto dos Santos Rocha, a partir de
11 de Março de 2004.

Conferida, está conforme.

27 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Encarnação
de Oliveira Farinhas Vasconcelos. 2004547332

GONÇALO & HUGO � CARPINTARIA MECÂNICA
E MÓVEIS DE COZINHA, L.DA

Sede: Rua do Rato, freguesia do Monte, concelho da Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 180/
961217; identificação de pessoa colectiva n.º 503777161; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 3/040407.

Certifico que, pela apresentação n.º 3/040407 � se procedeu ao
registo de nomeação de gerente do sócio José Albino Valente da Silva.

Data 4 de Novembro de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Encarnação
de Oliveira Farinhas Vasconcelos. 2004547871

SÃO JOÃO DA MADEIRA

GINÁSIO DE FISIOTERAPIA
E ESTÉTICA � MÓNICA PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1677/960919; identificação de pessoa colectiva n.º 503726257;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 1/20040512.

Certifico que a sociedade supra procedeu ao registo da dissolução e
encerramento da liquidação � data da aprovação das contas: 31 de De-
zembro de 2000.

20 de Maio de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 2006041150

CENTRO MÉDICO DA PRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 689/860307; identificação de pessoa colectiva n.º 501583157;
número e data da apresentação: 1/20040521.

Certifico que, foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2003.

26 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva Rodri-
gues dos Santos Cunha. 2003263683

CIPADE � INDÚSTRIA E INVESTIGAÇÃO
DE PRODUTOS ADESIVOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 74/680503; identificação de pessoa colectiva n.º 500217718;
número e data da apresentação: 2/20040519.

Certifico que, foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2003.

25 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva Rodri-
gues dos Santos Cunha. 2003263608

JAL � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1617/901011; identificação de pessoa colectiva n.º 502469242;
número e data da apresentação: 2/20040513.

Certifico que, foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2003.

25 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva Rodri-
gues dos Santos Cunha. 2006042009

PÉROLA � PADARIA CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1188/930114; identificação de pessoa colectiva n.º 502907622;
número e data da apresentação: 3/20040513.

Certifico que, foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2003.

25 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva Rodri-
gues dos Santos Cunha. 2006041711

OFICINAS DA MOURISCA � ACTIVIDADES
DE TEMPOS LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1953/20020123; identificação de pessoa colectiva n.º 505728729;
número e data da apresentação: 1/20040518.

Certifico que, foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2003.

25 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva Rodri-
gues dos Santos Cunha. 2003263586

IRMÃOS RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 94/690618; identificação de pessoa colectiva n.º 500363722;
número e data da apresentação: 1/20040519.
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Certifico que, foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2003.

25 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva Rodri-
gues dos Santos Cunha. 2003263594

CAMERA OBSCURA � ACTIVIDADES
FOTOGRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1744/991203; identificação de pessoa colectiva
n.º 504632710; número e data da apresentação: 1/20040513.

Certifico que, foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2003.

25 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva Rodri-
gues dos Santos Cunha. 2006041991

TAVARES DA SILVA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1437/960723; identificação de pessoa colectiva
n.º 502680630; número e data da apresentação: 1/20040510.

Certifico que, foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2003.

19 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva Rodri-
gues dos Santos Cunha. 2006041959

ZILAM � FÁBRICA DE CINTOS,
CARTEIRAS E MARROQUINARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1433/960701; identificação de pessoa colectiva
n.º 503672440; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, número e data
da apresentação: 1/20040511.

Certifico que, foi depositada a cópia da acta n.º 11, de 29 de Março
de 2004 de que consta a cessação de funções do gerente Felício de
Pinho Ribeiro em 29 de Março de 2004, por renúncia..

17 de Maio de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 2006041983

TECTO SEGURO MM � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 2178/20001211; identificação de pessoa colectiva
n.º 505211017; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/
20040510.

Certifico que, relativamente à sociedade em supra, foi alterado parcial-
mente o contrato de sociedade, tendo em consequência o artigo 1.º
ficado com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Tecto Seguro MM � Mediação Imobi-
liária, L.da, com sede à Avenida do Brasil, 110, freguesia e concelho
de São João da Madeira.

Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede social
para outro local do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem
como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de represen-
tação social em território nacional ou estrangeiro.

Mais certifico, que o texto completo do contrato, na sua redacção
actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 2006041940

PELSOL � REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO
DE PELES E SOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 869/890126; identificação de pessoa colectiva
n.º 502099089; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 4, 5 e 7/20040513.

Certifico que, relativamente à sociedade supra, o seguinte:
1 � Que foi depositada a cópia de escritura de que consta a cessa-

ção de funções dos gerentes Jorge Manuel Caetano Cadete e Carlos
Maria Caetano Cadete, em 13 de Fevereiro de 2004, por renúncia.

2 � Que foi alterado parcialmente o contrato de sociedade, tendo
em consequência, os artigos 1.º, 3.º e 7.º ficado, com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Pelsol � Representações e
Comércio de Peles e Solas, L.da, e tem a sua sede na Rua Pedro Mar-
tins Palmares, 24, freguesia e concelho de São João da Madeira.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas:

Uma quota no valor nominal de 3500 euros, pertencente ao sócio
Miguel Maria Cadete de Matos;

Outra quota no valor nominal de 1500 euros, pertencente à sócia
Maria Emília Caetano Cadete Correia de Matos.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos gerentes, sócios ou
não sócios, que venham a ser nomeados em assembleia geral, ficando
desde já nomeados gerentes, os sócios Miguel Maria Cadete de Matos
e Maria Emília Caetano Cadete Correia de Matos.

2 � Para obrigar validamente a sociedade é necessária e suficiente
a assinatura de um gerente.

3 � É proíbido aos gerentes obrigar a sociedade em actos e con-
tratos estranhos aos negócios sociais, tais como em fianças, abona-
ções, letras de favor e outros semelhantes.

Mais certifico, que o texto completo do contrato, na sua redacção
actualizada, ficou depositada na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 2003263535

CHIQ MAT � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 2181/20040514; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 4/20040514.

Certifico, que entre Margarida de Almeida Garrido, casada com Luís
Nuno Prostes Fonseca Andrade e Grifo, na comunhão de adquiridos,
natural da freguesia e concelho de São João da Madeira e residente
em Cimo de Vila, Nogueira do Cravo, concelho de Oliveira de Azeméis;
Cláudia Margarida Almeida Ferreira Pereira, solteira, maior, natural
da cidade de Oliveira de Azeméis e residente em Vilar do Paraíso, Vila
Nova de Gaia; e Bruno Daniel Almeida Ferreira Pereira, solteiro, maior,
natural da freguesia de São Tiago de Riba Ul, concelho de Oliveira de
Azeméis e residente em Vilar de Paraíso, Vila Nova de Gaia; foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Chiq Mat � Comércio de Artigos de
Decoração, L.da, e tem a sua sede na Avenida da Misericórdia, 323,
rés-do-chão, na cidade de São João da Madeira.

§ único. Por deliberação da gerência, pode a sede da sociedade ser
transferida para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou
concelho limítrofe, assim como poderá a sociedade proceder à cria-
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ção de sucursais, filiais, delegações ou quaisquer outras formas de repre-
sentação social, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto, consiste no comércio de todo o tipo de artigos e
acessórios de decoração e utilidades. Comércio a retalho e por grosso
de flores e plantas, secas e artificiais, importação e exportação.

3.º

O capital social, é de 50 000 euros, e corresponde à soma de três
quotas, sendo uma do valor nominal de 25 000 euros, pertencente à
sócia Margarida de Almeida Garrido e duas de 12 500 euros cada, sendo
uma de cada um dos sócios Cláudia Margarida Almeida Ferreira Pereira
e Bruno Daniel Almeida Ferreira Pereira.

§ único. Do capital social, apenas se encontra realizado, em dinheiro,
metade, correspondendo a metade de cada quota, devendo a outra me-
tade ser realizada, também em dinheiro, até 22 de Junho de 2004.

4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e
fora dele, activa e passivamente, fica a cargo das sócias Margarida
de Almeida Garrido e Cláudia Margarida Almeida Ferreira Pereira,
desde já nomeadas gerentes, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � Para se considerar validamente obrigada a sociedade nos seus
actos e contratos é necessário que os mesmos sejam assinados por
ambas as gerentes, em conjunto.

3 � Em ampliação dos seus poderes de gerência, poderão as ge-
rentes por decisão conjunta:

a) Comprar, vender, trocar, onerar e dar em pagamento quaisquer
bens móveis e direitos, nomeadamente quaisquer veículos automóveis,
máquinas, equipamentos e participações sociais;

b) Dar e tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais,
deles fazer a dação em pagamentos, dar e tomar de arrendamento quais-
quer espaços, constituir, modificar e extinguir os respectivos contratos.

c) Celebrar contratos de locação financeira e de aluguer de longa
duração, de equipamentos, viaturas e outros bens móveis ou imóveis.

5.º

A cessão de quotas e as correspondentes divisões são livres a favor
de descendentes, mas quando a favor de estranhos, depende do con-
sentimento da sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o
qual de seguida se defere aos sócios não cedentes, na proporção das
quotas de que, ao tempo sejam titulares.

6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 2003263543

J. P. TEIXEIRA � ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1611/980605; identificação de pessoa colectiva
n.º 504172344; número e data da apresentação: 1/20040512.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2003.

24 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2006274759

ROKEFIL � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
PARA A INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1993/990121; identificação de pessoa colectiva
n.º 504370367; número e data da apresentação: 2/20040512.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2003.

24 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2006274708

EVENTO � NOVA FÁBRICA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 617/640519; identificação de pessoa colectiva
n.º 500102619; número e data da apresentação: 3/20040520.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2003.

26 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2003263675

GUIMARÃES & SALGADO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1418/960216; identificação de pessoa colectiva
n.º 503592390; número e data da apresentação: 2/20040520.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2003.

26 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2003263632

OLGA SILVA MOTA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 69/741004; identificação de pessoa colectiva
n.º 500206112; número e data da apresentação: 3/20040519.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2003.

26 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2003263624

REFERÊNCIA � PRODUTORES DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1620/980715; identificação de pessoa colectiva
n.º 504194070; número e data da apresentação: 1/20040520.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2003.

26 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2003263659

MANUEL TAVARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 436/800521; identificação de pessoa colectiva
n.º 500993262; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 1/
20040524.

Certifico, que relativamente à sociedade supra, foi alterado parcial-
mente o contrato de sociedade tendo, em consequência, os arti-
gos 14.º, 15.º, 16.º e 23.º, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 14.º

1) A administração e representação da sociedade, competirá a um
administrador único, dispensado de caução, que pode não ser accio-
nista da sociedade, eleito por um período de quatro anos.

2) Fica desde já nomeado como administrador único o outorgante
Manuel Tavares.
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ARTIGO 15.º

1) Sem prejuízo das atribuições que, por lei, lhe são genericamente
atribuídas, são conferidos ao administrador único, os mais amplos
poderes de gestão dos negócios sociais, praticando todos os actos
conducentes à melhor realização do objecto social e, em especial, são
conferidos os seguintes poderes:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo comprometer-se com árbitros;

b) Confessar, desistir e ou transigir, nos termos e condições que
melhor entender, em quaisquer processos e em quaisquer tribunais;

c) Adquirir, onerar, alienar, locar ou permutar quaisquer bens ou
direitos para e da sociedade, móveis ou imóveis incluindo quaisquer
veículos, sempre que entenda necessário ou conveniente para a socie-
dade, o que inclui acções e obrigações próprias da sociedade;

d) Celebrar contratos de arrendamento, modificá-los e ou extin-
gui-los;

e) Trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos e instalações
para e da sociedade;

f) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamento e realizar
outras operações de crédito, permitidas por lei.

g) Constituir mandatários para a prática de determinados actos
definindo a extensão dos respectivos mandatos.

ARTIGO 16.º

1) A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura do administrador único;
b) Pela assinatura de um mandatário, nos termos referidos na alí-

nea g) do n.º 1 do artigo 15.º dos estatutos.
2) Fica expressamente proibido ao administrador único e manda-

tário obrigar a sociedade em quaisquer actos e/ou contratos estranhos
ao objecto e aos negócios sociais.

ARTIGO 23.º

O administrador único é o já mencionado Manuel Tavares.

Mais certifico que o texto completo do contrato na sua redacção
actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 2003263691

PREDIAL CASA NOVA � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1546/971016; identificação de pessoa colectiva n.º 503983098;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 7/20040519.

Certifico, relativamente à sociedade supra:
1 � Que foi depositada a cópia dde escritura de que consta a ces-

sação de funções do gerente Adelino da Cunha, em 17 de Novembro
de 2003, por renúncia.

2 � Que a sociedade unipessoal por quotas foi transformada em
sociedade comercial por quotas, que manterá o seu objecto e cujo
contrato sob este novo tipo, passará a reger-se pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Predial Casa Nova � Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua 11 de Outubro, 230,
sala 8-L, da freguesia e concelho de São João da Madeira.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou con-
celho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais e agên-
cias ou quais outras formas de representação social.

2.º

O seu objecto consiste na mediação imobiliária.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
40 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de
20 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado, fica afecta a sócios ou não sócios, a nomear em assembleia
geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, em
juízo ou fora dele, é necessária a assinatura de um gerente.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital,
com precedente deliberação da assembleia geral, tomada por unani-
midade, até ao triplo das quotas dos mesmos, bem como poderão os
sócios fazer à sociedade os suprimentos de que a mesma carecer, nos
termos e condições a deliberar igualmente em assembleia geral.

Mais certifico, que foi designada gerente a não sócia Luzia Maria
Santos Alves, casada.

25 de Maio de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 2003263616

SANDALARIUM � COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1853/20010205; identificação de pessoa colectiva n.º 505232103;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20040518.

Certifico que a sociedade supra, procedeu ao registo de dissolução e
encerramento da liquidação.

Data de aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2002.

24 de Maio de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 2003263578

JOFILESA � INDÚSTRIA DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 2182/20040517; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20040517.

Certifico que entre José Maria Leite Pinto, divorciado, natural da
freguesia de Godim, concelho de Peso da Régua, residente na Rua
Amélia Dias Simões, 13, na cidade de Ovar; José António da Silva
Fernandes, casado com Leonilde Maria Fernandes Silva, em comu-
nhão geral, natural de Angola e residente na Rua Arlindo Leite da
Silva, freguesia de Fajões, concelho de Oliveira de Azeméis; e Filipe
Carlos Mónica Brito, casado com Margarida Maria Oliveira Marques
Brito, na comunhão de adquiridos, natural da freguesia e concelho de
Ovar, residente na Rua Teófilo Braga, 44, 2.º, direito, na cidade de Ovar;
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jofilesa � Indústria de Moldes, L.da,
com sede à Rua Mestre de Avis, lote n.º 3, na freguesia e concelho de
São João da Madeira.

2 � A gerência da sociedade poderá transferir a sua sede para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, po-
dendo ainda criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais
de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a indústria de moldes.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 50 000 euros, dividido em três quotas, uma, no valor nominal de
25 500 euros pertencente ao sócio José Maria Leite Pinto, outra, no
valor de 11 250 euros, pertencente ao sócio Filipe Carlos Mónica Brito,
e outra, no valor nominal de 13 250 euros, pertencente ao sócio José
António da Silva Fernandes.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas entre os sócios é livre, carecendo do consenti-
mento da sociedade quando a favor de estranhos. Neste caso, os só-
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cios não cedentes em primeiro lugar e a sociedade de seguida, terão
direito de preferência na proporção das respectivas quotas, devendo
exercê-lo nos 30 dias imediatos à respectiva notificação pelo sócio
cedente. Findo este prazo e uma vez obtido o consentimento da socie-
dade, a cedência de quotas nos termos anunciados é livre.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade, remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a todos os
sócios, desde já nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade com a
assinatura conjunta de dois deles.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida no caso de arresto, arrola-
mento ou penhora de qualquer quota e sempre que se verifique haver
justa causa de exclusão de sócio, nomeadamente por comportamento
desleal ou perturbador do funcionamento da sociedade, cause ou não
prejuízos. A contrapartida da amortização é o valor de liquidação da
quota segundo a média do balanço dos três últimos exercícios, com
referência ao momento da deliberação.

ARTIGO 7.º

Os sócios são obrigados à prestação de suprimentos ou prestações
suplementares de capital, até ao valor de capital que detenham na
sociedade. Os suprimentos vencem juros à taxa legal vigente até ao
respectivo reembolso, o qual poderá ocorrer no fim de cada exercício,
haja ou não lucros.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 2003263560

SASAL � ASSENTOS PARA AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1148/920729; identificação de pessoa colectiva n.º 502809450;
inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 1/20040517.

Certifico que foi depositada a cópia da acta n.º 20 da assembleia
geral de 31 de Março de 2004, de que consta a designação dos órgãos
sociais para o triénio de 2004-2006:

Conselho de administração: presidente: Guy Alberto Correia da Costa
Viseu, casado; Luís António de Oliveira e Silva, solteiro, maior; António
Manuel Lemos de Oliveira Rocha, casado; António Manuel Correia
Dias, viúvo; e Pedro José Santos Costa, casado; fiscal único efectivo:
Ernest & Young Audit & associados, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, representada por António Manuel Dantas Amorim, casado,
revisor oficial de contas; suplente: Óscar Manuel Machado de Figuei-
redo, casado, revisor oficial de contas; data da deliberação: 31 de Março
de 2004.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 2003263551

AÇOMOLA � INDÚSTRIA DE MOLAS DE AÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 673/851210; identificação de pessoa colectiva n.º 501574115;
número e data da apresentação: 3/20040512.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2003.

27 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues dos Santos Cunha. 2006274660

SOCIEDADE DE CALÇADO COLUMBIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 500/460327; identificação de pessoa colectiva n.º 500264287;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14, inscrição n.º 15 e inscrição
n.º 17; números e data das apresentações: 2, 3 e 4/20040511.

Certifico, relativamente à sociedade supra:
1 � Que foi aumentado o capital social de 7481,97 euros para

150 000 euros, sendo o aumento de 142 518,03 euros realizado da
seguinte forma:

a) Na quantia de 82 518,03 euros, em reforço e na proporção das
quotas dos sócios e realizada pelas reservas seguintes:

1) Reserva de reavaliação nos termos da Portaria 20258,
3 486,60 euros;

2) Reserva de reavaliação nos termos do Decreto-Lei n.º 219/82,
4 202,03 euros;

3) Reserva de reavalição nos termos do Decreto-Lei n.º 430/78,
5 439,83 euros;

4) Reserva de reavaliação nos termos do Decreto-Lei n.º 264/92,
55 754,17 euros;

5) Reserva legal, 13 635,40 euros;
b) Na quantia de 60 000 euros realizada em numerário, pelo sócio

José António Martins de Pinho, reforçando apenas uma das suas quo-
tas.

Mais certifico que foi alterado parcialmente o contrato de sociedade
tendo, em consequência, o artigo 4.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
por incorporação de reservas e nos demais valores constantes da escri-
turação social, é de 150 000 euros, dividido em três quotas, sendo uma
do valor nominal de 90 000 euros e outra do valor nominal de
30 000 euros, pertencentes ao sócio José António Martins de Pinho
e outra do valor nominal de 30 000 euros pertencente ao sócio Nuno
Rodrigo Monteiro Martins de Pinho.

2 � Que foi depositada a fotocópia de escritura de que consta a
cessação de funções do gerente Nuno Rodrigo Monteiro Martins de
Pinho, em 12 de Janeiro de 2004, por renúncia.

3 � Que foi alterado parcialmente o contrato de sociedade tendo
em consequência o artigo 6.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

A sociedade será representada em juizo ou fora dele, activa ou passi-
vamente, apenas pelo único gerente, José António Martins de Pinho,
também único sócio, podendo fazer uso da firma social, excepto em
fianças, abonações, letras de favor ou outros documentos estranhos
ao objecto social.

A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da socie-
dade para a prática de determinados actos ou categorias de actos.

Mais certifico que o texto completo do contrato na sua redacção
actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 2003263667

BRASIPEL � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 2179/950921; identificação de pessoa colectiva n.º 503510262;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 5/20040511.

Certifico, relativamente à sociedade supra, que foi alterado parcial-
mente o contrato de sociedade tendo em consequência o n.º 1 do ar-
tigo 1.º e o artigo 3.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Brasipel � Importação e Expor-
tação, L.da, e tem a sua sede na Rua da Madeira, n.º 415, zona indus-
trial n.º 1, da freguesia e concelho de São João da Madeira.

2 � (Mantém-se).

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
149 639,37 euros, dividido em quatro quotas, uma do valor nominal
de 49 879,79 euros, e outra com o valor nominal 24 939,89 euros,
ambas pertencentes ao sócio José Francisco Ribeiro Leite, outra com
o valor nominal de 49 879,79 euros, e outra com o valor nominal
de 24 939,90 euros, ambas pertencentes ao sócio Manuel Bastos Fer-
reira.
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Mais certifico que o texto completo do contrato na sua redacção
actualizada ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Maio de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima.  2006041975

VALE DE CAMBRA

DENTOCAMBRA � SERVIÇOS
MÉDICO-DENTÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 837/000719; identificação de pessoa colectiva n.º 504902156;
número e data da apresentação: 1/20040517.

Certifico, que para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, foram depositados na pasta respectiva,
os documentos de prestação de contas do exercício do ano de 2003.

Está conforme.

17 de Maio de 2004. — A  Escriturária Superior, Ana Paula Ribeiro
Nunes dos Santos. 2005618543

TÁXI AMÉRICO TAVARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 1016/060802; identificação de pessoa colectiva n.º 505424258;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20040513.

Certifico que, para efeitos de publicação, a sociedade em epígrafe,
procedeu ao seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 7 de Maio de 2004.

Conferido. Está conforme o original.

13 de Maio de 2004. — A Escriturária Superior, Ana Paula Ribeiro
Nunes dos Santos. 2005618535

CAMBRAIR � MONTAGEM E MANUTENÇÃO
DE MÁQUINAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 787/990818; identificação de pessoa colectiva n.º 504609947;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 5 e 6/20040519.

Certifico que, para efeitos de publicação, a sociedade em epígrafe
procedeu aos seguintes registos:

Cessação de funções do gerente, António Correia Rodrigues, por
renúncia de 12 de Abril de 2004.

Unificação e alteração parcial do contrato com modificação em
sociedade unipessoal.

Artigos alterados: n.os 1 e 2 do artigo 1.º, artigos 3.º, 4.º, 5.º, 6.º e
7.º, eliminação dos artigos 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º e 14,º e adi-
tamento de novo artigo 8.º.

Sede: lugar de Teamonde, freguesia de Vila Chã.
Objecto: fabricação, montagem e manutenção de máquinas diver-

sas para uso específico.
Capital: 5000 euros.
Sócio e quota após unificação:
1.º António Cláudio de Sousa Rodrigues, solteiro, maior, 5000 euros.
Gerência: a eleger em assembleia geral, continuando a exercer as

funções de gerente o sócio António Cláudio de Sousa Rodrigues, lugar
de Teamonde, freguesia e concelho de Oliveira de Azeméis.

Forma de obrigar: com a intervenção de um gerente.

Conferida. Está conforme o original.

19 de Maio de 2004. — A Escriturária Superior, Ana Paula Ribeiro
Nunes dos Santos. 2005618845

R. A. M. M. INFORMÁTICA � MICROCOMPUTADORES
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 404/901129; identificação de pessoa colectiva n.º 502454970;
inscrição n.º 11; número e data da presentação: 9/20040519.

Certifico que, para efeitos de publicação, a sociedade em epígrafe
procedeu ao seguinte registo:

Nomeação de gerente.
Gerente nomeada: Célia Regina Brandão de Pinho Miller, casada,

residente no Parque Residencial Bela-Vista, Bloco A, 110, 3.º, esquerdo
freguesia de Vila Chã, concelho de Vale de Cambra.

Por deliberação de 11 de Novembro de 2003.

Conferido. Está conforme o original.

19 de Maio de 2004. — O Escriturário Superior, Ana Paula Ribeiro
Nunes dos Santos. 2005618837

R. C. EMPRESA DE RADIOFUSÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 342/890327; identificação de pessoa colectiva n.º 502130180;
inscrições n.os 17 e 18; números e data das presentações: 8 e 9/
20040511.

Certifico que, para efeitos de publicação, a sociedade em epígrafe
procedeu aos seguintes registos:

Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2001/2003.
Conselho de administração:
Presidente: Jorge Augusto Belo Botelho Moniz, casado, Rua Marquês

Sá da Bandeira, 88, 5.º, esq., Lisboa.
Vogais: Pedro Dias de Sousa Pestana Bastos, casado; e
Gustavo Alexandre Diniz Gomes Ferreira, solteiro, maior, ambos

na Avenida Conselheiro Fernando de Sousa, 19, 18.º, Lisboa.
Data da deliberação: 5 de Janeiro de 2001.
Designação de secretário.
Secretário efectivo: Miguel Menezes da Silva, solteiro, maior.
Secretário suplente: João Miguel Matos, solteiro, maior, ambos Rua

D. Pedro V, 132, Lisboa.
Data da deliberação: 6 de Janeiro de 2001.

Conferido. Está conforme o original.

11 de Maio de 2004. — A Escriturária Superior, Ana Paula Ribeiro
Nunes dos Santos. 2003383972

TÁXI ABEL LAGES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 1015/060802; identificação de pessoa colectiva n.º 505424240;
inscrição n.º 2; número e data da presentação: 1/20040512.

Certifico que, para efeitos de publicação, a sociedade em epígrafe
procedeu ao seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 7 de Maio de 2004.

Conferido.

12 de Maio de 2004. A Escriturária Superior, Ana Paula Ribeiro
Nunes dos Santos. 2003383964

IMOBILIÁRIA RIO CAIMA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 1097/040512; inscrição n.º 1; número e data da presentação: 2/
20040512.

Certifico que, entre:
1.º Fernando de Jesus Valente, contribuinte fiscal n.º 143057596,

casado com Adosinda Rebelo Correia, no regime da comunhão de adqui-
ridos, natural da freguesia de Carregosa, concelho de Oliveira de
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Azeméis, residente na Quinta das Oliveiras, lugar da Coelhosa, fre-
guesia de São Pedro de Castelões, concelho de Vale de Cambra.

2.ª Adosinda Rebelo Correia, contribuinte fiscal n.º 172580471,
casada com o primeiro outorgante e com ele residente, natural da
dita freguesia de Carregosa.

3.º Armando Ferreira Correia, contribuinte fiscal n.º 132047292,
casado com Constança Pinho Rebelo, no regime da comunhão geral,
natural da dita freguesia de Carregosa, onde reside na Rua Mártir São
Sebastião, lugar de Costeira.

4.ª Constança Pinho Rebelo, contribuinte fiscal n.º 172580463,
casada com o terceiro outorgante e com ele residente, natural da in-
dicada freguesia de Carregosa.

5.º Emanuel José Carneiro Santos Tiago, contribuinte fiscal
n.º 104763302, casado com Margarida Teresa Figueiredo de Oliveira
Leite, no regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de
Anjos, concelho de Lisboa, residente à Rua Dr. António Luís Gomes,
159, 2.º direito, na freguesia e concelho de Oliveira de Azeméis.

Constituem uma sociedade anónima com a firma Imobiliária Rio
Caima, S. A., sociedade esta que se rege por um pacto social que aqui
se dá como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais:

Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º do
código do notariado contendo os estatutos da sociedade.

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Imobiliária Rio Caima, S. A.
2 — A sociedade tem duração por tempo indeterminado, a contar

da data da sua constituição.

ARTIGO 2.º 

1 — A sede social é no lugar de Gueide, freguesia de Vila Chã, con-
celho de Vale de Cambra.

2 — A sede social pode ser transferida para outro local dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe por deliberação do conse-
lho de administração.

3 — O conselho de administração pode ainda criar, transferir ou
extinguir, sucursais, delegações, filiais ou outras formas de represen-
tação em qualquer local do país ou estrangeiro, nos termos que julgar
mais convenientes.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto: compra e venda de bens imobi-
liários e revenda dos adquiridos para esse fim; urbanização e loteamento
de terrenos; arrendamento de bens imobiliários; construção de edifí-
cios.

2 — Sem prejuízo de disposições legais imperativas, a sociedade
poderá intervir na constituição de outras sociedades, bem como
adquirir acções, quotas ou obrigações, próprias ou alheias, mesmo
com o objecto diferente do seu e realizar sobre elas todas as ope-
rações convenientes ao interesse social.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
300 000 euros, representado por 300 000 acções no valor nominal
de um euro cada uma.

2 — As acções são ao portador, não registadas, mas poderão ser
registadas a pedido dos accionistas, cabendo a estes, que o solicitem,
todos os encargos com o registo das acções.

3 — As acções podem revestir a forma meramente escritural ou
incorporarem-se em títulos de 1, 5, 10, 100, 500, 1000, 5000, 10 000
acções ou mais.

4 — Os títulos, definitivos ou provisórios, representativos das ac-
ções, serão assinados pelo presidente do conselho de administração
ou conjuntamente por dois administradores, podendo a assinatura ser
de chancela por eles autorizada e terão o carimbo ou selo branco aposto
sobre as assinaturas.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade, sem prejuízo de disposições legais imperativas,
poderá amortizar acções nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando, por qualquer motivo, as mesmas sejam retiradas da dis-

ponibilidade do respectivo titular, em virtude de arresto, penhora, arro-
lamento ou qualquer outro acto que venha a implicar a venda ou a
arrematação judicial em qualquer processo e em qualquer tribunal.

2 — No caso referido na alínea b) o valor da amortização será o
correspondente ao valor das acções, à face do último balanço aprovado.
Sendo o respectivo pagamento fraccionado em duas prestações a efectuar
dentro de seis meses e um ano, após a deliberação da amortização.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá emitir obrigações nos termos legalmente
previstos e em conformidade com o que for deliberado pelo conselho
de administração.

2 — As obrigações poderão ser convertíveis ou não em acções.
3 — Na subscrição das obrigações que forem emitidas gozam os

accionistas do direito de preferência na proporção do número de ac-
ções de que forem titulares.

ARTIGO 7.º

Por deliberação do conselho de administração, a sociedade poderá
aumentar o capital social, por uma ou mais vezes, por entradas em
dinheiro, até ao limite máximo de um milhão de euros.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 — A assembleia geral é composta por todos os sócios com direito
a voto.

2 — A cada grupo de cem acções corresponde um voto.
3 — Os accionistas com menos de cem acções, quando quiserem

exercer o direito de voto, deverão agrupar-se por forma a completar
o número exigido, fazendo-se representar por um só de entre eles.

4 — O exercício do direito de voto depende do depósito das acções
na sede da sociedade ou de qualquer instituição de crédito até oito dias
antes do designado para a respectiva reunião da assembleia geral.

5 — Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às reuniões das assembleias gerais.

ARTIGO 9.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e por
um secretário, eleitos entre os accionistas ou estranhos durante um
período de quatro anos.

ARTIGO 10.º

1 — As reuniões das assembleias gerais, realizar-se-ão nos termos
da lei deste contrato social.

2 — As reuniões das assembleias gerais, realizar-se-ão na sede social
ou local indicado na convocatória, em caso de dificuldade de reunião
na referida sede, e poderão ser convocadas pelo conselho de adminis-
tração, pelo fiscal único ou por qualquer accionista ou conjunto de
accionistas que representam, pelo menos 5% do capital social.

3 — As assembleias gerais poderão constituir-se e deliberar valida-
mente, em primeira convocação, quando estiverem presentes ou represen-
tados accionistas que congreguem pelo menos, 50% do capital social e,
em segunda convocatória, qualquer que seja o capital representado.

4 — As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria
simples de votos, com excepção daquelas em que a lei exija maioria
qualificada.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 11.º

1 — A administração e representação da sociedade competirá a um
conselho de administração composto por três ou cinco membros, con-
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forme vier a ser deliberado em assembleia geral, dispensados de cau-
ção, que podem não ser accionistas da sociedade, e eleitos por um
período de quatro anos.

2 — A assembleia geral que eleger o conselho designará um dos
membros para presidente.

ARTIGO 12.º

1 — Sem prejuízo das atribuições que, por lei, lhe serão generica-
mente atribuídas, são conferidos ao conselho de administração os mais
amplos poderes de gestão dos negócios sociais, e em especial, são-lhe
conferidos os seguintes poderes:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo comprometer-se com árbitros;

b) Confessar, desistir ou transigir, nos termos e condições que me-
lhor entender, em quaisquer processos e em quaisquer tribunais;

c) Adquirir, onerar, alienar, locar ou permutar quaisquer bens ou
direitos para e da sociedade, moveis ou imóveis, incluindo quaisquer
veículos, sempre que o entenda necessário ou conveniente para a socie-
dade, o que inclui acções e obrigações próprias da sociedade;

d) Celebrar contratos de arrendamento, modificá-los e ou extingui-
-los;

e) Trespassar e tomar de trespasse, estabelecimentos e ou instala-
ções para e da sociedade;

f) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamentos e reali-
zar operações de crédito permitidas por lei;

g) Constituir mandatários para a prática de determinados actos defi-
nindo a extensão dos respectivos mandatos.

2 — O conselho de administração estabelecerá as regras do seu funcio-
namento, fixando as datas ou periodicidade das respectivas reuniões
ordinárias e reunirá extraordinariamente sempre que convocado nos
termos legais.

3 — O conselho de administração poderá, por simples acta, dele-
gar em um ou mais membros a competência e os poderes de gestão,
ficando a sociedade obrigada dentro dos limites da gestão delegada.

ARTIGO 13.º

1 — A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração ou

pela assinatura conjunta de dois dos restantes administradores;
b) Pela assinatura de um dos administradores no uso de poderes dele-

gados pelo Conselho de Administração e nos limites desses poderes;
c) Pela assinatura de um mandatário nos termos referidos na

alíneag) do n.º 1 do artigo 12.º destes estatutos;
d) Pela assinatura de um administrador e de um mandatário com

poderes para o acto.
2 — Os actos de mero expediente são válidos com a assinatura de

qualquer membro do conselho de administração ou de um procurador.
3 — Além de outros que a assembleia geral pode precisar mediante

deliberação nesse sentido tomada por unanimidade, é considerado acto
de mero expediente o endosso de quaisquer títulos de crédito para depó-
sito em conta bancária da sociedade.

4 — Fica expressamente proibido aos administradores e mandatá-
rios obrigar a sociedade em quaisquer actos e/ ou contratos estranhos
ao objecto e aos negócios sociais.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 14.º

1 — A fiscalização da actividade social compete a um fiscal único
e a um suplente, eleitos em assembleia geral.

2 — O fiscal único e o suplente serão obrigatoriamente revisores
oficiais de contas.

3 — O fiscal único e o suplente serão eleitos por períodos de dois
anos.

CAPÍTULO VI

Aplicação de resultados e disposições finais

ARTIGO 15.º

1 — Aos lucros líquidos apurados em cada exercício, o qual deverá
coincidir com o ano civil, que não sejam necessários para cobrir preju-

ízos transitados ou reconstruir reservas impostas por lei, será dado o
destino deliberado em assembleia geral, sob proposta do conselho de
administração e parecer do fiscal único, sem prejuízo do preceituado
na lei quanto ao fundo de reserva legal.

2 — A assembleia geral pode deliberar, por maioria simples, que
seja levada a reservas a totalidade dos lucros distribuíveis.

ARTIGO 16.º 

1 — A sociedade dissolve-se nos casos expressamente estabelecidos
na lei.

2 — Em caso de dissolução, serão liquidatários os membros do con-
selho de administração que estiverem em exercício, os quais se pauta-
rão pelas disposições legais em vigor à data da liquidação.

3 — Em virtude da liquidação pode ser transmitido todo o patri-
mónio activo e passivo da sociedade para os accionistas que o pre-
tendam, observando-se o disposto no artigo 148.º do Código das So-
ciedades Comerciais.

4 — Quando mais do que um accionista pretenda que lhe seja trans-
mitida a globalidade do património, e não haja acordo entre os inte-
ressados, proceder-se-á a licitação entre os interessados.

ARTIGO 17.º

1 — As eventuais questões que surjam entre os accionistas, entre si
ou entre um e/ ou vários e a sociedade, no que respeitar a questões
sociais, serão decididas por um Tribunal Arbitral, com expressa re-
núncia a qualquer outro, que julgara segundo o direito aplicável e a
equidade.

2 — A composição do Tribunal Arbitral, a escolha e a organização
do processo reger-se-ão pelas regras legalmente aplicáveis.

ARTIGO 18.º

1 — É permitida a reeleição dos membros dos corpos sociais por
uma ou mais vezes.

2 — Os membros dos corpos sociais consideram-se empossados logo
que tenham sido eleitos e permanecerão em funções até serem devi-
damente substituídos.

ARTIGO 19.º

Se a sociedade for eleita ou nomeada para a mesa da assembleia
geral, conselho de administração ou o conselho fiscal de qualquer
sociedade, será representada por qualquer membro do conselho de
administração ou por procurador ou mandatário especialmente cons-
tituído para esse efeito.

ARTIGO 20.º

Ficam desde já designados os seguintes órgãos sociais:
Assembleia geral: Dr. Emanuel José Carneiro Santos Tiago, presi-

dente e Odete Tavares Vieira de Pinho, secretário.
Conselho de administração: Fernando Jesus Valente, presidente;

Adosinda Rebelo Correia e Armando Ferreira Correia (vogais).
Fiscal único: efectivo, Dr. Avelino Antão, revisor oficial de contas

n.º 589 em representação de Cravo, Fortes, Antão e Associado, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas e suplente, Dr. Luciano Santos
Carvalho, revisor oficial de contas n.º 969.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2004. — A Escriturária Superior, Ana Paula Ribeiro
Nunes dos Santos. 2003383956

CRAIMA � COMÉRCIO
DE MÁQUINAS RIO CAIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 1098/040512; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/20040512.

Certifico, que entre Fernando de Jesus Valente, contribuinte fiscal
n.º 143057596 e mulher Adosinda Rebelo Correia, foi constituída uma
sociedade comercial por quotas com a firma Craima — Comércio de
Máquinas Rio Caima, L.da, sociedade esta que se rege por um pacto
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social que aqui se dá como inteiramente reproduzido para todos os
efeitos legais:

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Craima — Comércio de Máquinas
Rio Caima, L.da, com sede no lugar de Gueide, freguesia de Vila Chã,
concelho de Vale de Cambra, e durará por tempo indeterminado a
contar desta data.

2 — Por deliberação dos sócios, a sociedade poderá transferir a sua
sede para qualquer outro local, podendo, todavia, essa transferência ser
feita pela gerência desde que tenha lugar dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

3 — Poderá também a gerência criar ou encerrar sucursais, agências
ou outras formas locais de representação da sociedade, quer em Por-
tugal, quer no estrangeiro.

ARTIGO 2.º 

1 — Constitui seu objecto: comércio por grosso e reparação de
outras máquinas e equipamentos para a indústria; comércio por grosso
de outros bens intermédios para a indústria.

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

ARTIGO 3.º
 
O capital social é de 25 000 euros, subscrito e realizado em dinheiro,

representado por duas quotas, sendo uma do valor nominal de 17 500
euros, pertencente ao sócio Fernando de Jesus Valente e outra no valor
nominal de 7500 euros pertencente à sócia Adosinda Rebelo Correia.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, prece-
dente deliberação tomada por unanimidade dos sócios, fixando-se o
seu montante global no triplo do montante correspondente ao capi-
tal social.

ARTIGO 5.º

Por deliberação dos sócios, na qual se fixem as respectivas condi-
ções, podem ser feitos suprimentos à sociedade pelos sócios que a
isso se disponham.

ARTIGO 6.º
 
1 — As cessões de quotas e as respectivas divisões são livremente

permitidas, desde que feitas aos sócios, seus cônjuges e descendentes.
Desde que feitas a estranhos só serão eficazes para com a socieda-

de desde que esta preste o seu consentimento.
2 — A sociedade tem direito de preferência relativamente às ces-

sões de quotas que os sócios se proponham fazer a estranhos.
3 — Subsidiariamente, quando a sociedade não puder ou não quiser

exercer o seu direito de preferência, têm também os sócios esse direi-
to na proporção das quotas de que forem titulares.

4 — No caso de ser exercido o direito de preferência a quota a
ceder será paga pelo valor que tiver à face do último balanço aprovado.

5 — O pagamento será efectuado em três prestações iguais e sem
juros, que se vencerão, de quatro em quatro meses, vencendo-se a pri-
meira na data da escritura pública de cessão.

ARTIGO 7.º

1 — Sem prejuízo das demais atribuições que lhe são confiadas por
lei, competem à gerência os mais amplos poderes de gestão das acti-
vidades sociais e representação da sociedade, e em especial:

a) Constituir mandatários da sociedade;
b) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis ou móveis sujeitos a

registo;
c) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como

comprometer-se em árbitros.
2 — Ficam desde já nomeados dois gerentes: Fernando de Jesus

Valente e Adosinda Rebelo Correia.
3 — Por deliberação dos sócios pode ser alterada a composição da

gerência, que poderá integrar sócios ou não sócios.

4 — Os gerentes são dispensados de caução e terão as remunera-
ções que vierem a ser deliberadas pelos sócios.

5 — Os actos que envolvam obrigações ou responsabilidades para
a sociedade só a vinculam se forem praticados e os correlativos docu-
mentos assinados:

a) Simplesmente pelo gerente Fernando Jesus Valente;
b) Conjuntamente por dois gerentes;
c) Por um só gerente nos termos do n.º 2 do artigo 261.º do Có-

digo das Sociedades Comerciais;
d) Por um ou mais procuradores, conjuntamente ou não com um

gerente, se a gerência para o efeito lhes atribuir os necessários poderes.
6 — Os actos de mero expediente podem ser praticados por um só

gerente.
7 — Além de outros que a assembleia geral pode precisar mediante

deliberação nesse sentido, é considerado acto de mero expediente o
endosso de quaisquer títulos de crédito para depósito em conta bancária
da firma.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) Insolvência ou falência do respectivo sócio;
c) Quando sejam transmitidas em consequência de processos judi-

ciais ou de qualquer modo subtraídas à livre disposição do sócio, em
termos de serem alienadas independentemente da sua vontade;

d) Em caso de divórcio, se na partilha subsequente a quota não
ficar a pertencer ao seu titular

2 — A amortização deve ser deliberada no prazo de 60 dias a contar da
data em que a gerência tiver conhecimento dos factos que a permitam.

3 — Com excepção da alínea a) do n.º 1, a contrapartida da amor-
tização será calculada e paga nos termos do artigo sexto.

4 — As quotas amortizadas figurarão no balanço como tais; poste-
riormente e por deliberação dos sócios, poderão ser criadas, em vez
delas, uma ou várias quotas destinadas a serem alienadas a um ou
alguns dos sócios ou a terceiros, nos termos do n.º 3 do artigo 237.º
do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

No caso de morte de qualquer sócio, a sociedade continuará com os
sócios sobrevivos e os herdeiros do falecido, devendo estes escolher,
de entre si, um elemento que a todos represente enquanto se manti-
ver indivisa a quota.

ARTIGO 10.º

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

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da: com antecedência mínima de 15 dias, sempre que a lei não pres-
crever formalidades especiais.

Está conforme o original.

12 Maio de 2004. — A Escriturária Superior, Ana Paula Ribeiro
Nunes dos Santos. 2005618470

BEJA

ALJUSTREL

J. R. AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aljustrel. Matrícula n.º 173/
010907; identificação de pessoa colectiva n.º 505741180; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/040518.

Certifico que pela escritura de 7 de Maio de 2004, lavrada a fls. 54
do livro n.º 63-D do Cartório Notarial de Aljustrel, aumentado o ca-
pital social e transformada a sociedade em epígrafe em sociedade plu-
ral por quotas, passando o pacto social a ser o seguinte:

ARTIGO 1.º

1) A sociedade adopta a firma J. R. Afonso, L.da
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2) A sociedade tem a sua sede na Avenida de Algares — Novo Con-
junto Residencial — Casa 234, na vila, freguesia e concelho de Aljustrel.

3) Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser trans-
ferida dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e podem ser
criadas ou extintas, agências, filiais, delegações ou quaisquer outras formas
de representação, da sociedade no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades de contabilidade, audito-
ria, consultoria fiscal, económica, informática e de gestão, estudos
económicos financeiros, estudos de viabilidade, outras actividades e
serviços de apoio às empresas e contribuintes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 7500 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota, no valor nominal de 5000 euros pertencente ao
sócio João Manuel Rêgo Mendinhos Afonso; e

b) Outra quota, no valor nominal de 2500 euros pertencente à sócia
Maria Filomena Tereno das Neves Carrasquinho.

ARTIGO 4.º

1) Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao limite de 10 vezes o capital social.

2) Qualquer dos sócios poderá fazer suprimentos à sociedade, até
ao limite máximo de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

1) A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio João Manuel
Rêgo Mendinhos Afonso, que se mantêm na gerência e à sócia Maria
Filomena Tereno das Neves Carrasquinho, desde já nomeada gerente.

2) Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, do mesmo ramo ou com objecto diferente do seu e em todas as
sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos comple-
mentares de empresas, nos termos a deliberar em assembleia geral.

Mais declararam, sob sua responsabilidade, que o dinheiro corres-
pondente ao aumento já deu entrada na caixa social e que não são
devidas por lei, por contrato ou por deliberação social, a realização
de outras entradas.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. — A Segunda-Ajudante, Miraldina V. Viana
Parreira. 2006250434

ODEMIRA

AUTO TÁXI ARMANDO & BÁRBARA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 662;
identificação de pessoa colectiva n.º 505490757; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/452004.

Certifico que referente à sociedade supra mencionada, foi lavrado
o seguinte acto de registo:

I — Dissolução e encerramento da liquidação.
Data: da aprovação das contas — 20040427.

18 de Maio de 2004. — O Escriturário Superior, (Assinatura ilegível.)
2001913753

BRAGA

AMARES

MODA ENÉRGICA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 665/
040504; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/040504.

Certifico, que Joaquim Antunes de Oliveira, casado com Cecília Ma-
ria da Silva Ferreira, na comunhão constituiu a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Moda Enérgica — Comércio de
Vestuário, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar de Bárrio,
bloco C, 5.º esquerdo, freguesia de Ferreiros, concelho de Amares.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e expor-
tação de artigos de vestuário e acessórios de moda.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro 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, independen-
temente 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.

17 de Maio de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria José de Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2001982763

ANALOGON SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 666/
040511. inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/040511.

Certifico, que entre João Januário Tomaz do Domingues Veloso de
Barros, solteiro, maior e Cristina Manuela Fernandes Soares, casada
com João Miguel Martins Veloso Soares, na comunhão de adquiridos
constituíram a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Analogon Software, L.da e
tem a sua sede na Rua Dr. Eduardo Gonçalves, 2, 1.º esquerdo, fregue-
sia de Ferreiros, concelho de Amares.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção, desenvolvimento,
comercialização, importação e exportação de hardware e software.
Prestação de serviços de consultoria informática. Formação profissi-
onal, designadamente na área da informática.

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 — Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade, em
segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.
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ARTIGO 4.º

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

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária 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, admi-
nistrativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

18 de Maio de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria José de Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2002001880

RIBEIRO BATISTA & LUCAS � COMÉRCIO
DE ÓPTICA E SERVIÇOS. L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 307/
971112; identificação de pessoa colectiva n.º 503997390; inscri-
ção n.º 6; número e data de apresentação: 10/040512.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi aumentado
o capital social de 29 927,87 euros para 30 000 euros, tendo sido
alterado o artigo 3º o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
30 000 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
nominal de 10 000 euros, pertencentes a cada um dos sócios.

Foi depositado na pasta respectiva o texto integral actualizado.

Está conforme.

18 de Maio de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria José de Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2002001901

BRAGA

CORTE MODERNO � SALÃO DE CABELEIREIRO L.DA

Sede: Rua de Santo Adrião, lote D, rés-do-chão esquerdo, 98,
S. José de S. Lázaro, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9586/
040505; inscrição n.º 1; número e data de apresentação: 2/040505.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado entre
Carlos Gomes da Costa e Silva casado com Rosa Maria Gomes de Lima
e Silva, na comunhão de adquiridos, Eliana Sofia Lima da Silva, casado
com Marco António Quintas de Sousa, na comunhão de adquiridos e Marco
Paulo da Silva Lima, solteiro, maior que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Corte Moderno, Salão de
Cabeleireiro L.da e tem a sua sede na Rua Santo Adrião, lote D, rés-

-do-chão esquerdo, 98, freguesia de S. José de S. Lázaro, 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 exploração de salão de cabe-
leireiro, incluindo actividades de manicura, pedicura, maquilhagem e
depilação. Comércio de produtos inerentes à actividade, nomeada-
mente champôs e perfumes.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, divididos em três quotas, uma do valor nominal de 2500
euros, pertencente ao sócio Carlos Gomes da Costa e Silva, e duas
iguais do valor nominal de 1250 euros, pertencentes uma a cada um
dos restantes sócios.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares
ao capital até ao montante global de 20 000 euros.

ARTIGO 4.º

1— A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Carlos
Gomes da Costa e Silva e Eliana Sofia Lima da Silva.

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

3 — No caso de exercício do direito de preferência, bem como no
caso do número anterior, a quota será paga pelo valor que lhe corres-
ponder segundo um balanço especialmente feito para esse fim, no prazo
de 15 dias, em três prestações trimestrais e iguais, vencendo-se a
primeira 60 dias após a respectiva resolução.

ARTIGO 6.º

1 — A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos: 

a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Falecimento do sócio.

2 — O valor da amortização, salvo disposição legal ou acordo em
contrário, será o que resultar do último balanço aprovado, e será pago
ao seu titular em duas prestações iguais e semestrais, com vencimento
a seis meses e um ano após o referido balanço.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Os representantes de quota em situação de indivisão hereditária ou
de contitularidade poderão nomear um de entre si ou um estranho que
a todos represente na sociedade.
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ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

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

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, devendo
constar do respectivo aviso o dia, hora e local e ordem de trabalhos.

ARTIGO 12.º

As normas legais dispositivas poderão ser derrogadas por delibera-
ção dos sócios, alvo nos casos em que contrariem o disposto no con-
trato de sociedade.

Está conforme o original.

7 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005670669

MACHADOS & ENES, INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Avenida General Norton de Matos, bloco C-6,
rés-de-chão, Braga (São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3616/920415;
identificação de pessoa colectiva n.º 502753170; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 3 e 4/040507.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe se procedeu
ao registo de cessação de funções de gerente de Fernando do Nasci-
mento Silva Machado, em 17 de Outubro de 2003, por renúncia.

11 de Maio de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005661902

PAULO SIMÕES & ISABEL SILVA L.DA

Sede: Rua Nossa Senhora da Caridade, Esporões, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9585/
040504; inscrição n.º 1; número e data de apresentação: 08/040504.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado entre
Paulo Jorge Machado Simões e mulher Maria Isabel Gomes da Silva,
casados na comunhão de adquiridos que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Paulo Simões & Isabel Silva, L.da

e tem a sua sede na Rua Nossa Senhora da Caridade, freguesia de Espo-
rões, conce1ho 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 de produtos agríco-
las, sal, alimento e artigos para animais, animais vivos, adubos e pro-
dutos agro químicos, máquinas e equipamentos agrícolas, incluindo
utensílios para a vitivinicultura designadamente cubas para vinho, flores
e plantas, combustível para uso doméstico, calçado e vestuário, ferra-
gens, louças. Indústria de construção civil, nomeadamente actividade
de isolamento de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, divido 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 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, independen-
temente do respectivo objecto.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005670650

STUDIES � FORMAÇÃO E ESTUDOS DE MERCADO, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 434, S. José de S. Lázaro, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7724/
010905; identificação de pessoa colectiva n.º 505477262; inscri-
ção n.º 6; número e data de apresentação: 4/040503.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe se procedeu ao
registo de alteração do contrato quanto aos artigos 1.º a 7.º, que
ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Studies — Formação e
Estudos de Mercado L.da e tem a sua sede na Avenida da Liberdade,
434, freguesia de Braga, São José de São Lázaro, 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 m estudos de mercado e sondagens
de opinião no âmbito das avaliações de projectos, nomeadamente pro-
jectos de formação profissional. Estudos de mercado, formação e ava-
liação profissional, prestação de serviços ás empresas, nomeadamen-
te nas áreas de orientação e qualificação profissional dos seus recursos
humanos, realização de eventos e edições.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em seis quotas, uma do valor nominal de 2000
euros e outra do valor nominal de 125 euros, ambas pertencentes ao
sócio José Manuel Aguiar Fernandes, e três iguais do valor nominal de
625 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Ana Cristina Abreu
Montoya de Sousa Cardoso e Maria João de Araújo Nunes Amaral e
Rui Pedro Godinho Chito e outra do valor nominal de 1000 euros,
pertencente à sócia Maria Antonieta Moreira Aguiar.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares
ate ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado e assembleia geral, bem como a sua representação,
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cabem, aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
ficando desde já nomeados gerentes os sócios Rui Pedro Godinho Chito
e Ana Cristina Abreu Montoya de Sousa Cardoso e Maria Antonieta
Moreira Aguiar.

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 divisão e 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) Por infracção do sócio em outorgar escritura de cedência da sua

quota depois de a sociedade ou os sócios terem declarado preferir na
cessão, de harmonia com disposto no artigo sexto deste contrato;

f) Falecimento de um sócio.
2 — A contrapartida amortização da quota, nos casos previstos

nas alíneas b), c), d), e) e f) do número anterior, se lei não dispuser
de outro modo, será igual ao valor da quota segundo o último balanço
legalmente aprovado

ARTIGO 7.º

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

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

Está conforme o original

6 de Maio de 2004. � A Segunda ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005670715

DOMUSEDEN � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Avenida Central, 33, 4.º andar, direito,
S. José de S. Lázaro

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9589/
040507; inscrição n.º 1; número e data de apresentação: 1/040507.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado entre
António Miguel Fernandes Ferreira, casado com Olímpia Vieira Varela
Ferreira, na comunhão de adquiridos, Ilídio Jorge Pereira Machado da
Mota, Rui Filipe Pereira Machado da Mota, solteiros, maiores e
Neanther — SGPS S. A., que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Domuseden  — Investi-
mentos Imobiliários L.da e tem a sua sede na Avenida Central, 33, 4.º
andar, direito, freguesia de Braga, S. José de S. Lázaro, desta cidade.

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 compra e venda de bens imó-
veis. Arrendamento de imóveis próprios. Indústria de construção civil.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em quatro quotas iguais do valor nominal de
12 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares
ao capital até ao montante global de 100 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos sócios António Migue1 Fernandes Ferreira, Rui Filipe
Pereira Machado da Mota, Ilídio Jorge Pereira Machado da Mota e
ainda José Alberto Pacheco Pinto Ferreira, casado, natural da fre-
guesia de Braga, S. João do Souto, desta cidade de Braga, residente na
Avenida Central, 33, 4.º, direito, da cidade de Braga, que desde já ficam
nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, independen-
temente do respectivo objectos

Está conforme o original.

11 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005670723

FOLKERS � DISTRIBUIÇÃO DE VESTUÁRIO S. A.

Sede: Lugar da Quebrada, Vilaça, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9587/
040505; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/040505.

Certifico que, foi registado um contrato de sociedade anónima que
se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Folkers — Distribuição de Ves-
tuário S. A..

ARTIGO 2.º

1 — A sede social é no Lugar da Quebrada, freguesia de Vilaça, no
concelho de Braga. 

2 — Por simples deliberação do conselho de administração, a sede
poderá ser deslocada dentro do concelho de Braga ou para concelho
limítrofe.

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

ARTIGO 3.º

1 — O objecto social é o comércio, importação, exportação e dis-
tribuição de têxteis-lar e artigos de vestuário.

2 — A sociedade poderá adquirir ou alienar participações em quais-
quer sociedades, ainda que reguladas por leis especiais, bem como asso-
ciar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas, para, nomea-
damente, formar agrupamentos complementares de empresas,
consórcios e associações em participação, independentemente do res-
pectivo objectivo.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 150 � 28 de Junho de 200414 310-(38)

CAPÍTULO II

Capital e acções

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de 500 000 euros, dividido em 100 000
acções no valor nominal de cinco euros cada, sendo 85 000 acções da
série A e 15 000 acções da série B.

2 — O capital encontra-se realizado em dinheiro em 30%, devendo
os restantes 70% ser realizado no prazo de cinco anos.

3 — As acções da série A são subscritas ao preço igual ao valor
nominal.

4 — As da série B são subscritas ao preço de 10 euros por acção,
a que corresponde, por isso, um ágio de cinco euros por acção.

5 — As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100
e 1000 acções, sendo sempre permitida a sua concentração ou divi-
são.

6 — Os títulos representativos do capital da sociedade serão
nominativos ou ao portador, e reciprocamente convertíveis.

7 — Os títulos serão assinados por dois administradores, podendo
uma das assinaturas ser de chancela. 

ARTIGO 5.º

Mediante prévia deliberação da assembleia geral e observadas as
limitações impostas por lei a sociedade poderá adquirir e alienar
acções próprias.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade amortizará as acções de qualquer accionista que:

a) Utilize para fins estranhos à sociedade e com prejuízo desta ou
de algum accionista as informações que houver obtido através do exer-
cício do direito de informação que lhe assiste;

b) Não realiza a sua entrada de capital, no prazo estabelecido neste
contrato;

2 — O Conselho de Administração deverá declarar as acções amor-
tizadas no prazo de 90 dias a contar do conhecimento que tenha do
facto determinante dessa amortização, comunicando o facto aos accio-
nistas visados por carta registada com aviso de recepção.

3 — A amortização das acções previstas na alínea a) do n.º 1 desta
cláusula, será feita pelo seu valor contabilístico, ou pelo valor da sua
cotação oficial durante as vinte últimas sessões da bolsa anteriores à
data da deliberação do conselho de administração, se inferior àquele.

4 — A amortização de acções prevista na alínea b) do n.º 1 desta
cláusula será feita sem qualquer contrapartida.

5 — O capital social deverá ser reduzido em conformidade com o
número de acções amortizadas

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito de voto.

2 — Os accionistas sem direito de voto não poderão assistir ás
reuniões da assembleia geral.

3 — Os accionistas com direito de voto poderão fazer-se repre-
sentar por um membro do conselho de administração, por cônjuge,
ascendente ou descendente do accionista representado ou por outro
accionista; as sociedades serão representadas por quem para o efeito
designarem.

ARTIGO 8.º

1 — Tem direito de voto o accionista titular de pelo menos 200 ac-
ções ordinárias averbadas em seu nome, ou em seu nome depositadas
nos cofres da sociedade ou em qualquer instituição de crédito indicada
no aviso convocatório, até 10 dias úteis antes da data da reunião.

2 — Os accionistas possuidores de número inferior de acções po-
derão agrupar-se de forma a perfazer esse número ou um número
superior, fazendo-se então representar por um dos agrupados.

3 — O depósito de acções, os agrupamentos de accionistas, e os
mandatos serão comprovados por meio de cartas entregues na sede
social com a antecedência de cinco dias sobre a data da reunião da
assembleia geral, com as respectivas assinaturas reconhecidas notarial-
mente ou abonadas pela sociedade.

4 — A cada grupo de 200 acções corresponde um voto.

ARTIGO 9.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário eleitos pela assembleia geral, que poderão não ser accionistas.

ARTIGO 10.º

As reuniões da assembleia geral deverão ser convocadas pelo pre-
sidente da mesa, a pedido do conselho de administração ou do fiscal
único ou a requerimento de accionistas com direito de voto que re-
presentem, pelo menos, 5% das acções ordinárias.

ARTIGO 11.º

A assembleia geral só poderá reunir, em primeira convocatória,
estando presentes ou representados accionistas titulares de pelo
menos 50% das acções ordinárias.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 12.º

O conselho de administração é composto de um presidente e dois
membros, eleitos pela assembleia geral.

ARTIGO 13.º

1 — Compete ao conselho de administração orientar e ordenar a
prossecução dos interesses gerais da sociedade e assegurar a gestão dos
seus negócios, efectuando todas as operações relativas ao objecto social
e representando a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente.

2 — Dependem de prévia deliberação do conselho de administra-
ção, tomada com voto favorável do seu presidente:

a) A aquisição, a alienação ou oneração de bens imóveis, estabele-
cimentos comerciais ou industriais e participações sociais;

b) A confissão, desistência e transacção em qualquer litígio;
c) A constituição de mandatários, salvo aqueles a quem forem atri-

buídos poderes forenses gerais.

ARTIGO 14.º

1 — O conselho de administração reunirá por convocação do res-
pectivo presidente, sempre que o exigirem os interesses da sociedade
e pelo menos semestralmente.

2 — O conselho de administração só poderá validamente deliberar
desde que estejam presentes ou representados a maioria dos seus mem-
bros.

3 — A representação dos membros do conselho de administração
apenas poderá ser delegada em outros membros do mesmo órgão.

4 — As deliberações do conselho de administração serão tomadas
por maioria absoluta de fotos dos presentes ou representados, caben-
do porém ao presidente voto de qualidade.

ARTIGO 15.º

A sociedade vincula -se:
a) Pela intervenção do presidente do conselho de administração.
b) Pela intervenção de dois outros administradores;

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 16.º

1 — A fiscalização da actividade social compete a um fiscal único
e respectivo suplente.

2 — A competência do órgão, as suas regras de funcionamento e
os requisitos que o seu membro deverá preencher são regulados pela Lei.
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CAPÍTULO IV

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 17.º

Os titulares dos cargos são eleitos por período de quatro anos, sendo
sempre permitida a reeleição.

ARTIGO 18.º

1 — Na deliberação sobre a aplicação dos lucros apurados, a assembleia
geral não está sujeita a outras limitações que não sejam as emergentes de
disposições legais imperativas, podendo, por maioria de votos emitidos,
aplicar tais lucros, no todo ou em parte, na constituição ou reforço de
reservas ou na prossecução de quaisquer outros interesses da sociedade.

2 — Os lucros correspondentes a acções não liberadas não podem
ser pagos.

3 — O accionista que não cumprir a sua obrigação de entrada perde
o seu direito a lucros a favor da sociedade.

ARTIGO 19.º

É a seguinte a composição dos órgãos sociais para o quadriénio de
2004-2007:

Conselho de administração:
Presidente: Franciscus Anna Antonius Maria Folkers.
Vogal: António Carlos de Oliveira Gomes.
Vogal: Artur Torres Lopes. 
Fiscal único: J. Guimarães, Manuela Malheiro e M. Guimarães,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, inscrita sob o n.º 148 e
representada por Maria Manuela Alves Malheiro, revisor oficial de
contas n.º 916, casada, com domicílio profissional na Avenida 31 de Ja-
neiro, 31, r/c, da cidade de Braga.

Suplente: Dr. António Manuel Alves de Sousa Martins, número de
identificação fiscal 175 653 119, revisor oficial de contas n.º 919,
com domicílio profissional na Rua Cónego Rafael Álvares da Costa,
58, 3.º, sul, na cidade de Braga.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005670693

TROTE � CENTRO HÍPICO, S. A.

Sede: Avenida Liberdade, 466, 1.º andar direito,
S. José de S. Lázaro, Braga.

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9588/
040506; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/040506.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade anónima, que
se rege pelo seguinte pacto:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Trote — Centro Hípico, S. A.,
rege-se estatutos e pelas disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 2.º

1 — A sede social é na Avenida da Liberdade, 466, 1.º andar direito,
freguesia de Braga, São José de S. Lázaro, concelho de Braga.

2 — O conselho e administração da sociedade 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
necessidade do consentimento da assembleia geral. 

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na gestão de instalações desportivas,
outras actividades desportivas, ensino de equitação, criação, compra
e venda de cavalos.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir e alienar participações em sociedades
com objecto diferente do referido no artigo 3.º, em sociedades regu-
ladas por leis especiais em sociedades de responsabilidade ilimitada,
bem como associar-se com outras pessoas jurídicas, para nomeada-
mente, formar agrupamentos complementares de empresas, novas
sociedades, consórcios e associação em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 — O capital social é de 250 000 euros e encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro.

2 — O capital social está representado por 50 000 acções ordiná-
rias de valor nominal de cinco euros cada uma.

3 — Poderá haver títulos representativos de 5, 10, 100, 1000 e
10 000 acções.

4 — As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis à vontade do accionistas, a cargo de quem ficarão as
despesas de conversão.

ARTIGO 6.º

Poderão ser emitidas acções preferenciais sem direito a voto até ao
montante representativo de metade do capital, que confiram direito
a um dividendo prioritário.

§ único — As acções emitidas nos termos do presente artigo,
poderão ser remidas quando a assembleia geral o deliberar, pelo
seu valor nominal acrescido de um prémio, cujo cálculo será defi-
nido pelo órgão que deliberar a emissão.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais e representação da sociedade

ARTIGO 7.º

1 — São órgãos sociais a assembleia-geral, o conselho de adminis-
tração e um fiscal único.

2 — O mandato dos membros dos órgãos sociais será de quatro
anos.

3 — A assembleia geral, com um presidente e um secretário é com-
posta pelos accionistas com direito a voto. A cada 100 acções
corresponde um voto.

4 — É lícito aos accionistas fazerem-se representar na assembleia
geral por outros, pelo cônjuge, ascendente ou descendente, bastando
carta ou telefax dirigido ao presidente da assembleia geral. Os accio-
nistas estrangeiros poderão fazer-se representar por não accionistas.

5 — A administração da sociedade dispensada de caução e, remune-
rada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral cabe ao
conselho de administração, composto por três membros, dos quais
um será o presidente.

6 — Cabe ao conselho de administração conduzir os negócios so-
ciais, praticando todos os actos que a lei ou o contrato da sociedade
lhe imponha, devendo representar a sociedade em juízo e fora dele,
adquirir, alienar, onerar quaisquer direitos ou bens, moveis ou imó-
veis, incluindo participações noutras sociedades e em agrupamentos
complementares de empresas nos termos do artigo 4.º deste contrato,
contrair obrigações, trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos
da sociedade, contrair empréstimos no mercado financeiro nacional
ou estrangeiro e aceitar a fiscalização das entidades mutuantes, designar
quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas, para o exercício
de cargos sociais noutras empresas aprovar orçamentos anuais e pro-
mover e definir a organização da sociedade, contratar empregados e
executar os preceitos legais, estatutários e as deliberações da assembleia
geral.

7 — A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador no uso de poderes delega-

dos pelo concelho de administração;
c) Pela assinatura de um mandatário da sociedade dentro dos limi-

tes do respectivo instrumento de mandato;
d) Os documentos relativos aos actos de mero expediente poderão

ser assinados por um só administrador, ou por um procurador nos ter-
mos limites do respectivo mandato;
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8 — A fiscalização da sociedade é confiada a um fiscal único e a
um suplente.

Que a composição dos órgãos sociais para o primeiro quadriénio de
actividade da sociedade é a seguinte:

Conselho de administração:
Presidente: Ilídio Correia de Carvalho;
Vice presidente: José Alberto Pacheco Pinto Ferreira; 
Vice presidente: Manuel Fernando Rebelo Gonçalves;
Fiscal único:
Efectivo: Joaquim Guimarães, Manuela Malheiro e Mário Guima-

rães, sociedade de revisores oficiais de contas n.º 148, com sede na
Rua António Maria Santos da Cunha 359, Maximinos, em Braga, repre-
sentada por Joaquim Fernando da Cunha Guimarães, casado, com
domicílio na Rua da Encosta, 6, Lamaçães em Braga, revisor oficial
de contas n.º 790;

Suplente: Mário da Cunha Guimarães, casado, residente na Rua Fialho
de Almeida, 6, 2.º esquerdo, Ferreiros em Braga;

Está conforme o original.

11 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Mourão Lourenço Gomes. 2005667536

MAGNIRENT � ALUGUER DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Lugar de Vila Nova, Nogueira, Braga.

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 880/
681030; identificação de pessoa colectiva n.º 500558981; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 6/040507.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe se procedeu
ao registo de alteração do contrato quanto aos artigos 1.º e 2.º, que
ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Magnirent — Aluguer de Automóveis, L.da,
e tem a sua sede no lugar de Vila Nova, freguesia da Nogueira, concelho
de Braga.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: transporte rodoviário de mercadorias
por conta de outrem e aluguer de veículos ligeiros e pesados de
mercadorias, com e sem condutor.

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

Está conforme.

11 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005661929

ADRIANO J. SILVA, L.DA

Sede: Lugar do Pinheiro da Gregória, S. José de S. Lázaro

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1010/
720515; identificação de pessoa colectiva n.º 500009783; Of.
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 13; número e
data da apresentação: 2 e 4/040505.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
reforço do capital social de 49 879,79 euros para 125 000 euros,
por subscrição de 75 120,21 euros, em dinheiro e a alteração do
contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º que ficam com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 125 000 euros, divi-
dido nas seguintes quotas:

Duas de 57 500 euros pertencentes uma a cada uma das sócias
Lúcia Maria Rodrigues da Silva e Olívia Júlia Rodrigues da Silva, e

uma de 10 000 euros pertencente ao sócio Guilherme Mortágua
Salgado.

ARTIGO 5.º

1 — A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, remunerada ou não, conforme for deliberado em assembleia
geral, competem ao sócio Guilherme Mortágua Salgado, que se man-
tém na gerência.

2 — A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos
com a intervenção de um só gerente.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

12 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005651508

SANOG � REPARAÇÕES
ELÉCTRICAS AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Avenida do Cávado, 269, Palmeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9579/
040429; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/040429.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade entre Jaime de
Jesus Nogueira, casado com Inês da Conceição Meirinhos Araújo
Nogueira, na comunhão de adquiridos e Adolfo Manuel Rodrigues de
Sá, casado com Ana Maria Oliveira Gonçalves Sá, na comunhão de
adquiridos, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Sanog � Reparações Eléc-
tricas Automóveis, L.da e tem a sua sede na Avenida do Cávado, 269,
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 oficina de reparações de veí-
culos automóveis, nomeadamente reparações eléctricas, recolha de
motores de arranque e alternadores e sua reconstrução. Comércio, impor-
tação e exportação de peças e acessórios para automóveis.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.
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ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

5 de Maio de 2004. � A Segunda Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005670600

ANTÓNIO RODRIGUES MELO, ANESTESIOLOGIA L.DA

Sede: Rua D. Pedro V, 39, Braga (S. Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9565/
040422; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/040422.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade entre Orlanda
Maria da Costa Passos Malheiro e marido António Rodrigues de Melo,
casados na comunhão de adquiridos que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Rodrigues Melo, Aneste-
siologia, L.da e tem a sua sede na Rua D. Pedro V, 39, freguesia de
Braga (S. Vítor), 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 serviços de saúde � anestesio-
logia

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 suplementares
ao capital até ao montante global de 50 000 euros. 

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

5 de Maio de 2004. � A Segunda Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005670499

SIMÕES & MENDES � MANUTENÇÃO AUTO L.DA

Sede: Rua Nova do Couteiro, 81, Lomar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9562/
040419; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/040419.

Certifica que foi registado o contrato de sociedade entre Carlos
A1berto Lopes Simões e mulher Maria Madalena Ferreira Mende Si-
mões, casados na comunhão de adquiridos, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Simões & Mendes � Manutenção
Auto, L.da e tem a sua sede na Rua Nova do Couteiro, 81, freguesia de
Lomar, 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 manutenção e reparação de
veículos automóveis. Comércio, importação, exportação de peças e
acessórios para veículos automóveis.

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.

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Carlos Alberto Lopes Simões, que desde já fica nomeado
gerente.

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

A RTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo om 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, independen-
temente do respectivo objecto.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005670472

CONFECÇÕES GUADALUPE, S. A.

Sede: Rua Carlos Magalhães, 19,
Quinta de Cabanas, Dume, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1509/
790706; identificação de pessoa colectiva n.º 500870292; inscri-
ção n.º 20; número e data da apresentação: 4/031222.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
designação dos membros do conselho de administração para o
quadriénio de 2004-2007.
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Administrador único: Rui Manuel Lopes dos Anjos Costa.
Fiscal único: Joaquim Guimarães, Manuela Malheiro e Mário Gui-

marães, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 148, com sede
na Avenida 31 de Janeiro, 31, rés-do-chão, Braga (São Lázaro), repre-
sentada por Maria Manuela Alves Malheiro, revisor oficial de contas
n.º 916, casada, Rua Professor Machado Vilela, 170, Braga.

Suplente: Joaquim Fernando da Cunha Guimarães, revisor oficial de
contas n.º 790, casado, Rua Comendador António Maria Santos da
Cunha, 359, Braga.

Data da deliberação: 15 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

22 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Moura Gomes. 2005662500

ESMERALDA & TERESA L.DA

Sede: Rua Conde Aurora, 23, 1.º direito, Lomar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9227/
030807; identificação de pessoa colectiva n.º 506682706;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 2 e inscrição n.º 8;
números e data das apresentações: 2, 5 e 9/040419.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital social.

Montante após o reforço: 10 000 euros.
Natureza da subscrição: 5000 euros em dinheiro, por José Manuel

Rodrigues Carneiro Peixoto e mulher Ana Cristina Ferreira Rodri-
gues, casados na comunhão de adquiridos, cada um com 2500 euros
que ficam admitidos como novos sócios, a cessação de funções de
gerentes: Teresa Dias Gonçalves e Esmeralda Dias Gonçalves Rodri-
gues, em 15 de Março de 2004, por renúncia e a alteração do con-
trato quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, artigos 3.º e 4.º, que ficam com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Esmeralda & Teresa, L.da tem a
sua sede na Rua António Menici Malheiro, 29, freguesia de Lomar,
deste concelho.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 euros, dividido
em duas quotas de 5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, bem como
a sua representação, competem a ambos os sócios que desde já ficam
nomeados gerentes.

2 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos
com a intervenção de um só gerente.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

23 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005667757

BRAGASSUMOS � COMÉRCIO BEBIDAS, L.DA

Sede: Lugar do Sobreiro, Dume, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2459/
870629; identificação de pessoa colectiva n.º 501846182; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/040416.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o re-
forço do capital social de 1 000 000$ para 50 000 euros, por subscrição
de 45 012,02 euros, por incorporação de resultados transitados e a alte-
ração do contrato quanto ao artigo 3.º que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros,
dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal de 30 000 euros,

pertencente ao sócio António Fernandes de Araújo, e outra do valor
nominal de 20 000 euros, pertencente ao sócio Alberto Cruz da Silva.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares ao
capital até ao montante global de 200 000 euros.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

22 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005667714

BUSPAVICO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Complexo imobiliário Retail Park Deborla, lojas 1, 2, 3 e 4,
Loteamento da Pachancho, Braga (São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8921/
030130; identificação de pessoa colectiva n.º 506399478; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
040429.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe se procedeu ao
registo de cessação de funções de gerente de Doroteia Gomes Martins
Jacob Gonçalves, em 7 de Maio de 2004, por renúncia.

3 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005660051

LUÍS COSTA SOUSA � COMÉRCIO
DE BEBIDAS, UNIPESSOAL L.DA

Sede: Travessa da Feira, 7, rés-do-chão, Real, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9578/
040429; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/040429.

Certifico que, foi registado o contrato de sociedade por Luís Manuel
Martins da Costa Sousa, casado com Maria da Conceição Sá da Costa,
na comunhão de adquiridos, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a frma Luís Costa Sousa � Comércio de Bebidas,
Unipessoal L.da, e tem a sua sede na Travessa da Feira, 7, rés-do-
-chão, freguesia de Real, deste concelho.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e a retalho de
bebidas, produtos alimentares e tabaco, café e restaurante.

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 participar como sócia de responsabilidade
limitada em sociedades com objecto diferente do seu.

ARTIGO 4.º

A administração e representação da sociedade, cabem ao próprio
sócio, que desde já fica nomeado gerente, pela assinatura do mesmo
se vinculando a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

5 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002023921
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EMPRESA DE CONSTRUÇÕES GASTÃO, L.DA

Sede: Rua do Caíres, 78, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3032/
900109; identificação de pessoa colectiva n.º 502268190; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
040423.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente de Manuel Joaquim Videiras de Oliveira,
em 3 de Abril de 2003, por morte.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005650013

GAMELAND � ALUGUER DE COMPUTADORES
COM ACESSO À INTERNET, L.DA

Sede: Rua António Marinho, Braga (S. Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9566/
040422; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/040422.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade entre Rui Ma-
nuel Cardoso da Costa, divorciado e Vasco Ferreira da Costa, casado
com Lúcia de Jesus Teixeira Cardoso, na comunhão geral, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Gameland, Aluguer de
Computadores com Acesso à Internet, L.da e tem a sua sede na Rua
António Marinho, freguesia de Braga (S. 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 aluguer de computadores com
acesso à Internet. Exibição pública de videogramas. Comércio, impor-
tação exportação e assistência técnica a material e equipamento
informático.

 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, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando desde já nomeado gerente o sócio Vasco Ferreira
da Costa.

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

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

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

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, independen-
temente do respectivo objecto.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005670502

CRIATIVIDADE NO PAPEL � PUBLICIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua Francisco Fernandes Duarte, 30, Real, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8592/
020715; identificação de pessoa colectiva n.º 506246388; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/040428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
alteração do contrato quanto ao artigo 2.º e aditado o artigo 6.º; que
fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em concepção e comercialização
de roteiros turísticos e comerciais. Prestação de serviços de publi-
cidade designadamente preparação e difusão de publicidade em jor-
nais, revistas, cartazes, painéis, veículos automóveis e outros
suportes publicitários. Gestão de suportes publicitários, actividades
de design e imagem gráficas. Composição, tratamento e prepara-
ção da impressão. Exploração de estabelecimentos de bebidas e
restauração nomeadamente: restaurantes, pastelaria, café, snack-
-bar e salão de chá. Fornecimento de refeições ao domicílio
(catering). Comércio de produtos alimentares, bebidas alcoólicas e
não alcoólicas, utilidades domésticas, artigos de decoração, artigos
de vestuário, acessórios de moda, artigos de marroquinaria e de
viagem, livros, jornais, revistas e lotarias. Registo de totobola,
totoloto. Comércio e exportação de artigos têxteis e artigos de
joalharia. Actividades de formação designadamente na área da culi-
nária. Exploração de gabinete de estética incluindo actividades de
manutenção e bem estar físico nomeadamente: saunas, solários,
massagens, tratamento de emagrecimento. Exploração de gabinete
de nutricionismo. Actividades de limpeza industrial e lavagem e
limpeza a seco de têxteis e peles.

ARTIGO 6.º

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

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005670588

GIORMED � SOCIEDADE MÉDICA, L.DA

Sede: Rua Pascoal Fernandes, 11, 4.º, direito,
Lamaçães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9582/
040430; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/040430.

Certifico que, foi registado um contrato de sociedade, celebrado
entre Francisco José Alves Miranda e mulher Maria Manuela Lopes
Miranda, casados na comunhão de adquiridos, André Miguel Lopes
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Miranda e Alexandra Sofia Lopes Miranda, menores que se rege pelo
seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Giormed � Sociedade Médica, L.da,
e tem a sua sede na Rua Pascoal Fernandes, 11, 4.º direito, freguesia de
Lamaçães do concelho de Braga.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida dentro da área do concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços
médicos e actividade de prática clínica, especialidades médicas nas
áreas de ginecologia, obstetrícia, ortopedia e outras, e outras activi-
dades de saúde humana não especificadas.

2 � A sociedade poderá adquirir ou alienar participações em quais-
quer sociedades, ainda que reguladas por leis especiais, bem como asso-
ciar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas para, nomeada-
mente, formar agrupamentos europeus de interesse económico, novas
sociedades, consórcios e associações em participação, independente-
mente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e está dividido em quatro quotas, duas no valor nominal de 2000 euros,
pertencentes uma a cada um dos outorgantes Francisco José Alves
Miranda e Maria Manuela Lopes Miranda e duas no valor nominal de
500 euros, pertencentes uma a cada um dos representados dos
outorgantes André Miguel Lopes Miranda e Alexandra Sofia Lopes
Miranda.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios maiores, prestações suple-
mentares de capital até ao montante global igual ao dobro do capital
social existente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabe aos sócios Francisco José Alves Miranda e Maria Manuela Lopes
Miranda, 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.

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

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

operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as garan-
tias exigidas pelas entidades mutuantes;

d) Participar no capital de outras sociedades nos termos do n.º 2
do artigo 2.º

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) Interdição ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

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

c) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005660108

BRAGA CONTROLCONSUL � CONSULTORIA,
SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES , L.DA

Sede: Avenida Artur Soares, 47/51, L 1, Braga (São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5619/
971006; identificação de pessoa colectiva n.º 503967106; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 11/040317.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado
a alteração do contrato quanto ao artigo 3.º que fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
24 939,90 euros, dividido em duas quotas iguais de 12 469,95 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares ao
capital, até ao montante de 20 000 euros; e

Que retrotraem os efeitos da presente alteração a 1 de Janeiro
de 2002, validando deste modo as prestações suplementares efectuadas
pelos sócios em data posterior.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

23 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005128910

O SERÔDIO � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Rua da Fábrica, 38 a 44, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2122/
850522; identificação de pessoa colectiva n.º 501516719; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 8/040416.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
cessação de funções de gerente de José Manuel Fernandes da Silva,
em 9 de Agosto de 2003, por renúncia.

23 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000380611

O SERÔDIO � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Rua da Fábrica, 38 a 44, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2122/
850522; identificação de pessoa colectiva n.º 501516719; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 7/040416.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
cessação de funções de gerente de Paulo Erico de Oliveira Carvalho;
Carlos Martins Pereira; José Manuel Vieira Dias e José Maria Mendes
da Silva, em 20 de Agosto de 2003, por renúncia.

23 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000380620

NIMUÉ � PSICOLOGIA L.DA

Sede: Praça Conde Agralongo, 36, 1.º direito, salas 1 e 2,
Braga (São João do Souto)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9090/
030509; identificação de pessoa colectiva n.º 506578887; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 12/040420.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
dissolução e encerramento da liquidação.

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

Está conforme.

23 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002027854

FÁBRICA DE MÓVEIS SÃO JULIÃO, L.DA

Sede: Lugar da Forcadela, Passos, (São Julião) Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2764/
881115; identificação de pessoa colectiva n.º 501062770; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/040428.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registada
a cessação de funções de gerente de Manuel Ferreira da Silva, em
4 de Maio de 2004, por renúncia.

Está conforme.

3 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005651192

MINERÁLIA � MINAS, GEOTECNIA
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua Santa Margarida, 45, 4.º, Braga
(anteriormente Rua dos Cruzados, lote n.º 1,

loteamento do Rouxico, Moledo, Caminha

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9573/
040427; identificação de pessoa colectiva n.º 504408933; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 7/040427.

Certifico que, foi o registada a alteração do contrato quanto ao
artigo 1.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Minerália � Minas Geotécnica e Cons-
truções, L.da, e tem a sua sede na Rua Santa Margarida,  45, 4.º, desta
cidade.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005651222

ARAÚJO & NOVAIS, L.DA

 Sede: Lugar do Soutelo, Espinho, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5214/
961104; identificação de pessoa colectiva n.º 503760781;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 1 e 2/040423.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe , foi registada
a cessão de funções de gerente de Domingos Pereira de Araújo, em
19 de Março de 2004, por morte e a designação de gerente Maria do
Carmo Novais de Oliveira Araújo, viúva, lugar de Soutelo, Espinho,
Braga. Data da deliberação: 2 de Abril de 2004.

Está conforme.

29 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourã Gomes. 2005667617

CEBRAMA � CONTABILISTAS, L.DA

Sede: Avenida General Norton de Matos, 35, 2.º,
sala 1, Braga (São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4567/
950322; identificação de pessoa colectiva n.º 503404640;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 2/040506.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
deslocação da sede para a Rua Engenheiro Afonso José da Fonseca,
11, Braga (S. Vítor).

Está conforme.

7 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005661643

FDO PROJECTOS, L.DA

Sede: Praceta Beato Inácio Azevedo, 5, Braga (São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6771/000315;
identificação de pessoa colectiva n.º 504928295; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/040505.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe se procedeu
ao registo de deslocação de sede para Rua Santos Lima, 28, sala 3,
Maximinos, Braga.

7 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005661015

ECAN/MARN � MERCADO ABASTECEDOR
DA REGIÃO DO NOROESTE, S. A.

Sede: Mercado Abastecedor da Região do Noroeste,
Avenida de Trezeste, Celeirós, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º5540/
970725; identificação de pessoa colectiva n.º 503919403;
averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7 e inscri-
ções n.os 10, 11, 12 e 13 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10;
números e data das apresentações: 6 a 12/040128.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
cessação de funções de presidente do conselho de administração de
José Augusto Ramos Rocha, por renúncia em 22 de Outubro de 2002,
a designação do presidente do conselho de administração para com-
pletar o mandato 2000-2002, Franquelim Fernando Garcia Alves,
casado, residente na Rua do Pinhal do Raposo,  21, Cascais.

Data da deliberação: 28 de Novembro de 2003, a cessação de fun-
ções de vogal do conselho de administração de Manuel Dias Nogueira,
por renúncia em 22 de Outubro de 2002, a designação do vogal do
conselho de administração para completar o mandato 2000-2002,
António José Coutinho Lopes da Costa, casado, residente Largo
Comandante Augusto Madureira, 7, 4.º direito, Algés.

Data da deliberação: 28 de Novembro de 2002, a suspensão tempo-
rária das funções do presidente do conselho de administração, Franquelim
Fernando Garcia Alves em 13 de Outubro de 2003, a designação do
presidente do conselho de administração para completar o mandato
2000-2002, Frederico José de Melo Franco, casado, residente na Rua
do Forno, 14, Colares e a designação dos órgão sociais para o triénio
2003-2005. Conselho de administração, presidente: Frederico José de
Melo Franco. Vogais: Vítor Manuel Amaral de Sousa, casado, residente
na Rua Matias Ferreira de Sá, 17, Nogueiró, Braga, António José Cou-
tinho Lopes da Costa, José Luís Miguel Rodrigues da Silva, casado,
residente na Rua Padre Feliciano, 57, Fraião, Braga e António Pereira
Martins, casado, Rua Dr. Elísio de Moura, 141, 2.º, Braga. Fiscal único:
Gaspar Castro & Romeu da Silva, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, representado por Gaspar Vieira de Castro, casado.  Fiscal único
suplente: Armando Costa & Serra Cruz, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, representada por Armindo Fernandes da Costa.

Está conforme.

22 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005670430

LONG LINES � GABINETE DE PROJECTOS,
DECORAÇÕES E PUBLICIDADE, L.DA

Sede: Travessa do Parque de Exposições, 19, Braga
(São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6048/
980928; identificação de pessoa colectiva n.º 504251627; inscri-
ção n.º 5;  número e data da apresentação: 10/040506.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado a de-
signação de gerente de Maria Aurélia Marques Vieira de Assunção e Sousa.

Data da deliberação: 15 de Abril de 2004.

Está conforme.

 10 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005660205
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CARDOSO & PEDROSA, L.DA

Sede: Rua das Rosas, 1, Celeirós, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6822/
000414; identificação de pessoa colectiva n.º 504897780; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: 6 e 9/040506.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado a
cessação de funções de gerente de Anselmo Augusto Cardoso da Silva,
por renúncia em 7 de Agosto de 2003 e a designação de gerente de
Walter de Jesus Gomes.

Data da deliberação: 7 de Agosto de 2003.

Está conforme.

10 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005661694

DE BEIR � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua Monsenhor Ferreira, 280, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1633/
800730; identificação de pessoa colectiva n.º 501069062; inscri-
ção n.º 10; número e data de apresentação: 7/040503.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe se procedeu
ao registo da dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 29 de Abril de 2004.

Está conforme.

12 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005660175

CENTRO DE ESTUDOS EL GRECO, L.DA

Sede: Praceta Florbela Espanca, 15, Braga (São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8662/
020828; identificação de pessoa colectiva n.º 506281272; inscri-
ção n.º 2; número e data de apresentação: 2/040507.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe se procedeu
ao registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 3 de Abril de 2004.

11 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005661899

PINTO & CORREIA � VÁLVULAS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Lugar do Souto, Vimieiro, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2359/
870119; identificação de pessoa colectiva n.º 501768017;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data de apresenta-
ção: 1/040504.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe se procedeu
ao registo de deslocação de sede para Rua João Marquês da Cruz,
Ferreiros, Braga.

5 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005660183

ESPOSENDE

SIRAPOL � COMÉRCIO DE PNEUS
E LUBRIFICANTES L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 1525/
040429; inscrição n.º 1; número e data de apresentação: 16/040429.

Certifico que Jorge Ricardo Ferreira de Azevedo e André Silva Rodri-
gues constituíram a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sirapol � Comércio de Pneus e Lubri-
ficantes, L.da, com sede no Lugar de Bouro, freguesia de Marinhas,
concelho de Esposende.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local dentro
do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como poderá criar
sucursais, filiais ou outras formas de representação social em território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na importação, exportação, representação
e comercialização de pneus novos e recauchutados, óleos e lubrifican-
tes; prestação de serviços de assistência técnica e manutenção de veí-
culos automóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
4500 euros, pertencente ao sócio Jorge Ricardo Ferreira de Azevedo
e uma do valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio André
Silva Rodrigues.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a dez 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 sócios,
ficando desde já nomeado gerente o sócio Jorge Ricardo Ferreira de
Azevedo.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de 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

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a con-
trapartida 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.
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ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � A convocação das assembleias gerais compete à gerência da
sociedade, por sua iniciativa ou a pedido de, pelo menos, um dos sócios;
e deve ser feita por meio de carta registada expedida com a antece-
dência mínima de 15 dias.

2 � Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais
por procurador, sócio ou não sócio.

3 � Para a representação em determinada assembleia geral, quer
esta reuna em primeira ou segunda data, é bastante uma carta dirigida
ao respectivo presidente.

4 � As assembleias gerais serão presididas pelo sócio nela presente
que possuir ou representar maior fracção de capital, preferindo-se em
igualdade de circunstâncias o mais velho.

5 � São permitidas as deliberações tomadas por unanimidade em
assembleia geral universal, independentemente de convocatória e, bem assim.
as deliberações por voto escrito nos casos e termos previstos na Lei.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Amaro
Marques. 2004202947

MCRM � EMBALAMENTO TÊXTIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esponsede. Matrícula n.º 1526/
040504; inscrição n.º 1; número e data de apresentação: 30/040504.

Certifico que, Manuel Carlos Rodrigues Machado constituiu a socie-
dade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação MCRM �  Embalamento
Têxtil, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Travessa Padre Emílio,
freguesia da Apúlia, concelho de Esposende.

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 actividade de embalamento de
artigos de vestuário, designadamente acessório de moda e ainda de cal-
çado. Fabrico e comercialização dos referidos artigos, bem como a sua
importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro 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, cabe ao pró-
prio sócio, que desde já fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quaisquer
contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que neces-
sários 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.

17 de Maio 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Amaro
Marques. 2004203013

FAFE

CONSTRUMARINHÃO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Castanheira, 146, Moreira de Rei, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2325/
040518; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/040518.

Certifico que, entre Armando Silva Teixeira e mulher Eulália de
Sousa Freitas, casados em comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Construmarinhão �  Cons-
truções, L.da, e tem a sua sede na Rua da Castanheira, 146, freguesia
de Moreira do Rei, concelho de Fafe.

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,
empreiteiro de obras públicas, compra e venda de imóveis.

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.

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

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

ARTIGO 5.º

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

2 � Os sócios nã 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, independen-
temente do respectivo objecto.

Está conforme.

20 de Maio de 2004. � O Ajudante, António Augusto Sousa Peixoto.
2005366374

NOVAL & FERNANDES, L.DA

Sede: Rua Serpa Pinto, 199, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2112/021003;
identificação de pessoa colectiva n.º 506318095; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 9/040520.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente Maria de Fátima da Silva Fernandes, em 1 de Março
de 2004.

Por destituição.

Está conforme.

20 de Maio de 2004. � O Ajudante, António Augusto Sousa Peixoto.
2005366420

GANDRA ISOLAMENTOS, L.DA

Sede: Rua Artur Pinto Bastos, 101, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1182/
980318; identificação de pessoa colectiva n.º 504092642; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 7 e 8/040520.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, José Manuel
da Silva Vieira, cessou funções de gerente, data da comunicação de
14 de Maio de 2004, tendo sido alterados os artigos 1.º, 3.º e 4.º, do
contrato que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a denominação Gandra Isola-
mentos, L.da, tem a sua sede na Praça Parcídio de Matos, loja 7, fre-
guesia e concelho de Fafe.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir, transferir ou encerrar filiais.

ARTIGO 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, ambas pertencentes ao sócio Joaquim Ricardo Pereira Gon-
çalves.

ARTIGO 4.º

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

2 � Porém, fica desde já designado gerente o sócio Joaquim Ricardo
Pereira Gonçalves.

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

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

Está conforme.

20 de Maio 2004. � O Ajudante, António Augusto Sousa Peixoto.
2005366390

MANUEL & FERNANDO MOREIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Avenida 5 de Outubro, 45, sala 19, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1016/
960418; identificação de pessoa colectiva n.º 503638200; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 14/040520.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi elevado
o capital para 250 000 euros, após o aumento de 100 000 euros,
subscrito em dinheiro por ambos os sócios, na proporção das suas
quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º que ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 250 000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 125 000 euros, uma
de cada um dos sócios Manuel Matos Moreira e Fernando Matos
Moreira.

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

Está conforme.

20 de Maio 2004. � O Ajudante, António Augusto Sousa Peixoto.
2005366404

MÁRIO COSTA & C.A L.DA

Sede: Rua António Sérgio, 155, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 516/
881116; identificação de pessoa colectiva n.º 502064943.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos a prestação de contas do ano de 2003.

24 de Maio de 2004. � O Ajudante, António Augusto Sousa Peixoto.
2005366447

ELECTRO FERREIRA LEITE, L.DA

Sede: Rua António Saldanha, 41, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 119/
720222; identificação de pessoa colectiva n.º 500028001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos a prestação de contas do ano de 2003.

24 de Maio de 2004. � O Ajudante, António Augusto Sousa Peixoto.
2002691754

RESTAURANTE QUINTA DA CASTANHEIRA, L.DA

Sede: Castanheira, Travassós, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1451/
001103; identificação de pessoa colectiva n.º 504439316.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos a prestação de contas do ano de 2003.

24 de Maio de 2004. � O Ajudante, António Augusto Sousa Peixoto.
2002691746

CUNHA & MENDES COVAL, L.DA

Sede: Avenida Antero de Quental, 117, 1.º esquerdo, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2324/
040518; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/040518.

Certifico que, entre Lúcia Maria Mendes Coval, divorciada e Antó-
nio Rocha da Cunha Mendes, casada com Maria Almerinda da Costa
Ferreira Mendes, em comunhão de adquiridos, foi constituída a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cunha & Mendes Coval, L.da, tem
a sua sede na Avenida Antero de Quenta1, 117, 1.º esquerdo, nesta
cidade de Fafe.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede da sociedade
poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para conce-
lhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecto social é a actividade de construção civil.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
está dividido em duas quotas, uma de 4750 euros, pertencente à sócia
Lúcia Maria Mendes Coval Vieira e noutra de 250 euros pertencente
ao sócio António Rocha da Cunha Mendes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, compete aos
gerentes sócios ou não sócios confonne for deliberado em assembleia
geral.

2 � Fica desde já designada gerente a sócia Lúcia Maria Mendes
Coval.

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

ARTIGO 5.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 consenti-
mento da sociedade e dos sócios não cedentes, gozando aquela em
primeiro lugar e estes em segundo, do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

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

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

Rectificação

Aos 11 de Maio de 2004, no Cartório Notarial de Fafe, perante
mim, a Notária, Maria Cristina Azevedo Pinho Sousa, compareceram
com outorgantes:

1.º

Lúcia Maria Mendes Coval, que também usou Lúcia Maria Mendes
Coval Vieira, identificação fiscal n.º 193388243, divorciada, natural
da freguesia de Silvade, concelho de Espinho.

2.º

António Rocha da Cunha Mendes, identificação fiscal n.º 148649807,
casado com Maria Almerinda da Costa Ferreira Mendes em comu-
nhão de adquiridos natural desta freguesia e concelho de Fafe. Ambos
residentes na Avenida Antero de Quental, 1.º esquerdo, nesta cidade
de Fafe.

Verifiquei a sua identidade pelos bilhetes de identidade n.os 10192744
de 3 de Março de 2004, e 7561159, de 15 de Maio de 2003, dos SIC
de Lisboa.

E declaram:
Que, por escritura de 26 de Março de 2004, lavrada neste Cartório

fls. 1, verso, do livro n.º 687-A, constituiram entre si uma sociedade
comercial por quotas que adoptou a firma Cunha & Coval Mendes, L.da,
como constava do certificado de admissibilidade de firma então exibido.

Pela presente escritura rectificam aquela outra quanto à firma so-
cial que passa a ser Cunha & Mendes Coval, L.da, devendo, em con-
sonância, modificar-se o artigo 1.º, n.º 1, do contrato de sociedade
cuja redacção passa a ser a seguinte.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cunha & Mendes Coval, L.da, sede
na Avenida Antero de Quental, 117, 1.º esquerdo, na cidade de Fafe.

Quanto aos demais elementos dela constantes, designadamente o
capital e respectivas quotas, ratificam-na.

Assim outorgaram.
Para o efeito, foi emitido, em 20 de Abril de 2004, o certificado

de admissibilidade de firma pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas.
Liquidada a importância de 25 euros, relativa à verba 15,1 da TGIS.

Esta escritura foi lida e explicada aos outorgantes.

Está conforme.

18 de Maio de 2004. � O Ajudante, António Augusto Sousa Peixoto.
2005366340

CONSTRUÇÕES FERNANDES, OLIVEIRA & SOARES, L.DA

Sede: Lugar da Bouça, Arões São Romão, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1412/
000613; identificação de pessoa colectiva n.º 505028514;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 13/040518.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente Abílio Pereira Novais Fernandes, em 17 de Maio de 2004,
por renúncia.

Está conforme.

18 de Maio de 2004. � O Ajudante, António Augusto Sousa Peixoto.
2005366366

COSTA & PACHECO � MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua António Cândido, apartado 216, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2326/
040519; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/040519.

Certifico que, entre Serafim Soares Moreira Pacheco e mulher Paula
Maria Oliveira da Costa Pacheco, que também usa o nome de Paula
Maria Oliveira da Costa, casados em comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Costa & Pacheco � Materiais de
Construção, L.da e vai ter a sua sede na Rua António Cândido, Apar-
tado 216, freguesia e concelho de Fafe.

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

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto o comércio de todo o tipo de
materiais de construção, bem como prestação de serviços na colo-
cação dos artigos vendidos, representação, importação e expor-
tação.

2 � A sociedade poderá adquirir ou alienar participações em quais-
quer sociedades, ainda que reguladas por leis especiais, bem como
associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas, para, nomea-
damente, formar agrupamentos complementares de empresas,  agrupa-
mentos europeus de interesse económico, novas sociedades,  consór-
cios e associações em participação, independentemente do respectivo
objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 14 750 euros, pertencente ao sócio Serafim Soares Moreira Pa-
checo e uma do valor nominal de 250 euros, pertencente à sócia Paula
Maria Oliveira da Costa Pacheco.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares, até ao limite de 100 000 euros.

ARTIGO 6.º

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

2 � Porém, fica desde já designado gerente o sócio Serafim Soares
Moreira Pacheco.
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3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um só gerente.

4 � Ficam incluídos nos poderes de gerência:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

bem como tomar de trespasse estabelecimentos comerciais;
b) Celebração de contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

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

Está conforme.

20 de Maio de 2004. � O Ajudante, António Augusto Sousa Peixoto.
2005366382

 TACOFAF � REVESTIMENTOS EM MADEIRA, L.DA

Sede: Docim, Quinchães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 889/
940530; identificação de pessoa colectiva n.º 503209198;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: 12 e 13/040520.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Aida do Céu
Marinho da Silva, cessou funções de gerente, data da comunicação de
4 de Março de 2004, tendo sido alterado os artigo 3.º e 5.º, do con-
trato que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 99 759,58 euros, sendo
o sócio José Carlos Ferreira das Neves titular das duas quotas com os
valores nominais de 79 807,66 euros e de 19 951,92 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido, compete ao sócio José Carlos Ferreira das Neves.

Mais declararam sob a sua inteira responsabilidade:
Que a sociedade não tem bens imóveis.
Assim outorgaram.

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

Está conforme.

20 de Maio de 2004. � O Ajudante, António Augusto Sousa Peixoto.
2005366412

GUIMARÃES

GASPAR MENDES, FILHOS & COMPANHIA, L.DA

Sede: Rua 24 de Junho, Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3854;
identificação de pessoa colectiva n.º 502697059; data da apresen-
tação: 20040524.

Certifico que, foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade, referente à prestação de contas de 2003.

25 de Maio de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006424777

ANTÓNIO MARIA FERREIRA DA CUNHA, L.DA

Sede: Largo do Toural, loja 38, São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2619;
identificação de pessoa colectiva n.º 501783989; data da apresen-
tação: 20040524.

Certifico que, foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade, referente à prestação de contas de 2003.

25 de Maio de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006424785

CASIMIRO RIBEIRO & FILHOS, L.DA

Sede: Avenida D. Afonso Henriques, 276, Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 923;
identificação de pessoa colectiva n.º 500058806; data da apresen-
tação: 20040524.

Certifico que, foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade, referente à prestação de contas de 2003.

25 de Maio de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela.  2006424793

SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES JOTAS, L.DA

 Sede: Rua Teixeira de Pascoais, 339,1.º,
salas 4 e 6, Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 975;
identificação de pessoa colectiva n.º 500268525; data da apresen-
tação: 20040519.

Certifico que, foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade, referente à prestação de contas de 2003.

20 de Maio de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela.  2006427997

CONFECÇÕES FERNANDES & MIRANDA, L.DA

Sede: Rua Padre João Oliveira, 240, Mesão Frio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3791;
identificação de pessoa colectiva n.º 502627573; data da apresen-
tação: 20040519.

Certifico que, foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade, referente à prestação de contas de 2003.

20 de Maio de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006427954

MOTA OCULISTA, L.DA

Sede: Alameda da Resistência, 51, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 728;
identificação de pessoa colectiva n.º 500845654; data da apresen-
tação: 20040518.

Certifico que, foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade, referente à prestação de contas de 2003.

19 de Maio de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela.  2006427881

GONÇALVES, L.DA

Sede: Lugar da Cachada, Rua do Jogo, 281,
São Torcato, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1451;
identificação de pessoa colectiva n.º 500837147; data da apresen-
tação: 20040518.
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Certifico que, foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade, referente à prestação de contas de 2003.

19 de Maio de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006427873

J. M. RUIVO & COMPANHIA, L.DA

Sede: Rua Manuel Saraiva Brandão,
freguesia de São Paio,  Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3082;
identificação de pessoa colectiva n.º 502086971; data da apresen-
tação: 20040517.

Certifico que, foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2003.

18 de Maio de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2006427857

TOUS NORTE � COMÉRCIO DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9517/
20040518; inscrição n.º 1; número de data da apresentação: 1/
20040518.

Contrato de sociedade

No dia 13 de Maio de 2004, na cidade de Braga e Cartório Notarial
do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida Dr. Fran-
cisco Pires Gonçalves, perante a licenciada Olinda de Fátima Esteves,
notária deste cartório, compareceram:

1 � Luís Miguel de Madureira Ferreira da Cunha, casado, natural da
freguesia de Azurém, concelho de Guimarães, residente na Rua d�Árcela,
15, freguesia e concelho de Guimarães, portador do bilhete n.º 7023346,
de 10 de Outubro de 2002, por Lisboa e Maria da Graça Cerqueira Gomes
Barbosa e Silva, solteira, natural da freguesia de Braga (São Vítor), con-
celho de Braga, onde reside na Avenida 31 de Janeiro, 536, rés-do-chão,
portadora do bilhete de identidade n.º 8472375, de 30 de Abril de 1999,
por Braga, que outorgam na qualidade de únicos sócios e gerentes da socie-
dade LC-Processo � Serviços de Consultoria Têxtil, L.da, identificação
de pessoa colectiva n.º 504276611, com sede na Rua de Santo António, 31,
1.º andar esquerdo, freguesia de São Paio, concelho de Guimarães, e o
capital de 9000 euros, matriculada na Conservatória do Registo Comer-
cial do mesmo concelho sob o n.º 6154, qualidade e poderes que verifi-
quei pela certidão da Conservatória do Registo Comercial, que arquivo,

2 � Laura Tous Oriol, solteira, de nacionalidade espanhola, natural
de Manresa (Barcelona), em Espanha, onde reside na Carretera Via,  175,
portadora do bilhete de identidade n.º 39353148-X, emitido em 8 de
Setembro de 1999, pelo Ministério do Interior Espanhol, que outorga
na qualidade de conselheira delegada do conselho de administração da
sociedade S. Tous, S. L., com sede em Manresa (Barcelona), Rua Sant
Joan Bautista de la Salle,  4, 4.º, Espanha, inscrita no registo mercantil
de Barcelona sob o n.º 29 897, fls. 161, livro n.º 161 832-B, 5.ª inscri-
ção, em execução do estatuído no artigo 20.º, alínea e), dos estatutos
daquela sociedade, o que tudo verifiquei pela escritura de distribuição de
cargos e delegação de poderes, conjugada com os estatutos da mesma
sociedade, dos quais arquivo fotocópias devidamente legalizadas.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus referidos bilhetes
de identidade.

E por eles foi dito:
Que pela presente escritura e nas respectivas qualidades, celebram

entre as sociedades que representam, um contrato de sociedade comer-
cial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Tous Norte � Comércio
de Ourivesaria, L.da, e tem a sua sede na Rua Santo António, 31, 1.º
esquerdo, freguesia de Guimarães (São Paio), concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e expor-
tação de grande variedade de artigos nomeadamente relógios e artigos

de ourivesaria, artigos de marroquinaria e de viagem, calçado, artigos
de vestuário e acessórios de moda, fatos de banho, artigos de perfu-
maria e ainda louças.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 60 000 euros, dividido em duas quotas, uma
do valor nominal de 45 000 euros, pertencente à sócia LC-Processo
� Serviços de Consultadoria Textil, L.da, e outra do valor nominal de
15 000 euros, pertencente à sócia S. Tous, S. L.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, bem como
a sua representação, cabem a Luís Miguel de Madureira Ferreira da
Cunha e a Maria da Graça Cerqueira Gomes Barbosa e Silva, ambos
designados pela Lc-Processo � Serviços de Consultadoria Textil, L.da

e Laura Tous Oriol, designada pela S. Tous, S. L., 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, independen-
temente do respectivo objecto.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2006447556

RECANTOS � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9519/
20040519; inscrição n.º 1; número de data da apresentação: 59/
20040519.

Contrato de sociedade

No dia 19 de Maio de 2004 na cidade de Braga e Cartório Notarial
do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida Dr. Fran-
cisco Pires Gonçalves, perante a licenciada Olinda de Fátima Esteves,
notária deste cartório, compareceram:

1 � Maria Luísa Machado de Magalhães Ribeiro Dias, identifica-
ção fiscal n.º 125475020, separada judicialmente de Manuel António
Barbosa Dias, natural da freguesia de Guimarães (Oliveira do Castelo),
e residente na Rua Professor António Marques Dias da Silva, fregue-
sia de Creixomil, ambas do concelho de Guimarães, titular da carta de
condução n.º P599705, emitida em 16 de Julho de 1985 pela D. V.
Norte.

2 � João Carlos Araújo da Silva, identificação fiscal n.º 201080400,
solteiro, natural da freguesia de Fermentões, concelho de Guimarães,
e residente no lugar de Courelas, freguesia de Vila da Ponte, concelho
de Guimarães, portador do bilhete de identidade n.º 10768837, emiti-
do em 6 de Abril de 2004, por Braga.

3 � Manuel António Barbosa Dias, separado judicialmente, natu-
ral da freguesia de Guardizela, concelho de Guimarães, e residente na
referida Rua Prof. António Marques Dias da Silva, portador do bilhe-
te de identidade n.º 3572120, emitido em 27 de Janeiro de 2003, por
Lisboa, que outorga na qualidade de procurador de André de Maga-
lhães Ribeiro Dias, identificação fiscal n.º 229398650, solteiro, natu-
ral da freguesia de Azurém, concelho de Guimarães, e residente na
indicada Rua Professor António Marques Dias da Silva, no uso dos
poderes que lhe foram conferidos em procuração, que arquivo.
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Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos
bilhetes de identidade e carta de condução.

E por eles foi dito:
Que pela presente escritura celebram entre a primeira e segundo

outorgante e o representado do terceiro outorgante um contrato de
sociedade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Recantos � Restauração,
L.da, e tem a sua sede no Largo dos Laranjais, 83  e 85, freguesia de
Guimarães (Oliveira do Castelo), concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de estabelecimen-
tos de restauração e bebidas nomeadamente restaurante e bar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, uma do valor nominal de 4000
euros, pertencente ao sócio André de Magalhães Ribeiro Dias, e duas
iguais do valor nominal de 500 euros, pertencentes uma a cada um
dos restantes sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 25 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem à sócia Maria Luísa Machado de Magalhães Ribeiro Dias, que
desde já fica nomeada gerente.

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Falecimento do sócio;
f) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não sócios.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

19 de Maio de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2006447564

AVELINO FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9516/
20040517; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/
20040517.

Contrato da sociedade

No dia 17 de Maio de 2004, na cidade de Braga e Cartório Notarial
do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida Dr. Fran-
cisco Pires Gonçalves, perante a licenciada Olinda de Fátima Esteves,
notária deste cartório, compareceu:

Avelino da Silva Ferreira identificação  fiscal n.º 192023101, casado
com Carla Patrícia Ribeiro Silva sob o regime da comunhão de adqui-
ridos, natural da freguesia de Carreira, concelho Barcelos, e residente
na Rua Domingos da Silva, 145, freguesia de Sande (São Clemente),
concelho de Guimarães, portador do bilhete de identidade n.º 8468748,
emitido em 6 de Novembro de 2003 por Lisboa.

Verifiquei a identidade do outorgante pelo referido bilhete de iden-
tidade.

E por ele foi dito:
Que, pela presente escritura, e não sendo sócio de qualquer outra

unipessoal, constitui uma sociedade unipessoal por quotas, que fica a
regular-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Avelino Ferreira Unipessoal, L.da,
e vai ter a sua sede na Rua Padre Silva Gonçalves, 177-B, freguesia de
Caldelas, concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos agícolas,
agroquímicos, acessórias e rações para animais e máquinas e ferra-
mentas nomeadamente para a agricultura. Prestação de serviços de
análise de terras e vinhos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros integralmente realizado em dinheiro
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 iá fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, independen-
temente 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.

A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.) 2006447548

VMGS � COMÉRCIO TÊXTIL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua Professor Dr. Arnaldo Sampaio, 634, 1.º-C,
Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7228;
identificação de pessoa colectiva n.º 505396785; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das apresenta-
ções: 23 e 24/20040517.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que foram
efectuados os registos de cessação de funções da gerente Rosa Branca
Teixeira Vilaça, por renúncia, e a designação do gerente Victor Manuel



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 150 � 28 de Junho de 2004 14 310-(53)

Gomes da Silva, residente na Rua Prof. Dr. Arnaldo Sampaio, 634,
1.º-C, Guimarães.

Data da deliberação: 30 de Outubro de 2002.

18 de Maio de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2005394947

TERRAS DE BOURO

RIO TOTAL � DIVERSÃO E DESPORTOS
D�AVENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Terras de Bouro. Matrícula
n.º 97/010330; identificação de pessoa colectiva n.º 505377110;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20040421.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e encerrada a
sua liquidação.

Data da aprovação de contas: 21 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme ao seu original.

17 de Maio de 2004. � O Ajudante, João Luís da Cunha Dias.
2001886756

VILA NOVA DE FAMALICÃO

COFEMEL � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 1426/821203; identificação de pessoa colectiva n.º 501329684;
data da apresentação: 20030912.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

20 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 2005135950

PINGUIMDRIVE � COMÉRCIO DE CONGELADOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 6515/020522; identificação de pessoa colectiva n.º 506181634;
data da apresentação: 20030912.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

20 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 2000547508

SENOFIL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5172/991227; identificação de pessoa colectiva n.º 504789597;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 8/040510.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberaram pro-
ceder à mudança da sede para: Centro Comercial Barreiro, loja 4, letra A,
desta cidade.

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

Conferi e está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro Gouveia.
2004223804

BARBOSA & AMORIM � COMÉRCIO DE MATERIAIS
TÊXTEIS E GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 2844/911119; identificação de pessoa colectiva n.º 502656107;
data da apresentação: 20030909.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

17 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 2005126705

CONFECÇÕES GONÇALO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 3355/930709; identificação de pessoa colectiva n.º 503042226;
data da apresentação: 20030909.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

17 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 2000432638

LAVANDARIA DAS TILIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 3169/930330; identificação de pessoa colectiva n.º 502978856;
data da apresentação: 20030909.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

17 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 2002715440

ÂNGELO MESQUITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4186/970128; identificação de pessoa colectiva n.º 503803847;
data da apresentação: 20030829.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

17 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 2002701385

I. F. P. � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 2780/910702; identificação de pessoa colectiva n.º 502588349;
data da apresentação: 20030829.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

17 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 2005135313

COSTAS & REGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 154/591218; identificação de pessoa colectiva n.º 500079293;
data da apresentação: 20030829.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

17 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 2002701504

QUINTA DA LAGE � EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5729/010116; identificação de pessoa colectiva n.º 505281007;
data da apresentação: 20030829.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

17 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 2005135283
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FAMIPIM � GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5750/010209; identificação de pessoa colectiva n.º 504417800;
data da apresentação: 20030829.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

17 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 2005135275

AURORA PAIVA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4100/961010; identificação de pessoa colectiva n.º 503743933;
data da apresentação: 20030916.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 2005120170

A. J. L. � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 3740/950504; identificação de pessoa colectiva n.º 503429260;
data da apresentação: 20030916.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 2005121266

CONFECÇÕES ANTÓNIO BARBOSA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5826/010424; identificação de pessoa colectiva n.º 505461242;
data da apresentação: 20030916.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 2005120162

SOQUIMINHO � PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4712/980817; identificação de pessoa colectiva n.º 504237047;
data da apresentação: 20030916.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 2005120200

CLINICA DENTÁRIA DE VERMOIM, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4543/980303; identificação de pessoa colectiva n.º 504108581;
data da apresentação: 20030917.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 2005132241

TÁXIS A. CAVADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 433/681119; identificação de pessoa colectiva n.º 500759030;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresen-
tação: 3/040504.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberaram pro-
ceder à mudança da sede para:

Sede: Rua de Queirão, 332, freguesia de Gavião.

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

Conferi e está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro Gouveia.
2004223359

SCALEA � COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 6729/011203; identificação de pessoa colectiva n.º 504336070;
data da apresentação: 20030829.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

17 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 2002701334

J. CARLOS CUNHA � DESPERDICIOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 6900/020228; identificação de pessoa colectiva n.º 505983079;
data da apresentação: 20030829.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

17 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 2005135518

FATCARD � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 6168/010918; identificação de pessoa colectiva n.º 505695014;
data da apresentação: 20030903.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

17 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 2005135534

ORGANIZER � ORGANIZAÇÃO CONTABILISTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5156/991203; identificação de pessoa colectiva n.º 504515047;
data da apresentação: 20030903.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

17 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 2005916978

AQUECIRREGA DE CASTRO & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 7025/021029; identificação de pessoa colectiva n.º 502137959;
data da apresentação: 20030905.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

17 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 2005135640

STO ANTÓNIO CAR � AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 6764/020829; identificação de pessoa colectiva n.º 506190080;
data da apresentação: 20030905.
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Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

17 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 2005916960

DECORTINAS � CORTINADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5671/001117; identificação de pessoa colectiva n.º 505207796;
data da apresentação: 20030905.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

17 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 2005916943

ESTORES NINOCAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4198/970205; identificação de pessoa colectiva n.º 503827010;
data da apresentação: 20030905.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

17 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 2005916935

PAULO PAREDES � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 3893/951129; identificação de pessoa colectiva n.º 503551821;
data da apresentação: 20030905.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

17 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 2005916951

T. V. C. � TOPOGRAFIA E VIAS DE COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5343/000612; identificação de pessoa colectiva n.º 504767437;
data da apresentação: 20030905.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

17 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 2005916986

CAMPOS & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 882/780505; identificação de pessoa colectiva n.º 500759030;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 15/040505.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberaram pro-
ceder à mudança da sede para: Avenida da Riopele, 734, freguesia de
Pousada de Saramagos.

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

Conferi e está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Monteiro Gouveia.
2004223030

FILTOP � COMÉRCIO TEXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5292/000413; identificação de pessoa colectiva n.º 504938231;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 14/040505.

Certifico que, a sociedade acima referida mudou a sede para a Ave-
nida Riopele, 760, freguesia de Pousada de Saramagos.

Conferi e está conforme.

10 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2004223065

APAFA � TEXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 2183/880831; identificação de pessoa colectiva n.º 502030143;
data da apresentação: 030912.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi e está conforme.

20 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2005135976

CLINICA DENTÁRIA DE VERMOIM, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4543/980303; identificação de pessoa colectiva n.º 504108581;
data da apresentação: 20030917.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 2005132225

BARROS & HELENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 1270/811006; identificação de pessoa colectiva n.º 501198911;
data da apresentação: 20030918.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante,  Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 2005126691

SONITURISMO � AGÊNCIA DE VIAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4032/960620; identificação de pessoa colectiva n.º 503683817;
data da apresentação: 20030922.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante,  Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 2005121274

LIMA MACHADO � COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÕES
TÊXTEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 6874/020124; identificação de pessoa colectiva n.º 505588455;
data da apresentação: 20030919.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante,  Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 2005132586

SUPERCLIMA � COMÉRCIO E REPARAÇÕES
DE AR  CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 3046/920929; identificação de pessoa colectiva n.º 502843098;
data da apresentação: 20030922.
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Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante,  Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 2005126675

RESTAURANTE SNACK-BAR � IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4478/980107; identificação de pessoa colectiva n.º 504073060;
data da apresentação: 20030922.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante,  Maria Noémia Mon-
teiro Gouveia. 2005126721

INFESCOR � COMÉRCIO DE TINTAS L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5344/000612; identificação de pessoa colectiva n.º 504040502;
data da apresentação: 030910.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi e está conforme.

20 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante,  Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2005916994

AMARO & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5056/990802; identificação de pessoa colectiva n.º 504605275;
data da apresentação: 030910.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi e está conforme.

20 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante,  Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2000432646

VILA VERDE

S. G. R. � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1087/
020305; identificação de pessoa colectiva n.º 505999269; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 7/20040513.

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

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

14 de Maio de 2004. � O Ajudante Principal Destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2003943374

FÁBRICA DE SERRAÇÃO E CERÂMICA AMARO
DE MACEDO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 67/
700304; identificação de pessoa colectiva n.º 500107718; números
e data das apresentações: 5 e 6/20040511.

Certifico  que pelo averbamento n.º 3 à inscrição n.º 14 foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Cessação de funções do administrador único, Avelino de Macedo,
por falecimento em 30 de Janeiro de 2004.

Mais certifico que pela inscrição n.º 17 foi efectuado o seguinte
acto de registo: designação do conselho de administração em 26 de
Março de 2004.

Presidente: Agostinho de Macedo Macedo; vogais: Laura Ferreira
Macedo Macedo e Ana Cristina de Macedo Macedo Veiga Gomes.

Está conforme.

11 de Maio de 2004. � O Ajudante Principal Destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2003934014

CONSTRUÇÕES JOAQUIM DA COSTA CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 428/
941114; identificação de pessoa colectiva n.º 503388955; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 5/20040514.

Certifico de que por escritura de 30 de Abril de 2004 a sociedade
em epígrafe alterou o pacto social quanto ao artigo 4.º o qual ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, compete à gerência.

§ primeiro. Para que a sociedade fique obrigada em todos os actos
e contratos é suficiente a assinatura do gerente.

Está conforme.

14 de Maio de 2004. � O Ajudante Principal, destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2003943382

JOAQUIM FARIA DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1117/
020507; identificação de pessoa colectiva n.º 506126587; número
e data da apresentação: PC 1/29042004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Está conforme.

29 de Abril de 2004. � O Ajudante, José Júlio Correia Braga
Peixoto. 2003943366

VIZELA

ANTÓNIO FERREIRA & PINTO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Herdade, 606, São Paio de Vizela, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 842/
040513; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/040513.

Certifico que:
António José da Costa Ferreira, identificação fiscal n.º 164668683,

natural da freguesia de Vizela (São Paio), concelho de Guimarães, e
mulher  Maria Ferreira Pinto, identificação fiscal n.º 144061473,
natural da freguesia de Vizela (Santo Adrião), concelho de Felgueiras,
residentes na Rua da Herdade, 606, freguesia de Vizela (São Paio),
concelho de Vizela,  casados sob o  regime de comunhão de adquiri-
dos, portadores dos bilhetes de identidades n.os 7918352, emitido em
1 de Março de 2000, e 7538012, emitido em 1 de Março de 2000
ambos por Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito:
Que pela presente escritura celebram entre si um contrato de soci-

edade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Ferreira & Pinto, Cons-
truções, L.da, e tem a sua sede na Rua da Herdade, 606, freguesia de
Vizela (São Paio), concelho de Vizela.

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

O objecto da sociedade consiste na industria de construção civil,
empreitadas de obras públicas. Compra e venda de bens imóveis.

Arrendamento de imóveis próprios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 7500
euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios 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 deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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, independen-
temente do respectivo objecto.

Conferida, está conforme.

19 de Maio de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000255388

IMPÉRIO DAS SANDES � COMÉRCIO DE SANDES, L.DA

Sede: Praça do Município, 206-D, bloco 13, Fórum Vizela, loja
24, São Miguel das Caldas de Vizela, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 840/
040511; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/040511.

Certifico que entre:
1.º António Ferreira Leite, casado com Maria Emília Ribeiro Rodri-

gues, na comunhão de adquiridos, 2.º Mónica Maria Ribeiro Ferreira,
solteira, maior e 3.º Hugo Sérgio da Silva e Sá, solteiro, maior, foi
constituída uma sociedade que vai reger-se nos termos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Império das Sandes � Comércio de
Sandes, L.da, com sede na Praça do Município, 206-D, Bloco 13, Forum
Vizela, loja 24, freguesia de São Miguel das Caldas, concelho de Vizela.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local dentro
do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como poderá
criar sucursais, filiais ou outras foram de representação social em ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na comercialização de sandes, bolos, doces
e serviço de cafetaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 500 euros, e está dividido em três quotas iguais do valor nominal
de 3350 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sócios,
ficando desde já nomeados gerentes todos os sócios.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades
quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de 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 respectiva
aquisição.

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

18 de Maio de 2004. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
Rocha. 2000255442

BRAGANÇA
MACEDO DE CAVALEIROS

TRANSPORTES DA CARVALHELRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 274; identificação de pessoa colectiva n.º 503504874; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 3/040520.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 150 � 28 de Junho de 200414 310-(58)

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterado
o artigo 1.º quanto à sede nos seguintes termos:

A sociedade adopta a firma Transportes da Carvalheira, L.da, tem
a sua sede na Rua da Juventude, lote 4, 1.º andar, em Macedo de
Cavaleiros.

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

20 de Maio de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004983418

MIRANDA DO DOURO

MANUEL TOMÉ � MEDIAÇÃO DE SEGUROS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrícula
n.º 221/040520; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
040520.

Certifico que por:
Manuel Tomé Domingues João, casado com Isilda da Conceição

João Torrado João, na comunhão de adquiridos, residente na Urbani-
zação Francisco Reis, 10, Miranda do Douro, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adoptará a firma Manuel Tomé � Medicação de
Seguros, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Urb. F. Reis, 10, freguesia
e concelho de Miranda do Douro.

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.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste exclusivamente na mediação de
seguros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros representado por uma única quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único Manuel Tomé Domingues João.

2 � Poderá o sócio único efectuar prestações suplementares de
capital, pelos montantes que em cada momento se mostrem necessá-
rios para a viabilidade económica da empresa.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representação,
ficam afectas ao sócio único, desde já nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é bastante a assinatura do sócio único.

O sócio único no âmbito das suas competências que exerce, pode,
designadamente, nomear gerentes e destitui-los quando entender.

4 � Em ampliação dos 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.

ARTIGO 5.º

O sócio único pode modificar esta sociedade em sociedade por
quotas plural através de divisão e cessão da quota ou de aumento de
capital social por entrada de novo sócio eliminando a expressão
unipessoal.

ARTIGO 6.º

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 2700-F
do Código das Sociedades Comerciais, o sócio único fica desde já auto-

rizado a celebrar negócios jurídicos com a sociedade desde que os
mesmos sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

 20 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001711727

LAVANDARIA SENDINESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrícula
n.º 222/030521; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
040521.

Certifico que por:
Teresa de Jesus Monteiro Soares Marcos e marido Francisco Alfre-

do Marcos, casados na comunhão geral, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Lavandaria Sendinesa, L.da, e tem a sua
sede na Rua dos Barriais, 45, na freguesia de Sendim, concelho de
Miranda do Douro.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a lavagem e limpeza a seco de têxteis
e peles e comercialização de equipamentos e produtos para lavandarias.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 30 000
euros, e corresponde à soma de duas quotas, do valor nominal de
15 000 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Te-
resa de Jesus Monteiro Soares Marcos e Francisco Alfredo Marcos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, fica afecta a dois gerentes, sócios
ou não sócios, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Teresa
de Jesus Monteiro Soares Marcos e Francisco Alfredo Marcos.

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de 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 6.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 judicial;
c) Falência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem ou contra o consentimento da sociedade.

21 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Alegria da
Igreja Firmino Lopes. 2001711743

VIMIOSO

ADC � GABINETE DE GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Rua Abade Baçal, Lote 1, Vimioso

Conservatória do Registo Comercial de Vimioso. Matrícula n.º 62/
990217; identificação de pessoa colectiva n.º 504427695; data da
apresentação: 20052004.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Conservadora, Maria do Carmo Ratão
Português. 2001881185

CASTELO BRANCO
FUNDÃO

PADARIA E PASTELARIA FLOR DO FUNDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fundão. Matrícula n.º 894/
000907; identificação de pessoa colectiva n.º 505130858.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes às prestações de
contas dos anos de 2000, 2001 e 2002.

Conferida, está conforme.

25 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2002723486

COIMBRA
CANTANHEDE

ALRON � PRODUÇÃO DE JANTES EM ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 650/
921218; identificação de pessoa colectiva n.º 502398132; inscri-
ções n.os 11 e 12; números e data das apresentações: 4 e 5/040517.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato, tendo por
consequência o artigo 4.º, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vierem a
ser designados em assembleia geral.

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

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

Certifico ainda que foi designada gerente a não sócia Lúcia Maria
Gomes da Silva Félix Neves, casada.

Data da deliberação: 17 de Maio de 2004.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou

depositado na respectiva pasta.

18 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Conceição Maria
Bessa da Silva Branco. 2004581158

LEMERIT � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula: 1129/
991228; identificação de pessoa colectiva: 504805495; inscrição
n.º 2; número e data de apresentação: 01/040518.

Certifico, que foi efectuado o registo de dissolução e encerramento
da liquidação.

Data da aprovação das contas: 10 de Outubro de 2003.

18 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Dulcelina Ferreira Leitão.
2004581140

MARQUES, FONSECA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula: 736/
941117; identificação de pessoa colectiva: 503298581; inscrição
n.º 3; número e data de apresentação: 01/040520.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 15 de maio de 2000.

20 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Conceição Maria
Bessa da Silva Branco. 2004581166

ADELINO ROCHA & ROCHA � COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula: 1614/
040521; identificação de pessoa colectiva: P 506972453; inscri-
ção n.º 1; número e data de apresentação: 01/040521.

Certifico que, entre Adelino Costa da Rocha e Pedro Emanuel San-
tos Rocha, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Adelino Rocha & Rocha � Com-
bustíveis, L.da e tem a sua sede na Rua Dr. João de Matos, 36, lugar e
freguesia de Vilamar, concelho de Cantanhede.

2 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sua sede para outro
local do mesmo concelho ou concelho limítrofe, bem como criar o
encerrar filais, sucursais ou qualquer outra forma de representação onde
e quando o julgar conveniente.

2.º

A sociedade tem como objecto o comércio a retalho de combus-
tíveis, drogaria e papelaria.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nominal de
3750 euros pertencente ao sócio Adelino Costa da Rocha e outra do
valor nominal de 1250 euros pertencente ao sócio Pedro Emanuel
Santos Rocha.

4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente e com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, pertence a um gerente, desde
já nomeado gerente o sócio Adelino Costa da Rocha, bastando a sua
assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos.

2 � Em ampliação dos seus poderes, a gerência pode comprar,
permutar ou vender qualquer veículo automóvel ou máquina para e da
sociedade.

5.º

A sociedade em primeiro lugar e os sócios não cedentes e segundo,
terão direito de preferência na cedência de quotas a estranhos.

24 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2002743975

CONDEIXA-A-NOVA

CONÍMBRIGA � COMÉRCIO DE MÓVEIS
E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

 Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 285/980518; identificação de pessoa colectiva n.º 504156020;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/040520.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
aumento de capital de 5000 euros para 105 000 euros e, em
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consequência desse aumento, foi alterado o pacto social quanto ao
seu artigo 4.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 105 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
52 500 euros, cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Carlos
José Pessoa Ramos e José Pessoa Ramos Pereira.

O texto do pacto social actualizado ficou depositado na respectiva pasta.

Conferida, está conforme.

24 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, César Nuno de Oli-
veira Pereira de Moura. 2001909098

OLIVEIRA DO HOSPITAL

JOSÉ ALBERTO TOMÉ, UNIPESSOAL, L.DA,
(anteriormente IRMÃOS TOMÉ, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 811/000410; identificação de pessoa colectiva n.º
504944843; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 9/040504.

Certifico, que daquelas inscrições foi extraído o texto seguinte:
Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 08/040504.
Facto: cessação de funções de gerente do ex-sócio Marco José Coelho

Tomé.
Causa: Renúncia.
Data: 4 de Maio de 2004.
Mais certifico, que foi registada a transformação da sociedade por

quotas, em sociedade unipessoal alterando o contrato da sociedade,
quanto aos artigos: 1.º (n.º 1); 3.º, 4.º, 6.º, 7.º, eliminando os artigos: 8.º
e 9.º passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de José Alberto Tomé,
Unipessoal, L.da

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros; representado por uma quota de igual valor nominal pertencente
ao sócio José Alberto Coelho Tomé.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
decisão da assembleia geral, pertence ao sócio único ou a não sócios,
a designar em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente,
mantendo-se nomeado gerente o sócio único José Alberto Coelho
Tomé.

ARTIGO 6.º

Fica desde já autorizada a celebração de negócios jurídicos entre o
sócio único e a sociedade, os quais devem servir à prossecução do
objecto da sociedade, nos termos do artigo 270.º-F, do Código das
Sociedades Comerciais.

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

Está conforme o original.

7 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2003867856

PENACOVA

FECOREVI � REVESTIMENTOS E DECORAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 561/
040512; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/040512.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que o documento anexo com três folhas é
reprodução integral do documento particular do contrato de sociedade
unipessoal por quotas, feito em 12 de Maio de 2004, da sociedade
supra identificada, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades
das Empresas de Coimbra, constituída por Fernando José dos Santos
Costa casado com Maria Elizabete Pinto Lourenço Fonseca, na comu-
nhão de adquiridos.

Conforme cópia autenticada do respectivo documento, que se
encontra arquivada nesta Conservatória.

Contrato de sociedade unipessoal

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Fecorevi � Revestimentos
e Decoração, Unipessoal, L.da e tem a sua sede no lugar de Zarroeira,
sem número de polícia, freguesia de São Pedro de Alva, concelho de
Penacova.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto pintura de interiores e exteriores.
Assentamento e acabamento de pavimentos, colocação de divisórias
e tectos falsos, comercialização dos materiais relacionados com as
referidas actividades e objectos decorativos. Decoração de interiores,
construção civil e isolamentos.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e correspondente 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 gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Declaro, sob minha responsabilidade, nos termos e para efeitos do
disposto no n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 2237/2001,
de 30 de Agosto, que o capital social se encontra totalmente realizado
e depositado no dia 10 de Maio de 2004, na Agência de Celas do
Banco Espírito Santo.

Mais declara, que não é titular de qualquer outra sociedade unipessoal
por quotas.

Conferida, está conforme.

19 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de Almeida
Viseu. 2003740309
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ÉVORA
ÉVORA

MARQUES & REBELO, L.DA

Sede: Quinta da Fé, Armazém 3, Estrada da Chaínha, Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 3129;
número e data da apresentação: 39/20040521.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
mudança de sede para a Quinta da Fé, Armazém 3, Estrada da Chaínha,
Canaviais, Évora.

25 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2004574712

JOSÉ MANUEL DIAS � CONSULTOR
ECONÓMICO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua dos Trabalhadores, 27, 1.º,
Bairro Senhora da Glória, Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 3214;
número e data da apresentação: 49/20040521.

Certifico, que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, do qual é sócio José Manuel Dias, casado, no
regime da comunhão de adquiridos com Maria de Fátima Alves Pela-
do Dias, Rua dos Trabalhadores, 27, Bairro Senhora da Glória, Évora.

1.º

A sociedade adopta a firma José Manuel Dias � Consultor Econó-
mico, Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua Trabalhadores, 27, 1.º-B,
Senhora da Glória, concelho de Évora.

3.º

A sociedade tem por objecto a consultadoria económica, finan-
ceira e de gestão. Serviços de contabilidade. Elaboração e análise de
projectos de investimento. Formação profissional.

4.º

O capital social 5000 euros, representado por uma quota de igual
valor nominal, pertencente ao sócio José Manuel Dias.

§ único: O capital social encontra-se integralmente realizado em
dinheiro.

5.º

A gerência e a representação da sociedade pertencente ao sócio
José Manuel Dias, desde já nomeado gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
§ 2.º A sociedade pode constituir mandatário mediante a outorga de

procuração adequada para o efeito.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2004574771

SALTUS � SOCIEDADE ALENTEJANA
DE CAÇA E TURISMO RURAL, S. A.

Sede: Rua João de Deus, 1, Évora

Capital social: 331 375 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1431.
número e data da apresentação: 18/20040517.

Certifico que, em relação sociedade em epígrafe foi registada a de-
liberação de redução do capital.

Data da deliberação : 19 de Março de 2004.

21 Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2004574704

E. D. G. E. � EMPRESA DE DESIGN
GRÁFICO EBORENSE, L.DA

Sede: Rua Gil Vicente, Urbanização Muralha, lote 60,
1.º esquerdo, Évora

Capital social: 20 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1791;
número e data da apresentação: 5/20040518.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções de gerência de Luísa Cristina da Costa Aleixo
Monteiro Baptista, por deliberação de 31 de Julho de 2003.

19 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2004574682

N. I. A. � NÚCLEO DE LOTEAMENTO
E INFRAESTRUTURAÇÃO INDUSTRIAL

DE AZARUJA, L.DA

Sede: Parque Industrial, Azaruja, São Bento do Mato, Évora

Capital social: 77 313,73 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2102/
970804; identificação de pessoa colectiva n.º 504002759; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 4/20040519.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada:
A designação das funções de gerência de Adelino João Pires Fonse-

ca, em representação da Câmara Municipal de Évora e Adriano Por-
fírio Antunes Tique, em representação do Núcleo de Corticeiros de
Azaruja.

Período: triénio de 2004-2006, por deliberação de 30 de Março de 2004.

24 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2004574720

IMPROVALENT � CONSULTORIA IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Bairro da Torralva, Rua do Aqueduto, 27, Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 3079;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/20040514.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada:
A alteração total do contrato quanto aos artigos, que passaram a

ter a seguinte redacção, tendo ficado depositado na pasta respectiva,
o texto completo, na sua redacção actualizada.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Improvalent � Consultoria Imobiliá-
ria, L.da e terá a sua sede nesta cidade, no Bairro da Torralva, Rua do
Aqueduto, 27, freguesia da Malagueira.

§ único. A gerência da sociedade fica, desde já, autorizada a deslo-
car a sede para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, delegações, agên-
cias ou outras formas de representação em qualquer parte do territó-
rio nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto projectos de arquitectura e engenha-
ria, consultoria imobiliária, gestão de condomínios, serviços e comér-
cio de material informático e garantia imobiliária.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nominal de
4500 euros, pertencente ao sócio, Rui Miguel Carriço Amaro e outra
no de 500 euros pertencente à sócia, Maria de Fátima Chaurilha
Carriço.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, dispensada de caução
e com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral, pertence ao sócio, Rui Miguel Carriço Amaro que se mantém
como gerente e à sócia Maria de Fátima Chaurilha Carriço, nomeada,
desde já.

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

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre sócios, carecendo
sempre do consentimento da sociedade em todos os outros casos.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma noutras socie-
dades, mesmo que o objecto destas coincida ou não, no todo ou em
parte, com o dela, bem como associar-se a outras pessoas colec-
tivas.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2004574640

MORA

SUBERGES � GESTÃO FLORESTAL, L.DA

Sede: Monte do Outeiro, freguesia de Brotas, concelho de Mora

Conservatória do Registo Comercial de Mora. Matrícula n.º 145/
011004; identificação de pessoa colectiva n.º P 505726831; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 2/040429.

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

Alteração do pacto social:
Artigos alterados: artigo 1.º, n.º 1 e artigo 2.º:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Suberges � Gestão Florestal, L.da

ARTIGO 2.º

O objecto consiste na exploração florestal, nomeadamente mon-
tado de sobro e azinho; comercialização de equipamento florestal e
agrícola; importação, venda, aluguer e manutenção de equipamento
para golfe, espaços verdes e outros fins; gestão florestal.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Maria Teles
Barbeiro Mendes. 2001899939

NUNES BARATA, VINHOS, S. A.

Sede: Quinta do vale de Joana, freguesia de Cabeção,
concelho de Mora

Conservatória do Registo Comercial de Mora. Matricula n.º 179/
040430; identificação de pessoa colectiva P 506845753. inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/040430.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foi registada a constituição da
firma em epígrafe, cujo contrato social é o seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a denominação de Nunes Barata, Vinhos S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Quinta do Vale de Joana, fre-
guesia de Cabeção, concelho de Mora.

2 � Pode a administração deliberar a constituição ou a extinção
de quaisquer formas locais de representação, no país ou no estrangeiro,
designadamente sucursais, agências, delegações ou escritórios.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a produção e comercialização de
vinhos, derivados e outros produtos agrícolas, vitivinicultura,
enoturismo e serviços conexos.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá associar-se com quaisquer pessoas singulares ou
colectivas e adquirir ou alienar livremente participações no capital de
outras empresas, mesmo quando reguladas por leis especiais, ou em
agrupamentos complementares de empresas e em associações em par-
ticipação, ainda que o objecto de umas e de outras não apresentem
nenhuma relação, directa ou indirecta, com o seu próprio objecto
social, e bem assim gerir a carteira de títulos que lhe pertença.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontrando-se todo rea-
lizado em dinheiro e está dividido em 10 000 acções do valor nomi-
nal de cinco euros cada.

2 � A administração fica desde já autorizada a proceder ao au-
mento de capital por uma ou mais vezes, até ao valor de cinco
milhões de euros.

ARTIGO 6.º

As acções são representadas por títulos de 1, 10, 50, 100, 500,
1000, 10 000, 50 000 acções e são ao portador podendo ser con-
vertidas em acções nominativas conforme for deliberado em
assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá por deliberação da assembleia geral e nos ter-
mos previstos na lei emitir obrigações e adquirir acções e obrigações
próprias e realizar sobre umas e outras as operações que se mostra-
rem convenientes para a prossecução dos interesses sociais.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 � Os accionistas deliberam nos termos da lei, nomeadamente
em assembleias gerais regularmente convocadas e reunidas.

2 � 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 reeleição.
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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;
d) Proceder às eleições que legal e estatutariamente lhe sejam atri-

buídas;
e) Estabelecer a remuneração dos administradores.
2 � Extraordinariamente, a assembleia geral reunirá sempre que a

administração ou o fiscal único solicitem a sua convocação ao presi-
dente da mesa ou quando essa convocação for requerida por accionis-
tas em petição fundamentada e nos termos legalmente admitidos.

ARTIGO 10.º

Os accionistas poder-se-ão fazer representar nas reuniões da
assembleia geral por um outro accionista, ou por um representante
legal, mediante carta dirigida ao presidente da mesa indicando nome,
domicílio do representante e data da assembleia.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral poderá iniciar os seus trabalhos e delibera-
ções logo em primeira convocação com os accionistas presentes ou
representados, salvo o disposto nos números 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 trabalhos
e deliberar logo em primeira convocatória.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 12.º

1 � A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração composto por três membros � presidente e dois vo-
gais � eleitos em assembleia geral por quatro anos podendo ser reeleitos
por uma ou mais vezes.

2 � O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cado pelo presidente deliberará nos termos previstos no artigo 410.º
do Código das Sociedades Comerciais não ficando obrigado a reuniões
periódicas.

3 � O conselho de administração poderá delegar num ou mais dos
seus membros a gestão corrente da sociedade, fixando os limites da
delegação.

ARTIGO 13.º

A gestão corrente dos negócios sociais é da competência do conse-
lho de administração, ficando dispensado de prestação de caução pelo
exercício das respectivas funções, salvo deliberação contrária da
assembleia geral.

ARTIGO 14.º

A sociedade obriga-se:
Pela assinatura conjunta dos administradores Dr. José Manuel Nu-

nes Barata de Brito da Luz e Dr. Luís Miguel Nunes Barata de Brito
da Luz.

ARTIGO 15.º

A administração compete representar e gerir a sociedade nos mais
amplos termos em direito permitidos e nomeadamente:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-
-se em árbitros;

b) Executar as deliberações da assembleia geral que não sejam con-
trarias 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 esco-
lher 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) Adquirir, alienar, onerar ou locar quaisquer direitos, bens imó-

veis ou móveis, incluindo-se, veículos motorizados, acções, quinhões,
quotas, participações, direitos sociais e obrigações;

h) Associar-se ou participar na constituição e formação de outras
empresas ou grupos económicos, ainda que com diferente objecto so-
cial ou localizadas no estrangeiro, nos termos e condições que achar
mais conveniente;

i) Decidir sobre a forma de representação da sociedade nos órgãos
sociais de empresas singulares ou colectivas;

j) Fixar vencimentos e atribuir gratificações ou qualquer outra forma
de remuneração ou regalia às pessoas singulares ou colectivas previstas
na alínea c) deste artigo;

l) Deliberar sobre assuntos que, nos termos da alínea h) deste arti-
go, lhe sejam questionadas pelos representantes da sociedade noutras
empresas, nomeada e expressamente quando nessas empresas esses as-
suntos sejam resolvidos por quorum especial;

m) Abrir e movimentar contas bancárias.

ARTIGO 16.º

A remuneração ou não remuneração do conselho de administração
será estabelecida anualmente pela assembleia geral, podendo a mesma
incidir sobre uma quota parte dos lucros da sociedade.

ARTIGO 17.º

A fiscalização dos negócios sociais compete a um fiscal único eleito
pela assembleia geral para exercer o seu mandato durante quatro exer-
cícios consecutivos podendo ser reeleito.

CAPÍTULO V

Exercícios sociais e aplicação dos resultados

ARTIGO 18.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 20.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a aplicação
deliberada em assembleia geral de acordo com os accionistas e em
respeito pela lei.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 21.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 liquidação
social, quando o contrário não for deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Maria Teles
Barbeiro Mendes. 2001899947

TRIÂNGULO-MOR � CONSULTADORIA ECONÓMICA
E FINANCEIRA, S. A.

Sede: Monte de Cima, freguesia de Brotas, concelho de Mora

Conservatória do Registo Comercial de Mora. Matrícula n.º 159/
020705. identificação de pessoa colectiva n.º P 506116662;
averbamento à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
040503.
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Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que cessou funções o administrador
Rui Maria Campos Henriques de Albuquerque de Orey, por ter renun-
ciado em 23 de Abril de 2004.

Está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Maria Teles
Barbeiro Mendes. 2001899920

PORTEL

A. P. F. S. � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Monte do Salpicão, freguesia de Monte do Trigo,
concelho de Portel

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Portel. Matrícula n.º 172/
040510; identificação de pessoa colectiva n.º P 506864553; nú-
mero e data da apresentação: 3/040510.

Certifico, que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi constituída a sociedade por quotas
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes, da qual
são sócios: 1) Aduíno Rito Jorge da Silva, divorciado; 2) Pedro Tomé
Jorge da Silva, solteiro, maior; 3) Filipe Tomé Jorge da Silva, solteiro,
maior:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. P. F. S. � Sociedade Agrícola,
L.da e tem a sua sede no Monte do Salpicão, lugar e freguesia de Monte
do Trigo, concelho de Portel.

2 � A sede da sociedade poderá ser transferida para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, por simples
deliberação da gerência, podendo, pelo mesmo meio, serem criadas
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na produção, comercialização e transfor-
mação de produtos agrícolas.

ARTIGO 3.º

A gerência da sociedade pertence ao sócio Aduíno Rito Jorge da
Silva, que desde já fica nomeado gerente, sendo suficiente a sua assi-
natura de um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos
e contratos.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas:
uma do valor nominal de 2500 euros, titulada pelo sócio Aduíno
Rito Jorge da Silva e duas iguais do valor nominal de 1250 euros
cada uma e uma de cada um dos sócios Pedro Tomé Jorge da Silva
e Filipe Tomé Jorge da Silva.

ARTIGO 5.º

Por deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá participar
no capital social de outras sociedades, com objecto diferente do seu,
bem como fazer parte de agrupamentos complementares de empresas.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento do
capital social depositado a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamentos e instalação da sede
social e aquisição de quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos mes-
mo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência, neste período, logo que definitivamente
matriculada.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade do registo deste acto no
prazo de três meses a contar de hoje.

Conferida, está conforme.

18 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Fátima Maria Velez
da Silva. 2001791216

FARO
ALBUFEIRA

MONTEGALÉ � SOCIEDADE
DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2323/
20010323; identificação de pessoa colectiva: 501766391;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 14; números e
data das apresentações: 9 e 10/20040520.

Certifico, que se encontra depositada na pasta respectiva, cópia da
acta n.º 36, elaborada em 30 de Abril de 2004, pela qual:

Willi Grineisen, foi destituído de gerente, a partir de 30 de Abril de
2004.

Foi nomeado gerente da referida sociedade Michael Ewald Rub, divor-
ciado, Karben, Peherweil, Aete Heerstr. 3 a, Alemanha.

Data: 30 de Abril de 2004.

24 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003775730

CAMBA � GESTÃO DE PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2324/
20010323; identificação de pessoa colectiva n.º 502239948.
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11; número e data da apresenta-
ção: 11/20040520.

Certifico, que se encontra depositada na pasta respectiva, cópia da
acta n.º 23, elaborada em 30 de Abril de 2004, pela qual:

Hans Otto Eppelmann, foi destituído de gerente a partir de 30 de
Abril de 2004.

24 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003775749

ALGARVE HOLIDAYS � SOCIEDADE TURÍSTICA
DE ALBUFEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 374/
870206; identificação de pessoa colectiva n.º 500308829; inscri-
ção n.º 14; números e datas das apresentações: 11/20040423 e 15/
20040520 (conversão).

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva cópia da
escritura lavrada em 13 de Abril de 2004, a fl. 61, do livro n.º 156-A,
no Cartório Notarial do C.F.E. de Loulé, pela qual foi alterado total-
mente o contrato da sociedade em epígrafe, ficando com a seguinte
redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Algarve Holidays � Sociedade Turística
de Albufeira, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede social no sítio de Vale de Serves, freguesia
de Ferreiras, concelho de Albufeira.
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ARTIGO 3.º

A administração poderá mudar a sede social dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto social a exploração das indústrias de
turismo, hotelaria e afins e ainda a aquisição de terrenos destinados
àquela finalidade.

CAPÍTULO II

Do capital social e das acções

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro, e encontra-se representado por 10 000 acções com o
valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � Todas as acções são nominativas e serão representadas por
títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000 acções, podendo ser conver-
tidas em acções escriturais.

ARTIGO 6.º

Os accionistas, na proporção directa das acções de que forem titu-
lares, terão direito de preferência para a aquisição de novas acções
em futuros aumentos de capital.

ARTIGO 7.º

1 � A transmissibilidade de acções da sociedade a terceiros é limi-
tada por um direito de preferência atribuído aos accionistas não
alienantes, relativamente à totalidade das acções a transmitir.

2 � O accionista que pretender transmitir, a título gratuito ou one-
roso, parte ou a totalidade das suas acções, deverá comunicar, por
carta registada com aviso de recepção, aos accionistas não
transmitentes e ao administrador único essa sua intenção, indicando
logo o transmissário, o número de acções a transmitir, o preço pre-
tendido e condições de pagamento ou o valor atribuído, tratando-se
de transmissão a título gratuito.

3 � O accionista não transmitente que pretender exercer o res-
pectivo direito de preferência deverá fazê-lo, no prazo de 15 dias
contado da data da recepção da acima mencionada notificação, atra-
vés de carta registada dirigida ao administrador único e ao accionista
transmitente, indicando o número de acções que pretende adquirir.

4 � Pretendendo mais de um accionista preferir, as acções a trans-
mitir serão entre eles divididas na proporção das acções de que forem
titulares.

5 � Todas as comunicações previstas no presente artigo serão obri-
gatoriamente feitas através de carta registada com aviso de recepção,
respectivamente para a sede da sociedade e para a morada indicada
pelo accionista transmitente, na carta referida no n.º 2 da presente
cláusula, sob pena de se terem por não efectuadas.

6 � A oneração, por qualquer forma, de acções da sociedade,
depende do consentimento de accionistas que representem, pelo
menos, 50% do capital social, prestado em assembleia geral especial-
mente convocada para o efeito.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o administrador único
e o fiscal único, que são eleitos pelo período de quatro anos, sendo
permitida a reeleição.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída por accionistas com direito a
voto que, com a antecedência mínima de 10 dias sobre a data da res-

pectiva reunião, possuam uma ou mais acções em seu nome, averbadas
no livro de registo da sociedade.

2 � A cada acção corresponde um voto.
3 � Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se repre-

sentar por outro accionista ou por qualquer pessoa hábil para esse
efeito.

4 � A representação prevista no número anterior será comu-
nicada ao presidente da mesa da assembleia geral por carta, até às
18 horas do 5.º dia útil anterior ao dia designado para a reunião da
assembleia.

ARTIGO 10.º

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e um
secretário, eleitos pela assembleia geral e que poderão não ser accio-
nistas.

ARTIGO 11.º

A administração da sociedade será exercida por um administrador
único.

ARTIGO 12.º

1 � A sociedade obriga-se com a assinatura do administrador
único.

2 � O administrador único é dispensado de prestação de caução
pelo exercício do seu cargo.

SECÇÃO II

Fiscal único

ARTIGO 13.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um
suplente, ambos sociedades de revisores oficiais de contas ou revi-
sores oficiais de contas.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 14.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de feitas as
provisões tecnicamente aconselháveis, terão a seguinte aplicação:

a) 5% para o fundo de reserva legal enquanto não estiver realizado
ou sempre que for necessário reintegrá-lo;

b) O necessário para a constituição e reforço de fundos julgados
convenientes aos interesses da sociedade ou quaisquer outras aplica-
ções deliberadas pela assembleia geral;

c) O saldo restante para dividendo aos accionistas ou para conta
nova, de harmonia com o deliberado pela assembleia geral.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação da sociedade

ARTIGO 15.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos estabelecidos
pela lei.

2 � Compete à assembleia geral deliberar sobre a fixação dos
poderes dos liquidatários, nomeadamente quanto à continuação da
actividade da sociedade, à obtenção de empréstimos, à alienação,
total ou parcial, do património social, ao trespasse de estabeleci-
mento e sobre a partilha do activo, quando a ela houver lugar, em
espécie ou em valor.

ARTIGO 16.º

Fica desde já nomeado como administrador único da sociedade José
Cristina Rodrigues, já acima identificado.

Está conforme o original.

24 de Maio 2004. � A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 2003614931
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TOP BRASIL � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 3080/
20040519; identificação de pessoa colectiva n.º 506961524; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 20/20040519.

Certifico, que se encontra depositado na pasta respectiva, cópia da
escritura lavrada em 19 de Maio de 2004, a fl. 53, do livro n.º 160-
-A, no Cartório Notarial do CFE de Loulé, pela qual foi constituída a
sociedade em epígrafe e que se rege pelo seguinte contrato:

André de Sousa Santino, contribuinte fiscal n.º 246483350, casado
no regime de comunhão de adquiridos com Luciana de Paiva Ferreira
de Almeida Santino, natural do Rio de Janeiro, Brasil, de nacionali-
dade brasileira, com residência habitual no sítio de Eiras Brancas, Caixa
Postal 590 A, freguesia de Paderne, concelho de Albufeira, que outorga
em seu próprio nome e também na qualidade de procurador de:

Mónica de Sousa Santino, contribuinte fiscal n.º 246811714, casada
no regime da comunhão geral de bens com Ralf Bussmann, natural do
Brasil, de nacionalidade brasileira, com residência habitual no mesmo
sítio de Eiras Brancas, Cx. Postal 590 A, conforme consta da procura-
ção que arquivo.

Verifiquei a identidade do outorgante pela exibição do seu Passa-
porte n.º CO 481829, emitido em 27 de Janeiro de 2004 pela Dele-
gacia de Polícia Marítima Aeroportuária e de Fronteiras, no Rio de
Janeiro, Brasil.

E pelo outorgante foi declarado:
Que entre ele e a sua representada, celebra um contrato de socieda-

de comercial por quotas que vai reger-se pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Top Brasil � Comércio de Ves-
tuário, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Eiras Brancas, freguesia
de Paderne, concelho de Albufeira, com endereço postal na Caixa Pos-
tal n.º 590 A.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação e representação de artigos de vestuário, acessórios de moda,
sapataria, perfumaria, bijuterias, artigos e equipamentos 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 ao montante global de 20 vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio André de Sousa Santino.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

21 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Silva Santos. 2005364355

D. C. N. � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 3080/
20040517; identificação de pessoa colectiva n.º 506967956; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 20/20040517.

Certifico que, se encontra depositado na pasta respectiva, cópia da
escritura lavrada em 17 de Maio de 2004, a fl. 13, do livro n.º 160-
-A, no Cartório Notarial do CFE de Loulé, pela qual foi constituída a
sociedade em epígrafe e que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

Dória Maria Cabrita de Jesus Neves, contribuinte fiscal n.º 198460848,
solteira, maior, natural da freguesia e concelho de Albufeira, residente
na Avenida Sá Carneiro, 140, Montechoro, na cidade de Albufeira.

2.º

João Paulo Martins Arroja, contribuinte fiscal n.º 211361160, sol-
teiro, maior, natural da freguesia de Boliqueime, concelho de Loulé,
residente na Patã de Cima, freguesia de Boliqueime, concelho de Loulé.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, respectivamente pela exi-
bição dos bilhetes de identidade n.os 10135450 de 19 de Fevereiro de
2001 e 10422282, de 18 de Março de 2002 ambos emitidos pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E pelos outorgantes foi declarado:
Que entre si celebram um contrato de sociedade comercial por quo-

tas que vai reger-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma D. C. N. � Actividades Hote-
leiras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida Sá Carneiro, 142,
Montechoro, freguesia e concelho de Albufeira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na restauração, exploração de bares,
gestão de actividades hoteleiras. Comércio a retalho de ourivesaria e
artesanato.

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 social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessário a intervenção de dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

20 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Silva Santos. 2005364185

SATUR � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1139/
920213; identificação de pessoa colectiva n.º 502699825; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 3/20040518.

Certifico que, se encontra depositada na pasta respectiva cópia da
acta n.º 21 elaborada em 5 de Janeiro de 2002, pela qual foi feita a
nomeação da administração e da fiscalização.

Administrador único: Eduardo Manuel da Lança.
Fiscal único: Isabel Paiva, Miguel Galvão & Associados, Sociedade

de Revisores Oficiais de Contas, L.da, Largo Alberto Sampaio, 3-A,
Linda-a-Velha, representada por João Miguel Pinto Galvão.

Prazo: 2002-2004.
Data: 5 de Janeiro de 2002.

21 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Silva Santos. 2003775722

V. L. HOTELARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 3083/
20040520; identificação de pessoa colectiva n.º 506957152; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20040520.

Certifico, que se encontra depositado na pasta respectiva, cópia da
escritura lavrada em 13 de Maio de 2004, a fl. 69, do livro n.º 324-F,
no 23.º Cartório Notarial de Lisboa, pela qual foi constituída a soci-
edade em epígrafe e que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma V. L. Hotelaria, Unipessoal, L.da e tem
a sua sede no Centro Comercial Vila Magna, loja 40 e loja 38,
Montechoro, freguesia e concelho de Albufeira.

§ único. A sociedade por simples deliberação da titular poderá des-
locar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto: bar � actividades de hotelaria.

3.º

O capital da sociedade, integralmente realizado em dinheiro, é de
5355 euros e corresponde a uma quota pertencente ao sócio único
Vítor Manuel Guedes Lopes.

4.º

1 � A gerência da sociedade, será exercida pela sócio único Vítor
Manuel Guedes Lopes, com ou sem remuneração, ficando o mesmo
desde já nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente com a assinatura de um gerente.

5.º

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

Está conforme o original.

24 de Maio 2004. � A Primeira-Ajudante Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 2000691684

ALCOUTIM

COOPREVA � COOPERATIVA AGRÍCOLA
DE REGA DE VAQUEIROS, C. R. L.

Sede: freguesia de Vaqueiros e concelho de Alcoutim

Conservatória do Registo Comercial de Alcoutim. Matrícula n.º 10/
900702; identificação de pessoa colectiva n.º 502395524; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/20040518.

Certifico que, conforme alínea b) do n.º 1 do artigo 70.º e artigo 71.º
do Código do Registo Comercial para efeitos de publicação, referente
à cooperativa em epígrafe, encontra-se depositado na respectiva pasta
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o documento pela qual foi efectuado o aumento de capital e a alteração
parcial do contrato quanto aos artigos 1.º, 6.º e 7.º, o qual se reproduz
por cópia, conforme original, composto por uma lauda.

ARTIGO 1.º

Constituição e denominação

Entre os agricultores abaixo assinados e os que aderiram aos pre-
sentes estatutos é constituída a cooperativa agrícola denominada
Coopreva � Cooperativa Agrícola de Rega de Vaqueiros, cooperativa
de responsabilidade limitada, que se regerá pelo código cooperativo,
aprovado pela Lei e n.º 51/96, de 7 de Setembro, pelo Decreto-Lei
n.º 23/2001, de 30 de Janeiro, e demais legislação aplicável, e pelos
presentes estatutos.

CAPÍTULO II

Do capital social

ARTIGO 6.º

Capital social da cooperativa

§ 1.º O capital social da cooperativa é variável e ilimitado, o mon-
tante mínimo é de 5000 euros.

§ 2.º O capital social é representado por títulos de capital de
cinco euros cada um.

§ 3.º Os títulos são nominativos e devem conter as seguintes men-
ções:

a) A denominação da cooperativa;
b) O número de registo da mesma;
c) O valor;
d) A data de emissão;
e) O número de série continua;
f) A assinatura dos dois membros da direcção;
g) A assinatura do cooperador titular;
§ 4.º O capital referido no n.º 1 deste artigo poderá ser elevado

uma ou mais vezes por deliberação da assembleia geral, mediante a
emissão de novos títulos de capital, a subscrever pelos cooperadores.

ARTIGO 7.º

Entradas mínimas de cada membro

As entradas de cada membro não podem ser inferiores a vinte títulos
de capital.

A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Caldeira Fernandes.
2001370601

LAGOA

LAMY & BARRADAS, L.DA

Sede: Rua Infante D. Henrique, 7, rés-do-chão,
freguesia de Lagoa, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 964/
190794; identificação de pessoa colectiva n.º 503242764.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2003.

20 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Fernanda Maria
Costa da Silva Gonçalves. 2003005765

TURIQUNTAS � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Sítio dos Alporchinhos, freguesia de Porches,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 398/
871007; identificação de pessoa colectiva n.º 501881786.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2003.

20 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Fernanda Maria
Costa da Silva Gonçalves. 2003005730

LOPPEGAARDEN II � SOCIEDADE DE AGRICULTURA
E INVESTIMENTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Largo 5 de Outubro, 9-10, 1.º, Lagoa,
freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1862/
060504; identificação de pessoa colectiva n.º 506671895; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 11/060504.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócio único:

Sol Og Strand Sunddhed Og Turisme 11 APS com sede em Ilsiiigvj
21, Hune, Dk-9492 Blokhus, Dinamarca, com a única quota de 5000
euros, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Loppegaarden II � Sociedade de
Agricultura e Investimentos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo 5 de Outubro, 9-10, 1º,
na cidade, freguesia e concelho de Lagoa.

3 � 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 de representação, no terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é compra e venda, construção civil, agri-
cultura e investimentos agrícolas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado pela única sócia
Sol Og Strand Sunddhed Og Turisme 11 ApS, é de 5000 euros e cor-
respondente a uma única quota no valor nominal de 5000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, sem
remuneração.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente Carl Johan Thomsen, solteiro,
maior, residente em Urbanização do Fojo, 4, 40, rés-do-chão,
Portimão.

ARTIGO 5.º

A sociedade não pode comprar nem vender quaisquer bens imóveis,
sem deliberação prévia em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante equivalente a 10 vezes o valor que o capital
social tiver à data em que as prestações forem exigidas.
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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.

21 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Fernanda Maria
Costa da Silva Gonçalves. 2003005927

LOPPEGAARDEN I � SOCIEDADE DE AGRICULTURA
E INVESTIMENTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Largo 5 de Outubro, 9-10, 1.º, Lagoa,
freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1861/
060504;  identificação de pessoa colectiva n.º 506671909; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 10/060504.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócio único Sol Og Strand Sunddhed Og Turisme 11 APS, com sede
em Ilsiiigvj 21, Hune, Dk-9492 Blokhus, Dinamarca, com a única
quota de 5000 euros, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Loppegaarden I � Sociedade de
Agricultura e Investimentos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo 5 de Outubro, 9-10, 1.º,
na cidade, freguesia e concelho de Lagoa.

3 � 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 de representação, no terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é compra, venda, construção civil, agricultura
e investimentos agrícolas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado pela única sócia
Sol Og Strand Sunddhed Og Turisme 11 APS, é de 5000 euros e corres-
pondente a uma única quota no valor nominal de 5000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, sem
remuneração.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente Carl Johan Thomsen, solteiro,
maior, residente na Urbanização do Fojo, 4, 40, rés-do-chão, Portimão.

ARTIGO 5.º

A sociedade não pode comprar nem vender quaisquer bens imóveis,
sem deliberação prévia em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital,
até ao montante equivalente a 10 vezes o valor que o capital social
tiver à data em que as prestações forem exigidas.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis
ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Fernanda Maria
Costa da Silva Gonçalves. 2003005935

LOPPEGAARDEN III � SOCIEDADE DE AGRICULTURA
E INVESTIMENTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Largo 5 de Outubro, 9-10, 1.º, Lagoa,
freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1863/
060504;  identificação de pessoa colectiva n.º 506671909; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 10/060504.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócio único Sol Og Strand Sunddhed Og Turisme 11 APS, com sede
em Ilsiiigvj 21, Hune, Dk-9492 Blokhus, Dinamarca, com a única
quota de 5000 euros, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Loppegaarden III � Sociedade de
Agricultura e Investimentos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo 5 de Outubro, 9-10, 1.º,
na cidade, freguesia e concelho de Lagoa.

3 � 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 de representação, no terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é compra, venda, construção civil, agricultura
e investimentos agrícolas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado pela única sócia
Sol Og Strand Sunddhed Og Turisme 11 APS, é de 5000 euros e corres-
pondente a uma única quota no valor nominal de 5000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, sem
remuneração.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente Carl Johan Thomsen, solteiro,
maior, residente na Urbanização do Fojo, 4, 40, rés-do-chão, Portimão.

ARTIGO 5.º

A sociedade não pode comprar nem vender quaisquer bens imóveis,
sem deliberação prévia em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

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.
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ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante equivalente a 10 vezes o valor que o capital
social tiver à data em que as prestações forem exigidas.

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 direitos,
mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Fernanda Maria
Costa da Silva Gonçalves. 2003005943

BELOALUMÍNIO � TRANSFORMAÇÃO DE ALUMÍNIO, L.DA

Sede: Rua dos Aviários, 32, Mexilhoeira da Carregação,
freguesia de Estômbar, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1394/
260600;  identificação de pessoa colectiva n.º 504992830;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 33 e 34/280404.

Certifico, para efeitos de publicação:
1 � Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 � número e data da

apresentação: 33/280404. Cessação de funções do gerente Paulo
Femando dos Santos, por ter renunciado, com efeito a partir de 28 de
Abril de 2004.

2 � Inscrição n.º 4 � número e data da apresentação: 34/280404.
Nomeação de gerente: Maria do Carmo Coelho dos Santos.

Depositado documento legal.

18 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Fernanda Maria
Costa da Silva Gonçalves. 2002975370

TOP AGENT � MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua dos Pescadores, 67,
freguesia do Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1860/
040504;  identificação de pessoa colectiva n.º 506933121; inscri-
ção n.º 1.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como sócia
única: Nina Alekseyevna Gospodynova, casada com Johny Kock,
em comunhão de adquiridos, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Top Agent � Mediação Imobi-
liária, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Pescadores, 67, na vila
e freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa, Algarve.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única.

2 � À sócia poderá efectuar à sociedade prestações suplementares
de capital equivalente ao valor do capital social. 

3 � Depende de deliberação da sócia a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à sócia
única ou a não sócios, com ou sem remuneração, confonne aquela
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um gerente.
3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência 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 móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente matri-
culada.

Declarou ainda a outorgante, sob sua exclusiva responsabilidade, que
não é sócia de qualquer outra sociedade unipessoal.

Exibiu:
a) Certificado de admissibilidade de firma ou denominação emitido

em 18 de Março de 2004 pelo Registo Nacional de Pessoas Colec-
tivas;

b) Duplicado da guia de depósito do capital social efectuado
em 30 de Março de 2004, na Agência do Millennium BCP, no
Carvoeiro; e

c) Cartão provisório de pessoa colectiva n.º P 506933121.
Esta escritura foi lida à outorgante e à mesma explicado o seu con-

teúdo, tendo sido advertida da obrigatoriedade de registar este acto,
na Conservatória competente, no prazo de três meses, a contar de
hoje, tendo ela declarado que compreende a língua portuguesa.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Fernanda Maria
Costa da Silva Gonçalves. 2002976007

SILVES

INSTALOPERA � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1563/
000413;  identificação de pessoa colectiva n.º 504919253; data da
apresentação 20040517.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2000041523
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LUÍS CARMO LIMA & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1345/
970326;  identificação de pessoa colectiva n.º 503841196; data da
apresentação 20040517.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2000041531

ESTEVENS & MATIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 892/
891127;  identificação de pessoa colectiva n.º 502252146; data da
apresentação 20040517.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2000041540

TÁXI M. S. REIS & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1555/
000322;  identificação de pessoa colectiva n.º 504862286; data da
apresentação 20040517.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2000041566

FERNANDO MONTES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1758/
20020214;  identificação de pessoa colectiva n.º 504324870; data
da apresentação 20040517.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

Está conforma o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2000041574

HUGO M. LOURENÇO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1727/
20011116;  identificação de pessoa colectiva n.º 505786214; data
da apresentação 20040517.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2000041558

MARRUZ BAPTISTA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1934/
20031029;  identificação de pessoa colectiva n.º 506729893; data
da apresentação 20040514.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2000041515

GUARDA
ALMEIDA

TRANSPORTES TABUADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 329;
identificação de pessoa colectiva n.º 502252120; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação 1/20040512.

Certifico que a sociedade em epígrafe reforçou o capital de
249 398,95 euros para 250 000 euros, mudou a sede social e trans-
formada em S. A., com alteração total do pacto, ficando o mesmo
com a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Transportes Tabuado, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida das Tílias, 25, freguesia
de Vilar Formoso, concelho de Almeida.

2 � A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo conce-
lho, ou concelho limítrofe, por simples deliberação do conselho de
administração.

3 � Por deliberação unânime do conselho de administração, a socie-
dade poderá estabelecer, transferir ou encerrar sucursais, filiais ou dele-
gações, bem como quaisquer outras formas de representação em qual-
quer parte do território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social o transporte de mercadorias.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
250 000 euros, representado por 50 000 acções com valor nominal
de cinco euros cada.

2 � Poderão ser emitidos títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000
e múltiplos de 1000 acções nominativas ou ao portador e reciproca-
mente convertíveis, conforme for deliberado pelos accionistas que
suportarão as despesas inerentes à conversão, sendo ainda permitida
a sua concentração ou divisão.

ARTIGO 5.º

1 � Os aumentos de capital que no futuro se tornem necessários
ao desenvolvimento da actividade serão sempre deliberados em
assembleia geral.

2 � Sempre que os aumentos de capital sejam realizados em
dinheiro, os accionistas têm direito de preferência na subscrição
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das novas acções, salvo deliberação contrária tomada em assembleia
geral por três quartos do capital social.

3 � A transmissão de acções da sociedade não poderá ser efectuada,
sob qualquer forma, sem consentimento da sociedade concedido por
mais de três quartos do capital social, sendo concedido aos restantes
accionistas o direito de preferência.

4 � A sociedade fica autorizada a adquirir acções próprias, nos termos
permitidos por lei

CAPÍTULO III

Disposições gerais do conselho de administração,
fiscal único e mesa da assembleia geral

ARTIGO 6.º

Conselho de administração

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

ARTIGO 7.º

1 � A administração de todos os negócios de interesse da sociedade,
será exercida por um conselho de administração, composto por três
membros, dispensados de caução e eleitos, em assembleia geral pelo
período de quatro anos, sendo permitida a sua reeleição.

2 � Manter-se-á cada mandato até à data em que entre em fun-
ções o novo conselho de administração.

3 � Os membros deste conselho elegem, entre si, o presidente,
podendo designar um ou mais administradores delegados para a gestão
corrente da sociedade. Da deliberação que designar os administradores
delegados, constarão os poderes que aos mesmos serão concedidos.

4 � Cabe ao presidente convocar, coordenar e dirigir as reuniões
do conselho, tendo voto de qualidade em caso de empate.

5 � A sociedade obriga-se pela assinatura do presidente do conselho
de administração ou na ausência deste pela assinatura de dois membros
do conselho de administração, ou com a assinatura de um só admi-
nistrador, quando o conselho de administração, por unanimidade, o
designe em acta ou lhe confira procuração suficiente.

ARTIGO 8.º

Ao conselho de administração competem os poderes de gestão,
consagrados na lei e nestes estatutos, nomeadamente:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dela;
b) Nomear procuradores, mesmo estranhos à sociedade, sempre sem

quebra da sua responsabilidade, bem como encarregar quaisquer pessoas,
singulares ou colectivas, do desempenho, por conta e em nome da
sociedade, de alguma ou algumas das suas actividades;

c) Adquirir, alienar e onerar direitos ou bens móveis e imóveis por
qualquer forma admitida em direito;

d) Providenciar sobre faltas e impedimentos dos seus membros e
escolher quem deve preencher as vagas até à primeira assembleia geral,
que deverá ratificar a nomeação ou proceder à eleição;

e) Adquirir e alienar participações no capital social de outras socie-
dades, e participar no capital social de novas sociedades, decidindo
sobre a forma e montantes;

f) Criar ou suprimir quaisquer delegações, filiais, sucursais, agências
ou outra forma de representação, em qualquer lugar do pais ou estran-
geiro, e definir o seu âmbito de acção.

ARTIGO 9.º

O conselho de administração reunirá sempre que for convocado
nos termos do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

Fiscal único

A fiscalização dos negócios da sociedade compete a um fiscaI único
e suplente, eleitos aquando do conselho de administração, e com o
mesmo tempo de mandato de quatro anos, sendo sempre revisor ofi-
cial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas, sendo
reelegíveis.

ARTIGO 11.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas, corres-
pondendo a cada acção um voto.

ARTIGO 12.º

A mesa da assembleia geral é formada por um presidente e um secre-
tário, eleitos de entre os accionistas ou outras pessoas, por períodos
de quatro anos, podendo ser reeleitos, e manter-se-á cada mandato
até à data em que entre em funções a nova mesa.

ARTIGO 13.º

As assembleias gerais serão convocadas pelo presidente e de acordo
com as disposições legais consagradas no Código das Sociedades Comer-
ciais.

ARTIGO 14.º

É permitida a representação dos accionistas, desde que conferida a
outro accionista ou cônjuge, ascendente ou descendente do represen-
tado e a qualquer membro do conselho de administração.

ARTIGO 15.º

1 � A assembleia geral deliberará em primeira convocatória, qual-
quer que seja o capital representado pelos accionistas presentes
ou representados, com direito a voto, salvo o disposto no ponto
seguinte.

2 � Para que a assembleia possa deliberar, em primeira convoca-
tória, sobre a alteração do pacto social, cisão, fusão, transfor-
mação ou dissolução da sociedade, é necessário que estejam presentes
ou representados, accionistas titulares de, pelo menos de dois terços
do capital.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

ARTIGO 16.º

Os lucros do exercício terão o destino que lhes for dado, por deli-
beração da assembleia geral, tomada por maioria simples, de acordo
com a lei.

ARTIGO 17.º

A sociedade só se dissolverá, nos casos previstos e contemplados
na lei.

Na falta de deliberação social far-se-á a liquidação judicialmente,
sendo liquidatários os administradores em funções à data dessa disso-
lução.

Certifico ainda que foram designados os membros para o quadriénio
2004-2007 em 29 de Dezembro de 2003.

Conselho de administração:
Presidente: José Luis Domingues Rodrigues Marques.
Vogais:
Ana Maria Carvalho Rebelo Marques;
Carminda Mota Carvalho Rebelo.
Fiscal único: Marques de Almeida, F. Tavares, J. Nunes & V. Simões,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Vítor
Manuel Lopes Simões, revisor oficial de contas.

Suplente: João Andrade Nunes, revisor oficial de contas.

26 de Março de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001330928

CELORICO DA BEIRA

FURTADO & SANDIÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico da Beira. Matrícula
n.º 247; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/24052004.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Maio de 2004.

Está conforme.

25 de Maio de 2004. � A Conservadora, Maria Manuela Esteves
da Silva Abrantes. 2001329288
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CONSTRUÇÕES JÚLIO VASCO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico da Beira. Matrícula
n.º 308; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/21052004.

Certifico que, por escritura de 15 de Abril de 2004, exarada a fo-
lhas 8 e 9 v.º, do livro n.º 111-D, do Cartório Notarial de Celorico da
Beira, foi constituída entre Júlio Rodrigues Vasco ou Júlio Vasco, ca-
sado com Maria Augusta Rosa Vasco, na comunhão de adquiridos e
Óscar Manuel Rosa Vasco, solteiro, maior, a sociedade que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Construções Júlio Vasco &
Filho, L.da, e tem a sua sede na freguesia de Vale de Azares, deste
concelho podendo, por simples deliberação da assembleia geral, des-
locar a mesma sede para outro local dentro do mesmo concelho.

2.º

A sociedade tem por objecto todos os trabalhos inerentes à cons-
trução civil � construção de edifícios, moradias no seu todo ou em
parte.

3.º

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

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem
renumeração conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
a ambos os sócios que desde já ficam nomeados gerentes, sendo sufi-
ciente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade.

5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades já
existentes ou a constituir, ainda que com objecto diferente do seu,
bem como a integrar-se em agrupamento complementar de empresas.

6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas condições que
vierem a ser definidas em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência da sociedade, fica desde já autorizada a movimentar o
depósito constituído na Caixa Geral de Depósitos, agência em Celorico
da Beira, correspondente ao capital social, para pagamento das despesas
correntes da sociedade ao abrigo da alínea b), n.º 4 do artigo 202.º do
Código das Sociedades Comerciais, estabelecendo-se ainda que ficam
por conta da sociedade, as despesas inerentes à sua constituição e
oficialização.

Está conforme.

24 de Maio de 2004. � A Conservadora, Maria Manuela Esteves
da Silva Abrantes. 2001329270

GOUVEIA

GOUVITÁXI � SOCIEDADE DE TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 531/
021227;  identificação de pessoa colectiva n.º 506420582; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/040521.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o registo
de dissolução e encerramento da liquidação, cujas contas foram apro-
vadas em 20 de Maio de 2004.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2004678240

SEIA

PORTBASS � CONSULTADORIA EM PESCA
DESPORTIVA, UNIPESSOAL L.DA

Sede: Rua Dr. Gaspar Rebelo, Edifício CACE, Seia

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º994/040514;
identificação de pessoa colectiva n.º P 506953351; inscrição n.º 1;
número e data de apresentação: 10/040514

Certifico que, Hermínio José Maia Rodrigues, casado com Maria
Inês Rodrigues da Silva, na comunhão de adquiridos, constituiu uma
sociedade unipessoal, que se regerá pelo pacto constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

A Sociedade adopta a denominação Portbass � Consultadoria em
Pesca Desportiva, Unipessoal L.da, e tem a sua sede em Rua Dr. Gaspar
Rebelo, Edifício CACE, freguesia e concelho de Seia. Por simples
deliberação da gerência pode a sede ser deslocada, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar
filiais, sucursais ou qualquer forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultadoria em pesca desportiva �
projecto e gestão de concessões de pesca; serviço de guias de pesca;
organização de eventos relacionados com a pesca desportiva; serviços
de jornalismo, edição, fornecimento de conteúdos e multimédia; for-
mação em pesca desportiva e de guias para o sector; promoção de
marcas e colocação de artigos de pesca em revendedores (vendas).

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme deli-
beração do sócio único, pertence ao sócio ou a estranhos por ele desig-
nados, ficando desde já designado gerente o sócio único.

§ Único � 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 sociedade, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o seu objecto não coincida no todo ou em
parte com aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto 2005600636

ANDRÉ & VIEGAS, L.DA

Sede: Avenida 1.º de Maio, 52, cave, Seia

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 782/010625;
identificação de pessoa colectiva n.º 505566648; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 13/040514.

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

a) Pela inscrição n.º 5 � Apresentação n.º 13/040514 � trans-
formação em sociedade por quotas e alteração parcial do contrato:

Artigos alterados: 1.º, 3.º e 4.º
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ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma André & Viegas, L.da, e tem a sua
sede na Avenida 1.º de Maio, 52, cave, freguesia, concelho e cidade de
Seia.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 3.º

1 � 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, pertencentes uma a cada um dos sócios José Fer-
nando Cruzeiro Gomes André e Maria de Fátima Dias Viegas André.

2 � Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios 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.

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

ARTIGO 4.º

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

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

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua redacção
actualizada.

Está conforme.

20 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005600601

TRANCOSO

CONSTRUÇÕES � ANIBAL REBELO & SANTOS, L.DA

Sede: Lugar de Carigas, Vale do Seixo, Trancoso

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 357/
020404; inscrição n.º 1; número e data de apresentação: 3/
02042004.

Certifico que, entre Aníbal Augusto Rebelo casado com Elisabete
Afonso Silvano Rebelo, na comunhão de adquiridos e David Manuel
Lourenço dos Santos casado com Ana Luísa Garcia Pereira, na comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se
rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções � Aníbal Rebelo &
Santos, L.da e tem a sua sede no lugar de Carigas, freguesia de Vale do
Seixo, concelho de Trancoso. 

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e comércio de
materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Aníbal Augusto
Rebelo e David Manuel Lourenço dos Santos. 

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual 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 forem
fixadas em assembleia geral.

Disposição transitória

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

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

Conferida, está conforme.

24 de Maio de 2004. � O Ajudante, (assinatura ilegível.)
2004911760

LEIRIA
ANSIÃO

R e C � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 546/
021298; identificação de pessoa colectiva n.º 504297961; inscri-
ção nº 3; número e data da apresentação: 2/040517.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que a mesma
alterou parcialmente o pacto social, aumentando o seu capital, altera
assim o artigo 3.º, que fica com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 80 000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nominal de
40 000 euros, cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios José
Carlos Simões Marques e Rogério Simões Marques.

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

Conferida, está conforme o original.

15 de Maio de 2004. � O Escriturário Superior, (assinatura ilegível).
2006165909
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BATALHA

AFONSO MARIA DA CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 198/
900518; identificação de pessoa colectiva n.º 500564558; inscri-
ção nº 6; número e data da apresentação: 31/040518.

Certifico que foi efectuado o registo da dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprova-
das em 7 de Abril de 2004.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Conservadora, Ana Maria Gomes Sousa.
2002736685

GILSOL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 630/
971204; identificação de pessoa colectiva n.º 504020528;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 1; números e
data das apresentações:  29 e 30/040518.

Certifico que Maria do Carmo Pereira Romão Oliveira cessou fun-
ções de gerente por renúncia em 7 de Maio de 2004 na sociedade em
epígrafe.

Certifico também que houve aumento de capital de 14 63,92 euros
para 20 000 euros e alteração parcial do contrato, passando os arti-
gos 4.º e 9.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 20 000
euros, dividido em três quotas: uma de 10 000 euros do sócio José
Pereira de Oliveira outra de 5985,57 euros da sócia Maria do Carmo
Pereira Romão Oliveira e outra de 4014,43 do sócio António Joa-
quim Ribeiro da Silva.

ARTIGO 9.º

1 �A gerência da sociedade pertence aos sócios, ou não sócios que
vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes, os sócios José Pereira de Oliveira e António Joaquim Ribeiro
da Silva.

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

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Conservadora, Ana Maria Gomes Sousa.
2002736693

TRANSPORTES VMT, L.DA

Sede: Rua dos Eucaliptos, 1, Perulheira
São Mamede, Batalha

Conservatória do Registo Comercial de Batalha. Matrícula n.º 1117/
040514; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/040514.

Certifico que Vítor Francisco dos Santos Tomé, e mulher, Mari
Domingues Alves Tomé, casados na comunhão de adquiridos, consti-
tuíram uma sociedade comercial por quotas que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes VMT, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Eucaliptos, n.º 1, em
Perulheira, freguesia de São Mamede, concelho da Batalha.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transporte público, rodoviário
de mercadorias por conta de outrém.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas do valor
nominal de 25  000 euros cada uma e uma de cada um dos sócios.

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes, um com capacidade profissional.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios e o não sócio
João Alberto dos Santos Tomé, casado, residente na Avenida do Araújo,
30, 1.º andar esquerdo, em Marteleira, Lourinhã, este com capacidade
profissional.

ARTIGO 5.º

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 e empresas. 

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme.

25 de Maio de 2004. � A Conservadora, Ana Maria Gomes Sousa.
2002736790

BIGHOUSE � UTILIDADES, EQUIPAMENTOS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Batalha. Matrícula n.º 753/
000114; identificação de pessoa colectiva n.º 504757520.
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Certifico que foram depositados os documentos da prestação de con-
tas de 2002, da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

30 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Terezinha de Jesus
Borges da Costa. 2000475647

BOMBARRAL

HABIFRESCUS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURISTICOS, L.DA

Sede: Rua 1.º de Dezembro, 30, Estorninho, Bombarral.

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 734/
20040513; identificação de pessoa colectiva n.º 505090287; ins-
crição n.º 9; número e data da apresentação: 5/20040513.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o número dois do
artigo 1.º, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua 1.º de Dezembro, 30, Estor-
ninho, freguesia e concelho de Bombarral. 

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Marina Adelaide
Fernandes Duarte. 2004250186

PAVIBREJO � PAVIMENTOS E AFAGAMENTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Casal do Brejo, Bombarral

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 731/
20040512; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:  1/12052004.

Certifico que através de documento particular de constituição de
sociedade, lavrado em 12 de Maio de 2004, entre Ricardo Manuel
Diniz Soares casado com Sandra Timóteo Alves Soares, na comunhão
de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se regerá
pelo seguinte contrato, que está conforme o original:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pavibrejo � Pavimentos e
Afagamentos, Unipessoal, L.da, tem a sua sede no Casal do Brejo, fre-
guesia e concelho de Bombarral, e durará por tempo indeterminado.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda
ser 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 de prestação de serviços
de colocação de pavimentos, afagamentos, envernizamentos, ladrilhos e
restauros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
e representa-se por uma quota de igual valor do sócio Ricardo Manuel
Diniz Soares.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Ricardo Manuel Diniz
Soares.

ARTIGO 5.º

O sócio fica autorizado a celebrar com a sociedade quaisquer negó-
cios jurídicos, desde que permitidos por lei e sirvam a prossecução do
objecto social, designadamente:

a) Comprar, permutar ou vender bens imóveis ou móveis incluindo
viaturas automóveis;

b) Dar ou receber de trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais
ou industriais, bem como ceder ou receber a sua exploração;

c) Dar ou tomar de arrendamento ou subarrendamento, quaisquer
locais para estabelecimentos;

d) Receber ou prestar serviços;

12 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004249935

FIGUEIRÓ DOS VINHOS

MANUEL MARQUES JORGE & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Matrícula
n.º 500/20020422; identificação de pessoa colectiva n.º 506070824;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
 9/20040412.

Certifico que à sociedade em epígrafe, foi efectuado a cessação
de funções de gerente de Manuel José Marques Jorge em 12 de Abril
de 2004, por renúncia.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Fátima Simões
Miranda Campos. 2001473508

LEIRIA

HOTEL CENTER LEIRIA � TURISMO E HOTELARIA, S. A.

Sede: Rua Comissão da Iniciativa, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9290/
040506; identificação de pessoa colectiva n.º P 506706710; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação:  30/20040506.

Certifico, que foi constituída a sociedade anónima em epígrafe, a
qual se regerá pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Hotel Center Leiria � Turismo e
Hotelaria, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua Comissão da Iniciativa,
freguesia e concelho de Leiria. 

2 � Por deliberação do conselho de administração, a sociedade
pode criar sucursais, agências, filiais, delegações ou outras formas de
representação, em Portugal ou no estrangeiro.

3 � Pode ainda por deliberação do conselho de administração,
adquirir participações em sociedades cujo objecto seja igual ou dife-
rente daquele que esteja exercendo.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na exploração de actividades turísticas e
hoteleiras.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode cooperar com outras entidades na formação de
sociedades, consórcios ou associações, em participação para o exercí-
cio em comum de uma actividade económica. 
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CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, inteiramente subscrito em dinheiro é de
300 000 euros, dividido em 300 000 acções do valor nominal de um
euro cada uma.

§ único. Os accionistas realizaram, 100 000 euros, devendo os res-
tantes 200 000 euros ser realizados no prazo de cinco anos.

2 � Na subscrição de novas acções representativas de aumento de
capital terão preferência os accionistas que o forem à data da subs-
crição, na proporção das acções que já possuam.

3 � Se algum accionista não quiser gozar do direito de preferência,
este devolver-se-á aos restantes accionistas, respeitando-se sempre a
proporção da posição accionista que detenha.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são ao portador, tituladas ou não, podendo ser
registáveis, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Quando as acções forem tituladas, estas serão representadas
por títulos de 1, 5, 10, 100, 1000 e múltiplos de 1000 acções.

3 � A conversão das acções rege-se pelo disposto na lei e as des-
pesas são a cargo dos accionistas.

4 � No caso de propriedade indivisa, serão os titulares das acções
representados pelo cabeça-de-casal ou administrador ou ainda pela pes-
soa que os interessados tiverem designado de entre si para os repre-
sentar perante a sociedade, quanto ao exercício dos direitos e cumpri-
mento das obrigações que lhes pertencem.

ARTIGO 7.º

No caso de haver acções nominativas a sua transmissão a estra-
nhos ou a qualquer outro accionista fica sujeito ao direito de prefe-
rência da sociedade, em primeiro lugar, e dos accionistas não
transmitentes, em segundo lugar, devendo ser exercido nos 30 dias
imediatos àquele em que o accionista alienante, por carta registada,
em que indique a identidade do adquirente, preço e mais condições de
transmissão, comunique o seu desejo.

ARTIGO 8.º

A Sociedade poderá emitir e colocar obrigações, nos termos da lei
e nas condições que forem estabelecidas em assembleia geral. 

ARTIGO 9.º

1 � A Sociedade poderá amortizar acções nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando, por qualquer motivo, as mesmas sejam retiradas da dis-

ponibilidade do seu titular, em virtude de arresto, penhora ou qualquer
outro acto de apreensão judicial.

2 � No caso referido na alínea b) do n.º 1, o valor da acção é que
resultar do valor contabilístico das acções.

ARTIGO 10.º

1 � Será permitido ao conselho de administração adquirir para a
sociedade acções e obrigações próprias e realizar sobre as mesmas as
operações lícitas que tiver por convenientes, se para tal obtiver
anuência do órgão de fiscalização.

2 � As acções de que a sociedade for titular não gozam de direito
de voto, dividendo ou preferência.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

Os órgãos sociais são:
a) A assembleia geral; 
b) O conselho de administração;
c) O órgão de fiscalização;

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

A Assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

ARTIGO 13.º

A cada 1000 acções corresponde um voto.

ARTIGO 14.º

Só podem fazer parte e votar nas assembleias gerais os accionistas
possuidores de um número de acções não inferior a 1000, averbadas
em seu nome ou, ao portador e tituladas, depositadas na sede social ou
qualquer estabelecimento de crédito, até 15 dias antes do dia marcado
para a reunião.

ARTIGO 15.º

Poderão os accionistas possuidores de menor número de acções agru-
par-se de forma a completarem o número exigido e fazerem-se repre-
sentar por um dos agrupados.

ARTIGO 16.º

Quando todas as acções forem nominativas, as assembleias gerais
serão convocadas por carta registada com a antecedência mínima legal.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral será efectuada na sede social ou em local indicado
nos anúncios convocatórios, dentro da comarca judicial onde esta se
situe, desde que as instalações da sede não permitam a reunião em
condições satisfatórias.

ARTIGO 18.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário eleitos trienalmente de entre os accionistas ou outras
pessoas, podendo ser reeleitos, e poderão ter remuneração global fi-
xada em assembleia geral

2 � Nas faltas do presidente será substituído por quem a assembleia
geral designar.

ARTIGO 19.º

Para além do disposto na lei e nos presentes estatutos, competirá
em especial à assembleia geral:

a) Eleger o presidente e o secretário de mesa;
b) Eleger os membros de conselho de administração;
c) Eleger os membros do órgão de fiscalização; 
d) Deliberar sobre a alteração dos estatutos.

ARTIGO 20.º

1 � Carecem, para serem válidas, do voto afirmativo dos accio-
nistas aos quais pertençam pelo menos 50% do capital social, as de-
liberações que tenham por objecto:

a) A transformação, a fusão ou a dissolução da sociedade;
b) A redução ou reintegração do capital;
d) A alteração do presente artigo 20.º
2 � Se determinada deliberação sobre qualquer das matérias referi-

das no artigo anterior não puder ser aprovada numa primeira reunião,
por insuficiência de representação do capital social, a mesma
considerar-se-á aprovada, em segunda reunião, desde que o seja pela
maioria de dois terços dos votos apurados.

ARTIGO 21.º

1 � A assembleia geral considera-se regularmente constituída e po-
derá validamente funcionar, em primeira convocação, quando estive-
rem presentes ou representados accionistas titulares de acções corres-
pondentes a 50% do capital social.

2 � Em segunda convocação, porém, a assembleia geral pode de-
liberar seja qual for o número dos accionistas presentes ou represen-
tados e o capital que eles representem.
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SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 22.º

1 � O conselho de administração é composto por três, cinco ou
sete membros eleitos trienalmente pela assembleia geral, que decidirá
qual deles é o presidente, podendo todos eles ser reeleitos.

2 � O conselho de administração poderá ter direito à remuneração
que a assembleia geral lhe fixar.

ARTIGO 23.º

1 � Ao conselho de administração competem os mais amplos poderes
de gestão e representação da sociedade, dentro dos limites assinalados
na lei, nos presentes estatutos e nas deliberações da assembleia geral,
e, em especial:

a) Adquirir, vender ou por qualquer outra forma alienar ou onerar
bens ou direitos mobiliários e imobiliários, tomar e dar de arrenda-
mento quaisquer prédios ou parte dos mesmos, sempre que tal seja
reputado conveniente aos interesses sociais;

b) Estabelecimento e cessação de cooperação duradoura e impor-
tante com outras sociedades;

c) Representar a sociedade em juízo e fora dele, podendo confessar
desistir e transigir em acções judiciais;

d) Comprometer a sociedade em arbitragem;
e) Delegar os poderes que entender, constituir mandatários da socie-

dade e fixar-lhes as atribuições respectivas;
f) Movimentar contas bancárias, emitir, aceitar, sacar, endossar letras,

livranças, cheques, extractos de facturas e outros tipos de crédito;
g) Negociar com instituições de crédito operações de financiamento

activas e passivas, celebrando os respectivos contratos.
2 � O conselho de administração, ou quem o represente, não poderá

obrigar a sociedade em actos ou documentos que não digam respeito
exclusivamente às suas operações nem conceder a terceiros, em nome
da mesma, quaisquer garantias, inclusive cambiais, com excepção das
sociedades em que detenha participações sociais.

ARTIGO 24.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela intervenção conjunta de dois dos administradores;
b) Pela intervenção de um dos administradores no uso de poderes

delegados pelo conselho de administração; 
c) Pela intervenção dos mandatários, dentro dos limites dos poderes

conferidos.

ARTIGO 25.º

1 � O conselho de administração reúne sempre que o exigir os
interesses da sociedade, mas pelo menos, uma vez por mês.

2 � Qualquer dos administradores impedido de estar presente à
reunião pode-se fazer representar por outro administrador.

3 � As deliberações do conselho de administração serão tomada
por maioria, tendo o presidente voto de desempate.

ARTIGO 26.º

Os membros do conselho de administração caucionarão ou não o
exercício dos seus cargos, conforme for deliberado pela assembleia
geral.

SECÇÃO III

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 27.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a
um suplente ou a um conselho fiscal, composto por três membros
efectivos e um suplente, conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Os membros do órgão de fiscalização são eleitos trienalmente,
podendo ser reeleitos.

3 � Os membros do órgão de fiscalização poderão ter direito à
remuneração que a assembleia geral lhes fixar.

CAPÍTULO IV

Apreciação anual da situação da sociedade
e aplicação de resultados

ARTIGO 28.º

1 � O ano social coincide com o ano civil.
2 � Relativamente a cada ano, o conselho de administração elabo-

rará o balanço, o relatório de gestão, as contas de exercício, a admi-
nistração dos resultados, um relatório sobre o estado e a evolução dos
negócios sociais e uma proposta de aplicação dos resultados.

3 � A assembleia geral e o órgão de fiscalização pronunciar-se-ão
sobre tais documentos.

ARTIGO 29.º

Os lucros apurados em cada exercício serão aplicados do modo se-
guinte:

a) A percentagem de lei para o fundo de reserva legal;
b) O restante terá aplicação decidida por maioria simples em

assembleia geral.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 30.º

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

ARTIGO 31.º

A assembleia geral que deliberar a dissolução decidirá o prazo e a
forma de liquidação e designará os liquidatários.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 32.º

Os casos omissos serão regulados pelas deliberações dos accionis-
tas, devidamente tomadas e pelas disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 33.º

É estipulado o foro da comarca de Leiria, com expressa renúncia a
qualquer outro, para todos os efeitos judiciais entre a sociedade e os
seus accionistas.

CAPÍTULO VII

Disposições transitórias

ARTIGO 34.º

Para o triénio 2004-2006, são desde já preenchidos os lugares de
membros dos órgãos sociais da forma seguinte, sendo os administra-
dores dispensados de caução:

Mesa da assembleia geral:
Presidente: Paulo Jorge Oliveira Pereira dos Reis, casado;
Secretário: Sérgio Duarte Guimarães Flores, casado.
Conselho de administração:
Presidente: António Barroca Rodrigues, casado;
Vogal: Joaquim Barroca Vieira Rodrigues, casado;
Vogal: Maria de Fátima Barroca Rodrigues, casada;
Vogal: António Vieira Rodrigues, viúvo;
Vogal: Paulo Alexandre de Faria Fernandes, casado.
Órgão de fiscalização:
Fiscal único: Oliveira, Reis & Associados, Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas, inscrita sob o n.º 23 e representada por Fernando
Marques de Oliveira, casado, revisor oficial de contas.
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Fiscal suplente: José Vieira dos Reis, casado, revisor oficial de con-
tas, inscrito sob o n.º 359. 

Está conforme o original.

18 de Maio de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2005234745

ARTJOVEM � ARQUITECTURA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 109, 84, lugar de Montijos,
freguesia de Monte Redondo, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9293/
040507; identificação de pessoa colectiva n.º P 506700224; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 35/20040507.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato segue por cópia:

1.º Rosa Pereira da Silva Azinheiro, solteira, maior, natural da
freguesia de Monte Redondo, concelho de Leiria, onde reside no lugar
de Montijos, na Estrada Nacional n.º 109, 84, contribuinte fiscal
n.º 171564286.

2.º Maria de Fátima Roda de Oliveira, solteira, maior, natural da
freguesia de Freixianda, concelho de Ourém, com a mesma residência
da primeira outorgante, contribuinte fiscal n.º 175221448.

Verifiquei a identidade das outorgantes por exibição dos bilhetes de
identidade, respectivamente n.os 2636510, emitido em 29 de Janeiro
de 2004, e 6110046, emitido em 4 de Agosto de 1998, ambos pelos
Serviços de Identificação Civil de Leiria.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Artjovem � Arquitectura e Constru-
ções, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional 109, 84, no
lugar de Montijos, freguesia de Monte Redondo, concelho de Leiria.

2 � Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: compra e venda de imóveis e revenda
dos adquiridos para esse fim. Construção civil e arquitectura.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 125 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, do valor no-
minal de 62 500 euros cada, pertencentes uma a cada sócia.

ARTIGO 5.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas presta-
ções suplementares até ao décuplo do capital social, desde que naque-
la deliberação sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos sócios, sejam fixados os respectivos termos e con-
dições.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos com a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Rosa Pereira da Silva
Azinheiro.

4 � À sócia Rosa Pereira da Silva Azinheiro é conferido o direito
especial à gerência, não podendo ser destituída dessa função sem o
seu consentimento, salvo justa causa.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam reguladas
por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos complementa-
res de empresas e constituir associações em participação e consórcios.

ARTIGO 9.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

2 � Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferência,
na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das quotas
que cada um dos preferentes já detenha na sociedade, observados que
sejam os condicionalismos legais quanto ao valor das quotas.

3 � Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o dis-
posto nos artigos 414.º e seguintes, do Código Civil.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for cedida a não sócios sem o prévio consentimento

da sociedade.
c) Se a quota for penhorada, arrolada ou arrestada, ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as obri-

gações sociais;
e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
f) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

3 � Salvo acordo em contrário, ou disposição legal imperativa, a con-
trapartida 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 11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com pelo menos 20 dias de antecedência.

17 de Maio de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2005234796

V. SILVA & PEREIRA, L.DA

Sede: Rua dos Barros, 90, Picoto, Souto da Carpalhosa, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7443/
20010430; identificação de pessoa colectiva n.º 505374730; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 33/20040507.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, reforçou o capital social, tendo
em consequência alterado o artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
75 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, do valor nominal
de 37 500 euros, cada, uma de cada sócio.

Adverti os outorgantes de que é obrigatória a requisição do registo
deste acto no prazo de três meses, a contar de hoje.

A redacção actual do contrato encontra-se arquivada na respectiva pasta.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2005234800
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PINHAL DE S. PEDRO � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua Principal, 1625, Quinta de Parceiros,
lugar e freguesia de Parceiros, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9292/
040507; identificação de pessoa colectiva n.º P 506913910; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 22/20040507.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe, cujo
contrato segue por cópia:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Pinhal de S. Pedro � Investi-
mentos Imobiliários, L.da, tem a sede na Rua Principal, 1625, Quinta
de Parceiros, lugar e freguesia de Parceiros, concelho de Leiria. 

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto o exercício do comércio e gestão
de bens imóveis, incluindo a aquisição para revenda, arrendamento e
outras formas de exploração económica dos mesmos a gestão de imó-
veis próprios e a prestação de serviços de consultadoria na área do
imobiliário.

2 � A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades
com objecto diferente do referido neste artigo e, bem assim, associar-
-se em agrupamentos complementares de empresas e consórcios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontrando-se integralmente rea-
lizado em dinheiro, dividido em duas quotas: uma, no valor nominal
de 2500 euros, na titularidade da sócia Jofimol � Investimentos Imo-
biliários de Leiria, S. A. e outra, do valor nominal de 2500 euros, na
titularidade da sócia Grangest � Gestão e Serviços, L.da

ARTIGO 4.º

Os sócios podem fazer os suprimentos que a sociedade necessitar,
nos termos e nas condições deliberadas em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, ficando dependente do
consentimento da sociedade a cessão a favor de terceiros, cabendo,
neste caso, o direito de preferência em primeiro lugar à sociedade e
em segundo lugar aos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, assim como a sua representação activa
ou passiva, em juízo ou fora dele, será exercida por dois ou mais
gerentes eleitos em assembleia geral, com ou sem remuneração con-
forme for deliberado, ficando desde já nomeados gerentes da sociedade
Joaquim Fonseca da Silva casado sob o regime da separação de bens
com Pilar da Conceição Alves Branco Gonçalves Lobo, natural da
freguesia de Barosa, residente na Rua Principal, 1625, Parceiros, Leiria;
Carlos José Martinho Gonçalves casado sob o regime da comunhão
de adquiridos com Maria Inês Font Silva Fernandes, natural de
Venezuela, residente na Avenida 1.º de Maio, 171, Marinha Grande;
Pedro Miguel Gonçalves Martinho casado sob o regime da comunhão
de adquiridos com Maria Paula Frazão Barosa, natural da freguesia e
concelho de Marinha Grande, residente na Avenida do Farol, 16, São
Pedro de Moel, Marinha Grande e ainda Vítor Manuel Ferreira Lúcio da
Silva casado sob o regime da separação de bens com Rita Maria Reis de
Lima Chaves Lopes, natural da freguesia de Parceiros, concelho de Leiria,
residente na Rua Xavier Araújo, 11, 6.º A, S. Domingos, Benfica, Lisboa.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção conjunta do gerente
Joaquim Fonseca da Silva com um dos gerentes Carlos José Martinho
Gonçalves ou Pedro Miguel Gonçalves Martinho, ou com a intervenção
conjunta do gerente Vítor Manuel Ferreira Lúcio da Silva com um
dos gerentes Carlos José Martinho Gonçalves ou Pedro Miguel Gon-
çalves Martinho.

ARTIGO 7.º

A representação voluntária do sócio em assembleias gerais pode ser
deferida a qualquer pessoa, incluindo estranhos à sociedade, mediante
apresentação de carta de representação.

ARTIGO 8.º

Deduzidas as parcelas que por lei se devam destinar à formação da
reserva legal, os resultados líquidos evidenciados pelo balanço anual
terão a aplicação que a assembleia geral destinar por maioria simples dos
votos emitidos, podendo deliberar distribuí-los ou afectá-los a reservas,
total ou parcialmente em qualquer percentagem.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo entre a sociedade e o respectivo sócio;
b) Por interdição, inabilitação, morte, insolvência, dissolução ou

falência do respectivo titular;
c) Arresto, arrolamento, ou caso a sociedade seja chamada a juízo

para responder por obrigação pessoal do respectivo sócio;
d) Penhora da respectiva quota quando, no prazo de 90 dias, o seu

titular não comprove que já cumpriu a obrigação que esteve na sua
origem;

e) Transmissão de quota com desrespeito do estabelecido no artigo 5.º
do presente contrato ou quando a quota seja dada em penhor.

2 � A amortização será realizada pelo valor da quota determinado
pelo último balanço aprovado.

ARTIGO 10.º

Transitório

Até ser feito o respectivo registo comercial, poderão os gerentes
efectuar levantamentos do capital social agora depositado, para des-
pesas de constituição e registo da sociedade e sua instalação, e ainda
proceder à compra do prédio inscrito na matriz urbana da freguesia
de Marinha Grande, concelho de Marinha, sob o 5937, por escritura
de hoje.

Está conforme o original.

17 de Maio de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2005234788

J. M. S. COELHO � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada dos Guilhermes, A-dos-Pretos,
freguesia de Maceira, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9289/
040506; identificação de pessoa colectiva n.º P 506980731; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20040506.

Certifico que, foi constituída a sociedade unipessoal por quotas em
epígrafe, cujo contrato segue por cópia:

1.º

A sociedade adopta a firma J. M. S. Coelho � Construções,
Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede em estrada dos Guilhermes, A-dos-Pretos,
2405 002 Maceira;

3.º

A sociedade tem como objecto: serviços de construção civil, cana-
lização e electricidade;

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde a uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único, José Manuel dos Santos Coelho.

5.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for decidido pelo sócio único, incumbirá a quem
vier a ser nomeado por aquele mesmo sócio único.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a intervenção de um gerente;
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3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Manuel dos San-
tos Coelho.

6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam reguladas
por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos complemen-
tares de empresas e constituir associações em participação e consórcios;

7.º

Fica desde já autorizada a celebração de quaisquer negócios jurídi-
cos entre a sociedade e o sócio único, contanto que os mesmos sir-
vam para a prossecução do objecto social daquela sociedade.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2005091995

VANGUA � LAVANDARIA, L.DA

Sede: Charneca do Bailadouro, lote 22, Zona Industrial
dos Pousos, freguesia de Pousos, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6330/
990316; identificação de pessoa colectiva n.º 504739573; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 13 e 15/20040507.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente Fernando Vieira Cardoso, por renúncia, em 15 de Março
de 2004 e foram alterados os artigos 2.º e 4.º a 9.º, os quais passam a
ter a seguinte redacção:

2.º

1 � A sociedade passa a ter a sua sede na Charneca do Bailadouro,
lote 22, na Zona Industrial dos Pousos, freguesia de Pousos, concelho
de Leiria.

2 � Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 37 000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do
valor nominal de 35 520 euros, pertencente à sócia Maria Dulce de
Jesus Marques, e duas do valor nominal de 740 euros, cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Didier Marques Dias e Ângelo
Miguel Marques Dias.

5.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital aos
sócios, por deliberação da assembleia geral, convocada para esse efeito,
que represente, pelo menos 70% do capital social, que fixará as con-
dições e prazo de realização das mesmas, obtida que seja a necessária
autorização judicial, desde que se verifique que a sociedade tem sócios
menores.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer nos termos deliberados em assembleia geral.

6.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos com a intervenção de um gerente.

7.º

A cessão de quotas, ainda que a estranhos, torna-se eficaz para com
a sociedade independentemente do consentimento desta.

8.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio se a
mesma for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral, apre-
endida judicial ou administrativamente, ou se, fora dos casos pre-
vistos na lei, for cedida sem o prévio consentimento da sociedade,
quando devido.

9.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam reguladas
por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos complemen-
tares de empresas e constituir associações em participação e consór-
cios.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2005234770

TRANSPORTES FIGUEIRINHA, L.DA

Sede: Picoto, Souto da Carpalhosa, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3013/
891206; identificação de pessoa colectiva n.º 502253860; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
28/20040505.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe cessou funções de
gerente Manuel Figueirinha Lopes, por ter renunciado em 21 de Abril
de 2004.

14 de Maio de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2005091960

MOBIPLAS � ARTIGOS PLÁSTICOS
PARA MÓVEIS, L.DA

Sede: Pocariça, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3544/
910515; identificação de pessoa colectiva n.º 502553413; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
40/20040505.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente, Luís Faria Henriques, por ter renunciado em 19 de Abril
de 2004.

Conferida está conforme.

12 de Maio de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2005091979

TRANSPORTES PRINO & IRMÃOS, L.DA

Sede: Rua Fonte Velha, 2, Casal dos Matos, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7085/
000901; identificação de pessoa colectiva n.º 505065584; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
16/20040506.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente Carlos Alberto Gonçalves Prino, por renúncia, em
24 de Março de 2004.

Conferida está conforme.

13 de Maio de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2005234656
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PEDRA BASE � FORMAÇÃO, L.DA

Sede: Avenida João Crisóstomo, 62, rés-do-chão direito,
freguesia de Nossa Senhora de Fátima, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9237/
040324; identificação de pessoa colectiva n.º 504030680; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 6, inscrição n.º 7 e
inscrição n.º 8; números e data das apresentações: 44, 45 e 46/
20040506.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente Ana Margarida Martins Infante Bento em 5 de Fevereiro
de 2004 e foram alterados os artigos 1.º e 3.º do contrato, os quais
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pedra Base � Formação, L.da, tem a
sua sede na Rua Cidade de Rheine, lote 1, loja direita, Urbanização
Vale da Cabrita, freguesia e concelho de Leiria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 25 000
euros, e corresponde à soma de três quotas, uma no valor nominal de
13 000 euros e uma no valor nominal de 6000 euros, pertencentes
ao sócio Mário dos Santos Parra da Silva e uma no valor nominal de
6000 euros pertencente à sócia Anabela Vaz Parente Ribeiro.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2005091545

BINOTRANS, TRANSPORTES, L.DA

Sede: Rua do Vale, 145, Barracão, Colmeias, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6258/
990115; identificação de pessoa colectiva n.º 504429094;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 35 e 36/20040504.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterado
o artigo 4.º do contrato, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos com a intervenção de um gerente.

Mais certifica que cessou funções de gerente, Adelino de Oliveira
Costa, por ter renunciado em 13 de Abril de 2004.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

12 de Maio de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2005091898

BATELEC � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Moinhos da Barosa, Barosa, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6883/
20000331; identificação de pessoa colectiva n.º 504842501; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 19/20040512.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram alte-
rados os artigos 3.º e 5.º, n.º 2 do contrato, os quais passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade passa a ter por objecto: construção civil, carpintaria,
serralharia, compra e venda de materiais relacionados com as activi-

dades referidas, bem como de materiais de aquecimento e refrige-
ração. Importação e exportação. Compra e venda e revenda de imó-
veis.

ARTIGO 5.º

1 � (Mantém-se).
2 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e

contratos com a assinatura de um dos gerentes.
3 � (Mantém-se).

Está conforme o original.

21 de Maio de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2005234974

AUTO REPARADORA CAMPOS DO LIS, L.DA

Sede: Estrada da Carreira de Tiro,
Gândara dos Olivais, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 809/
720308; identificação de pessoa colectiva n.º 500037140; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 28/20040512.

Certifico que, a sociedade foi dissolvida e liquidada tendo as contas
sido aprovadas por deliberação de 20 de Março de 2004.

20 de Maio de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2005234982

HENRILUX � COMÉRCIO E INSTALAÇÃO
DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Sede: Rua do Pomar, 21, Janardo, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2578,
fl. 115 v.º, C-7; inscrição n.º 11134, fl. 63 v.º, E-23; número e
data da apresentação: 4/20040512.

Certifico, que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e o prazo para
a sua liquidação é de três anos a contar de 15 de Janeiro de 2004.

Conferida, está conforme.

20 de Maio de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2005234966

MARTOS & COMPANHIA, L.DA

Sede: Areias, Colmeias, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1540/
810911; identificação de pessoa colectiva n.º 501195602; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
38/20040513.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções de
gerente Manuel de Jesus da Fonseca, por ter renunciado em 6 de Maio
de 2004.

20 de Maio de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2005235024

TRANS J. C. MARQUES � TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Sede: Estrada Principal, 309, Alqueidão, Cortes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7423/
010420; identificação de pessoa colectiva n.º 505417472; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 5 e 6/20040513.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º, cujo teor é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, correspondente à soma das seguintes quotas: uma do valor
nominal de 25 500 euros e outra do valor nominal de 5000 euros,
ambas pertencentes ao sócio José Carlos Marques e uma do valor nominal
de 19 500 euros, pertencente à sócia Maria Júlia Mirante Cordeiro
Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

Mais certifica que cessou funções de gerente Mário Henriques Mar-
ques, por ter renunciado em 5 de Maio de 2004.

24 de Maio de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2005235008

DOOR-EXPERT � PORTAS E AUTOMATISMOS, L.DA

Sede: Travessa do Vale Guincho, 159, lugar da Mata,
freguesia de Milagres, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8871/
030512; identificação de pessoa colectiva n.º 506493873; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 48 e 49/20040510.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente, Hélder Nicolau Rodrigues Cunha, por ter renunciado
em 30 de Abril de 2004 e foram alterados os artigos 3.º e 4.º do con-
trato os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 000 euros,
e corresponde à soma de duas quotas, do valor nominal de 5000 euros,
cada, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos com a intervenção de um gerente.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

18 de Maio de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2005095214

PASSOS � ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Sede: Rua Paulo VI, 144, loja J, na cidade,
freguesia e concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9032/
031014; identificação de pessoa colectiva n.º 506691241; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 47/20040510.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, que foi refor-
çado o capital, alterado o contrato com transformação em sociedade
plural, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Passos � Artigos para o Lar, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua Paulo VI, 144, loja J, na
cidade, freguesia e concelho de Leiria.

2 � Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade mantém como objecto: comércio de artigos para o lar
e organização de eventos de lazer.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 10 000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do
valor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio Luiz António Pas-
sos, e duas do valor nominal de 2500 euros, cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios Nair Morais Passos e Bruno Passos.

ARTIGO 5.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas presta-
ções suplementares até ao décuplo do capital social, desde que naquela
deliberação sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos sócios, sejam fixados os respectivos termos e con-
dições.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos com a intervenção de um gerente.

3 � O sócio Luiz António Passos mantém as suas funções de gerente,
ficando, desde já, nomeados gerentes os sócios Nair Morais Passos e Bruno
Passos.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam reguladas
por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos complemen-
tares de empresas e constituir associações em participação e consór-
cios.

ARTIGO 9.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

2 � Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferência,
na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das quotas
que cada um dos preferentes já detenha na sociedade, observados que
sejam os condicionalismos legais quanto ao valor das quotas.

3 � Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o dis-
posto nos artigos 414.º e seguintes, do Código Civil.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for cedida a não sócios sem o prévio consentimento

da sociedade.
c) Se a quota for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as obri-

gações sociais;
e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
f) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
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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 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 11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com pelo menos 20 dias de antecedência.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

17 de Maio de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2005234761

VESTIPELES � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua dos Olivais, 13, Quintas do Sirol,
freguesia de Santa Eufémia, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9291/
040506; identificação de pessoa colectiva n.º P 506917789; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 38/20040506.

Certifico, que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato segue por cópia:

Manuel Luís Antunes de Oliveira e mulher Maria Fernanda dos San-
tos Domingues, casados sob o regime de comunhão geral, naturais da
freguesia de Santa Eufémia, concelho de Leiria, onde reside na Quinta
do Sirol, na Rua dos Olivais, 13, contribuintes fiscais, respectivamente
n.os 129263338 e 129263320.

ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma Vestipeles � Comércio de Vestuário, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Olivais, 13, Quintas do
Sirol, freguesia de Santa Eufémia, concelho de Leiria.

2 � Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: comércio de vestuário, acessórios
de moda, malas, sapatos, artigos e vestuário em pele. Confecção e
arranjo de vestuário e outros artigos afins. Compra, venda e permuta
de imóveis adquiridos para esse fim.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, do valor nomi-
nal de 2500 euros, cada, uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas presta-
ções suplementares até 100 000 euros, desde que naquela deliberação
sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por deliberação
unânime dos sócios, sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos com a intervenção de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam reguladas
por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos complemen-
tares de empresas e constituir associações em participação e consór-
cios.

ARTIGO 9.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

2 � Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferência,
na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das quotas
que cada um dos preferentes já detenha na sociedade, observados que
sejam os condicionalismos legais quanto ao valor das quotas.

3 � Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o dis-
posto nos artigos 414.º e seguintes, do Código Civil.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for cedida a não sócios sem o prévio consentimento

da sociedade;
c) Se a quota for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as obri-

gações sociais;
e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
f) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

3 � Salvo acordo em contrário, ou disposição legal imperativa,
a contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
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, entre eles, um representante comum.

ARTIGO 11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com pelo menos 20 dias de antecedência.

Está conforme o original.

17 de Maio de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2005094706

PALMEIEUROPA � TRANSPORTES INTERNACIONAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua das Indústrias, 100, lugar de Palmeiria,
freguesia de Caranguejeira, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9288/
040504; identificação de pessoa colectiva n.º P 506978877; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20040504.

Certifico, que foi constituída a sociedade unipessoal por quotas em
epígrafe, cujo contrato segue por cópia:

António Manuel Silva Miranda, solteiro, maior, natural da freguesia
de Minde, concelho de Alcanena, residente na Rua das Indústrias, 100,
no lugar de Palmeiria, freguesia de Caranguejeira, concelho de Leiria,
contribuinte fiscal n.º 228570360.
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1.º

A sociedade adopta a firma Palmeieuropa � Transportes Interna-
cionais, Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua das Indústrias, 100, no lugar de
Palmeiria, freguesia de Caranguejeira, concelho de Leiria.

3.º

A sociedade tem como objecto: transporte rodoviário de mercado-
rias por conta de outrém, nacional e internacional.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 000 euros, e corresponde a uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

5.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remune-
ração, conforme for decidido pelo sócio único, incumbirá a quem vier
a ser nomeado por aquele mesmo sócio único.

2 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos com a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio único e o não sócio,
Nuno José da Costa Estrela, solteiro, maior, residente na Rua Nossa
Senhora de Fátima, 12, em Palmeira, freguesia de Caranguejeira, con-
celho de Leiria.

6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam regu-
ladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

7.º

Fica desde já autorizada a celebração de quaisquer negócios jurídi-
cos entre a sociedade e o sócio único, contanto que os mesmos sir-
vam para a prossecução do objecto social daquela sociedade.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2005094692

SUSANA PEREIRA ROSAS, L.DA

Sede: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 43, 2.º,
letras A e B, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1825; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500812365; número e data da apre-
sentação: D-1272/07072003.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2002.

30 de Abril de 2004. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2001209673

ABH � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Moinho de Vento, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6568/
990727; identificação de pessoa colectiva n.º 504517171; número
e data da apresentação: D-1229/20030703.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

30 de Abril de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2001980574

AMERICANA � PAPELARIAS, LIVRARIAS
E EQUIPAMENTOS, S. A.

Sede: Rua do Município, lote B-2, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 983/
750705; identificação de pessoa colectiva n.º 500379327; número
e data da apresentação: D-1250/372003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2002.

10 de Maio de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2001209436

CASA DE REPOUSO DO ESPÍRITO SANTO, L.DA

Sede: Rua Maria Oliveira Casimiro, Carride, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5670/
971003; identificação de pessoa colectiva n.º 503969400; número
e data da apresentação: D-1251/472003.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2002.

10 de Maio de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2003398910

MD MOLDES � MANUEL DOMINGUES, L.DA

Sede: Avenida Cidade de Maringá, 441, 2.º, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4170/
930406; identificação de pessoa colectiva n.º 502969997; número
e data da apresentação: D-1284/080703.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2002.

10 de Maio de 2004. � A Ajudante, Paula Maria Sousa da Silva
Alves. 2001209223

QUINTAMÓVEIS � COMÉRCIO
DE MOBILIÁRIO E DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Quinta da Sardinha, Santa Catarina da Serra, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6568/
990727; identificação de pessoa colectiva n.º 504517171; número
e data da apresentação: D-1229/0712003.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2002.

14 de Maio de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2001209843



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 150 � 28 de Junho de 200414 310-(86)

OS PEQUENITOS � COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO INFANTIL, L.DA

Sede: Rua Coronel Sampaio Rio, 6, r/c esquerdo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8204/
020222; identificação de pessoa colectiva n.º 505985632; número
e data da apresentação: D-1228/20030703.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2002.

Conferida está conforme.

30 de Abril de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2001207859

ABC � ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Sede: Rua da Juventude, 305, Alcogulhe, Azóia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4311/
931025; identificação de pessoa colectiva n.º 503146170; número
e data da apresentação: D-1297/20030709.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2002.

14 de Maio de 2004. � A Ajudante, Paula Maria Sousa da Silva
Alves. 2001209959

RESILEI � TRATAMENTOS DE RESÍDUOS
INDUSTRIAIS, S. A.

Sede: Quinta do Banco, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8031/
011220; identificação de pessoa colectiva n.º 505259958; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 12/20040510.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram designa-
dos os órgãos sociais para o triénio de 2004-2006, por deliberação de
2 de Março de 2004:

Conselho de administração:
Presidente: José Carlos Vaz Moreira, casado.
Vogais: Armando Paulino Martins da Silva e Manuel de Sousa

Pereira, casados.
Fiscal único: Oliveira, Reis & Associados, Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas.
Suplente: José Vieira dos Reis, casado, revisor oficial de contas.

18 de Maio de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2005234818

VIAMARCA � PINTURAS DE VIAS RODOVIÁRIAS, S. A.

Sede: Quinta da Sardinha, Santa Catarina da Serra, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4746/
950330; identificação de pessoa colectiva n.º 503397490; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
11/20040510.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
reconduzidos os órgãos sociais para o triénio de 2004-2006, por deli-
beração de 16 de Março de 2004:

Conselho de administração:
Presidente: Joaquim Barroca Vieira Rodrigues.
Vogais:
António Barroca Rodrigues e Arménio Duarte da Paz.
Conselho fiscal:
Presidente: Carlos José Rodrigues Gonçalves, casado.

Vogais:
Miguel Ângelo Oliveira Pereira dos Reis, Oliveira Reis & Asso-

ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.
Vogal suplente: José Vieira dos Reis, revisor oficial de contas.

18 de Maio de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2005234826

IMPERLENA � IMPERMEABILIZAÇÕES, S. A.

Sede: Quinta da Sardinha, Santa Catarina da Serra, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5848/
980220; identificação de pessoa colectiva n.º 504086480;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 10/20040510.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
reconduzidos os órgãos sociais para o triénio de 2004-2006, por deli-
beração de 22 de Março de 2004:

Conselho de administração:
Presidente: Franklim Duarte Ferreira, casado.
Vogais: Lino Dias Pereira e António Barroca Rodrigues, casados.
Fiscal único: Oliveira, Reis & Associados, Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas.
Suplente: José Vieira dos Reis, casado, revisor oficial de contas.

18 de Maio de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2005234834

GUILHERMINO MORGADO & FILHOS, RAÇÕES LIZ, L.DA

Sede: Boavista, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1423/
800721; identificação de pessoa colectiva n.º 501056645;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 15 e 16; nú-
meros e datas das apresentações: 12 e 13/20040218 e 11/20040429.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessaram fun-
ções de gerente, Guilhermino Morgado da Silva e Maria Otília Moreira
Tavares, por terem renunciado em 24 de Julho de 2003 e foram de-
signados gerentes Luís Alexandre da Graça Coelho Pereira e Maria
Anália Tavares Morgado da Silva David, por deliberações, respectiva-
mente, de 8 de Janeiro de 2004 e 25 de Novembro de 2001.

Conferida está conforme.

19 de Maio de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2005098469

VAG � ESTUDOS E PROJECTO DE MOLDES, L.DA

Sede: Rua da Mota, 7, Ribeira, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4853/
950717; identificação de pessoa colectiva n.º 503459240; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 24/20040511.

Certifico, que foi dissolvida a sociedade em epígrafe e encerrada a
sua liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 6 de Maio de 2004.

Conferida está conforme.

19 de Maio de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2005234893

AMPERTROM � SOCIEDADE DE ENGENHARIA, L.DA

Sede: Rua de Santa Catarina, 524-B, freguesia de Azóia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8800/
030319; identificação de pessoa colectiva n.º 506396673; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 28/20040510.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi desig-
nado gerente, José Luís Louro de Brito, divorciado, por deliberação
de 12 de Abril de 2004.

Conferida está conforme.

17 de Maio de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2005234869

MONREALTUR � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Sede: Monte Real, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1687/
820902; identificação de pessoa colectiva n.º 501255907; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 33/20040511.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterado
o artigo 4.º do contrato, o qual passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro nos diversos
valores da escrita é de 249 398,98 euros, e corresponde à soma de uma
quota de valor nominal de 176 075,66 euros do sócio António Domin-
gues Pedrosa e à soma de sete quotas iguais de valor nominal de 10 474,76
euros, uma de cada um dos sócios, Ana Paula Jerónimo Pedrosa, Jorge
Miguel Jerónimo Pedrosa, Eva Maria Jerónimo Pedrosa de Matos, Maria
Fernanda Jerónimo Pedrosa Vieites, Carlos Manuel Jerónimo Pedrosa,
Maria Leonor Jerónimo Pedrosa e David Jerónimo Pedrosa.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

20 de Maio de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2005234907

PACOS � ASSESSORIA ECONÓMICA, FISCAL
E CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Rua de Tomar, 63, r/c, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3556/
910521; identificação de pessoa colectiva n.º 502557770; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 37/20040511.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram alte-
rados os artigos 2.º, 4.º e 7.º e aditado o artigo 8.º do contrato, o qual
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade passa a ter a sua sede na Rua de Tomar, 77, 1.º-A, na
cidade, freguesia e concelho de Leiria.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, correspondente à soma das seguintes quotas: uma do
valor nominal de 4750 euros, pertencente à própria sociedade e uma
do valor nominal de 250 euros, pertencente à sócia Maria Odile Lopes
da Cunha Pereira.

§ único. Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas
prestações suplementares até ao décuplo do capital social e poderão
ser feitos suprimentos à sociedade desde que naquelas deliberações sejam
fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam reguladas
por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos complementa-
res de empresas e constituir associações em participação e consórcios.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;

b) Se a quota for cedida a não sócios sem o prévio consentimento
da sociedade;

c) Se a quota for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral,
apreendida judicial ou administrativamente;

d) Se o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as obri-
gações sociais;

e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;

f) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2005234915

COOPERTEC � COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
IMOBILIÁRIA E TURÍSTICA, S. A.

Sede: Quinta de Santo António, lote 23, r/c, esquerdo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3963/
920807; identificação de pessoa colectiva n.º 502815337; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
61/20040430.

Certifico, que que foram reconduzidos os órgãos sociais da socieda-
de em epígrafe, para o biénio de 2004-2005, por deliberação de 25 de
Março de 2004, a saber:

Conselho de administração:
Presidente: Ortiz Rubio de Almeida.
Vogais: Nelson Raul Helmond Filho e Luís Filipe Lisboa Monteiro.
Fiscal único: Vítor Valente & Manuel Domingues, Sociedade de Revi-

sores Oficiais de Contas.
Suplente: Manuel Duarte Domingues, revisor oficial de contas.

Conferida está conforme.

17 de Maio de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2005091774

MONTEIRINVEST � PARTICIPAÇÕES
E INVESTIMENTOS, SGPS, S. A.

Sede: Rua Dr. José Henriques Vareda, 31, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7249/
001229; identificação de pessoa colectiva n.º 505223511; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/20031027.

Certifico, que foram designados os órgãos sociais da sociedade em
epígrafe para o triénio de 2003-2005, por deliberação de 27 de De-
zembro de 2002, a saber:

Conselho de administração:
Presidente: Joaquim Umbelino da Silva Monteiro; vice-presidente: Maria

Luísa Barbeiro Costa Monteiro; vogal: Jaime José Parente Pinheiro
Freitas, todos casados.

Fiscal único: Afonso Diz & Santos Silva, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas;

Suplente: Rui Fernando Torrinhas da Cruz, solteiro, maior, revisor
oficial de contas.

Conferida, está conforme.

20 de Maio de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2005094552
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MARTOSFROTA � TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Sede: Rua Nossa Senhora de Fátima, 200,
Areias, Colmeias, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8049/
011228; identificação de pessoa colectiva n.º 505824256; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
35/20040513.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que cessou fun-
ções de gerente Manuel de Jesus da Fonseca, por ter renunciado em
6 de Maio de 2004.

19 de Maio de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2005235032

MINESTRA � RESTAURANTE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de S. Miguel, lote 1, 3.º frente,
freguesia e concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9301/
040513;  identificação de pessoa colectiva n.º P 506977277; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 91/040513.

Certifico que, foi constituída a sociedade umpessoal por quotas, em
epígrafe, cujo contrato segue por cópia:

Nuno Filipe Heitor dos Santos, solteiro, maior, natural da freguesia
de Bárrio, concelho de Alcobaça, de nacionalidade portuguesa, resi-
dente na Rua de S. Miguel, lote 1, 3.º frente, freguesia e concelho de
Leiria, Bilhete de Identidade n.º 9918426, datado de 23 de Novembro
de 1999, emitido pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, número de
identificação fiscal 207292280, constitui uma sociedade unipessoal
por quotas, número de identificação de pessoa colectiva 506977277,
que se rege pelas seguintes c1áusulas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Minestra � Restaurante,
Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua de S. Miguel, lote 1, 3.º frente,
freguesia e concelho de Leiria.

§ 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 restaurante.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 10 000 euros, e corresponde à quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único. 

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 a sociedade, em todos os
seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2005094749

TOCSERV � CONSULTORIA
DE GESTÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida D. João Pereira Venâncio, 652, 1.º direito,
lugar e freguesia de Santa Eufémia, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9300/
040512;  identificação de pessoa colectiva n.º P 506978028; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040512.

Certifico que, foi constituída a sociedade unipessoal por quotas em
epígrafe, cujo contrato segue por cópia:

Contrato de sociedade unipessoal

Susana Maria Ferreira Faria, solteira, maior, natural de França, de
nacionalidade portuguesa, residente em Rua do Brejo, 166, lugar de
Caxieira, freguesia de Santa Eufémia, concelho de Leiria, portadora
do Bilhete de Identidade n.º 10998269, datado de 27 de Dezembro
de 2002, emitido pelo Arquivo de Identificação de Leiria, identifi-
cação fiscal n.º 212031589, constitui uma sociedade unipessoal por
quotas, identificação de pessoa colectiva n.º 506978028, que se rege
pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Tocserv � Consultoria de Ges-
tão, Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Avenida D. João Pereira
Venâncio, 652, 1.º direito, lugar e freguesia de Santa Eufémia, concelho
de Leiria.

§ 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 a consultoria de gestão.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente a cinco
vezes o capital social.
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ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2004. � A Ajudante, Gracinda das Neves Francisco.
2005094730

ECLO � DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS
INTEGRADOS, L.DA

Sede: Urbanização da Maligueira, lote 17,
2.º esquerdo, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8792/
030314;  identificação de pessoa colectiva n.º 506337936;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 36 e 39/20040512.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe que foi alterado o
contrato quanto ao artigo 3.º e artigo 4.º, n.º 1 e n.º 2 cujo teor é o
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 14 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 10 500 euros, pertencente ao sócio José Augusto da Silva
Simões e outra do valor nominal de 3500 euros, pertencente à sócia
Carla Cláudia Esperança da Silva Simões.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral, mantendo as suas funções de gerente
o sócio José Augusto da Silva Simões, ficando, desde já, nomeada ge-
rente a sócia Carla Cláudia Esperança da Silva Simões.

2 � A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção de um gerente.

Mais certifico que, cessou funções de gerente Marco António Soares
Clemente, por ter renunciado em 11 de Maio de 2004.

18 de Maio de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2005095290

USIMÁQUINAS � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 1, lugar de Vale Gracioso,
freguesia de Azóia, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9299/
040511;  identificação de pessoa colectiva n.º P 506980430; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 61/20040511.

Certifico que, foi constituída a sociedade unipessoal por quotas em
epígrafe, cujo contrato segue por cópia:

José de Jesus Pereira Frutuoso, casado com Maria Alice Matias dos
Reis, sob o regime da comunhão geral de bens, natural da freguesia de
Azóia, concelho de Leiria, residente na Rua António Cândido da
Encarnação, 8, na vila, freguesia e concelho da Batalha, contribuinte
fiscal n.º 138166072.

1.º

A sociedade adopta a firma Usimáquinas � Comércio de Máquinas
Industriais e Agrícolas, Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 1, no lugar de
Vale Gracioso, freguesia de Azóia, concelho de Leiria.

3.º

A sociedade tem como objecto: comércio de máquinas industriais e
agrícolas.

4.º

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

5.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for decidido pelo sócio único, incumbirá a quem
vier a ser nomeado por aquele mesmo sócio único.

2 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos com a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam
reguladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

7.º

Fica desde já autorizada a celebração de quaisquer negócios jurí-
dicos entre a sociedade e o sócio único, contanto que os mesmos sir-
vam para a prossecução do objecto social daquela sociedade.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2005094722

CLEANWOOD � COMÉRCIO DE MADEIRAS
E LIMPEZAS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Travessa Outeiro da Venda, 129, lugar de Galego,
freguesia de Colmeias, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9298/
040511;  identificação de pessoa colectiva n.º P 506984087; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040511.

Certifico que, foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato segue por cópia:

Vítor Henriques Silva e mulher Sandrina da Conceição Ferreira,
casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais, ele da fre-
guesia de Colmeias, concelho de Leiria, ela de França, residentes na
Travessa Outeiro da Venda, 129, no lugar de Galego, freguesia de Col-
meias, concelho de Leiria, contribuintes fiscais n.os 189929316 e
231696477, respectivamente.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cleanwood � Comércio de Madeira e
Limpezas Industriais, L.da

ARTIGO  2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Travessa Outeiro da Venda, 129,
no lugar de Galego, freguesia de Colmeias, concelho de Leiria.

2 � Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: comércio de madeiras e aplicação
das mesmas na indústria de construção civil. Execução de limpezas
industriais e domésticas de edifícios. Comércio de produtos e máqui-
nas de limpeza.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 150 � 28 de Junho de 200414 310-(90)

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 3750 euros, pertencente ao sócio Vítor Henriques Silva e
outra do valor nominal de 1250 euros, pertencente à sócia Sandrina
da Conceição Ferreira.

ARTIGO  5.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas presta-
ções suplementares até ao décuplo do capital social, desde que naquela
deliberação sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO  6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por deliberação
unânime dos sócios, sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos com a intervenção de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam
reguladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 9.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

2 � Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferên-
cia, na preferentes já detenha na sociedade, observados que sejam os
condicionalismos legais quanto ao valor das quotas.

3 � Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o dis-
posto nos artigos 414.º e seguintes, do Código Civil.

ARTIGO 10.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for cedida a não sócios sem o prévio consentimento

da sociedade;
c) Se a quota for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as obri-

gações sociais;
e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
f) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.

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

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

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

ARTIGO 11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com pelo menos 20 dias de antecedência.

Conforme o original o original.

A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira. 2005094714

COLMEIMATE � LIMPEZA DE FLORESTAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua das Ferrarias, 334, lugar de Raposeira,
freguesia de Colmeias, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9295/
040510;  identificação de pessoa colectiva n.º P 506986071; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 46/20040510.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, por Carlos
Alberto de Jesus Mota, casado com Maria Lucília Mota Menino, na
comunhão geral, cujo contrato segue por cópia:

1.º

A sociedade adopta a firma Colmeimate � Limpeza de Florestas,
Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua das Ferrarias, 334, no lugar de
Raposeira, freguesia de Colmeias, concelho de Leiria.

3.º

A sociedade tem como objecto: limpeza, desmatação e exploração
de florestas.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 11 000 euros, e corresponde a uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

5.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for decidido pelo sócio único, incumbirá a quem
vier a ser nomeado por aquele mesmo sócio único.

2 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos com a intervenção de um gerente.

6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam regu-
ladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

7.º

Fica desde já autorizada a celebração de quaisquer negócios jurídicos
entre a sociedade e o sócio único, contanto que os mesmos sirvam para
a prossecução do objecto social daquela sociedade.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2004. � A Ajudante, Paula Maria Sousa da Silva
Alves. 2005235253

PREDRÓGÃO GRANDE

AUTONATO � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pedrógão Grande. Matrícula
n.º 203/030828;  identificação de pessoa colectiva n.º 506105903;
inscrição n.º 2; números e data das apresentações: 2 e 3/030828.

Certifico que, foi efectuada mudança de sede, tendo alterado o
artigo 1.º e aumentado o capital de 5000 euros para 25 000 euros e
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em consequência, alterado o artigo 3.º do pacto social, os quais pas-
saram a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma  Autonato � Reparação de Automó-
veis, L.da, com sede em Outão, freguesia de Graça, concelho de
Pedrógão Grande.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou outras
formas de representação social em território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 25 000
euros, está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 12 500
euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

22 de Setembro de 2003. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2001754825

PENICHE

ALMEIDA & EUGÉNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1196;
identificação de pessoa colectiva n.º 506055450; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 12, 13 e 15/030811.

Certifico, para fins de publicação, quanto à sociedade em epígrafe
foram nomeados gerentes Francisco José Abreu e Maria do Rosário
Fernandes Miranda Abreu, em 5 de Agosto de 2003. Renunciaram à
gerência Cristina Maria Magalhães Almeida Eugénio e Nuno João
Machado de Oliveira Eugénio, em 5 de Agosto de 2003. Foi alterado
o pacto quanto ao n.º 2 do artigo 4.º, o qual ficou com a seguinte
nova redacção: 

ARTIGO 4.º

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

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

Está conforme.

14 de Agosto de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2000551289

POMBAL

CENTRO VETERINÁRIO SENHORA DE BELÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2570;
número e data da apresentação: 118/20020627.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001216475

PROPEMI � PROTECÇÃO, SINALIZAÇÃO
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2200;
número e data da apresentação: 1/20021227.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

24 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2001218710

JANEIRO & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 702;
número e data da apresentação: 12/20030629.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2002, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

30 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2004548843

PINHOJARDIM � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3439;
identificação de pessoa colectiva n.º 506611175; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20040414.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, a sócia Lina
Isabel Matias Lopes Neto, renunciou à gerência em 2 de Abril de 2004.
Mais certifico que foram alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato
social, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado, é de 60 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
30 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Maria de
Fátima Lopes e Carlos Alberto Lopes Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, mantendo-se nomeada a sócia Maria
de Fátima Lopes e sendo nomeado gerente, a partir de hoje, o sócio
Carlos Alberto Lopes Gonçalves.

Ficou depositado na pasta respectiva o texto completo e actuali-
zado do contrato.

Conferido, está conforme. 

26 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gameiro da Ponte Gago. 2004538384

LISBOA
ALENQUER

FRESHCONTI � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1802/
010704; identificação de pessoa colectiva n.º 505321173; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/040421.

Certifico que foi registado a:
Alteração parcial do contrato c. unificação de quotas e designação

de gerente traduzida:
Na nova redacção do artigo 1.º (seu n.º 1); 2.º; 3.º (seu n.º 1); 4.º

(seus n.os 2 e 4), que fica sendo a seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Freshconti � Restauração, L.da
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restauração, hotelaria e similares.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes do activo social é de 5000 euros e
corresponde à soma de três quotas, duas iguais do valor nominal de
2000 euros, cada uma, tituladas uma em nome da cada um dos sócios
Nuno Miguel da Silva Canteiro e Miguel Luís Duque Canteiro e outra
do valor nominal de 1000 euros titulada em nome da sócia Palmira
da Silva Garibalde Malainho Canteiro.
 

ARTIGO 4.º

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

4 � São gerentes, os sócios Nuno Miguel da Silva Canteiro e Mi-
guel Luís Duque Canteiro, já designados.

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

Conferida está conforme.

12 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Graça Cartaxo
Malpique Teixeira de Sousa. 2006144324

AZAMBUJA

PEDROVINHOS � SOCIEDADE
VINÍCOLA E AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 157/
840620; identificação de pessoa colectiva n.º 501443657; data da
apresentação: 18052004.

Certifico que, foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 2003 tendo ficado depositado
em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2002843430

LISBOA � 1.A SECÇÃO

ANA FERREIRA SILVA � RESTAURAÇÃO,
HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 603/030217; identificação de pessoa colectiva n.º 505486516;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 20/040406.

Certifico para efeitos de publicação que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua do Instituto Industrial, 6, freguesia

de São Paulo, Lisboa.

O texto completo e actualizado dos estatutos ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006372335

BIJOU BRIGITTE � ACESSÓRIOS DE MODA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 595/20030212; identificação de pessoa colectiva n.º 506437167;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/20030212.

Certifico para efeitos de publicação que Bijou Brigitte Modische
Accessoirs Ag constituíu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denoninação Bijou Brigitte � Acessórios de
Moda, Unipessoal, L.da; e tem a sua sede social na Avenida da Liberdade
69, 4.º andar letra A, freguesia de Coração de Jesus, concelho de Lisboa.
A sociedade terá a duração indeterminada, contando-se o seu início a partir
de hoje.

ARTIGO 2.º

A gerência da sociedade poderá deslocar livremente a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe , bem como
criar sucursais, representações ou constituir outras formas locais de
representação no território nacional.

ARTIGO 3.º

O seu objecto é a fabricação, importação e comércio de jóias, em ouro
e prata, pedras preciosas e acessórios de moda. A prática de técnicas
adequadas ao uso de jóias, designadamente perfuração de orelhas.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras socie-
dades com objecto idêntico ou diverso, por simples decisão da gerência
atentas as limitações do n.º 2 do artigo 250-C do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 5.º

O capital social da sociedade é de 50 000 euros, encontra-se inte-
gralmente subscrito e realizado em dinheiro e representado por uma
quota de 50 000 euros da sócia única Bijou Brigitte Modische
Accessoires AG.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo dos não sócios Friedrich-
-Wilhelm Werner, casado, residente em Alsterblick, 7, Hamburgo, Ale-
manha, Roland Werner, solteiro, residente na Werderstrasse, 65,
Hamburgo, Alemanha e Gert Koetke, casado, residente na Poststrasse, 3,
Brunsbeck, Alemanha, bastando a assinatura de um deles para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos, em juízo e fora dele,
activa e passivamente.

ARTIGO 7.º

A sócia poderá efectuar prestações suplementares de capital, até
montante 10 vezes superior ao capital social, mediante condições
estabelecidas por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta registada,
dirigidas à sócia com a antecedência mínima de 15 dias, sempre que a
lei não exija outras formalidades.

ARTIGO 9.º

A sócia única fica expressamente autorizada a celebrar negócios
com a sociedade desde que os mesmos sirvam a prossecução do seu
objecto social e obedeçam ao disposto no artigo 270-F do Código das
Sociedades Comerciais, sob pena de nulidade dos mesmos e da respon-
sabilidade ilimitada em que incorre a sócia única.

Rectificação: onde se lê «freguesia de Coração de Jesus» deve ler-
-se «freguesia de São José».

Está conforme o original.

21 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006456873

ANCA � COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 396; identificação de pessoa colectiva n.º 500935041;  número
e data da apresentação: 9705/020710.
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Certifico, para efeitos de publicação e com relação à sociedade em
epígrafe, que foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006492101

DENTALREDE � REDE DE PRESTADORES
DE MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 199/20020813; identificação de pessoa colectiva n.º 506195724;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 13/030502.

Certifico para efeitos de publicação que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Avenida 5 de Outubro, 96, 1.º-A, fregue-

sia de Nossa Senhora de Fátima, Lisboa.

O texto completo e actualizado dos estatutos ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006456733

BAESURIS � INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
E TURÍSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula:
11 191/20020808; identificação de pessoa colectiva n.º 506254542;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/031223.

Certifico que, para efeitos de publicação, foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração parcial do contrato:
Montante do reforço e como foi subscrito: 840 000 euros, em di-

nheiro, subscrito com a quantia de 279 990 euros pela sócia Udibac �
 União Distribuidora e Importadora de Batatas e Cebolas L.da e 560 010
euros pela sócia Garvasco � Construção e Projectos, L.da

Artigo alterado: 3.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes do activo social é de 900 000 euros, e
corresponde à soma das seguintes quotas:

Uma do valor nominal de 299 990 euros, pertencente à sócia,
Udibac � União Distribuidora e Importadora de Batatas e Cebolas, L.da

Uma do valor nominal de 600 010 euros, pertencente à sócia,
Garvasco � Construção e Projectos, L.da

O texto completo e actualizado dos estatutos ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006310526

AUTO TÁXIS COSTA & CHITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula:
11 149/20030214; identificação de pessoa colectiva n.º 500319502;
inscrição n.º 11; números e data das apresentações: 30 e 31/
20030214.

Certifico que, para efeitos de publicação, que foi registado o
seguinte:

Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quanto
aos artigos 1.º, 3.º e 4.º.

Reforço: 1 604 820$00 realizado em dinheiro pelos sócios abaixo
mencionados na proporção das suas quotas.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Auto Táxis Costa & Chitas, L.da e tem
a sua sede na Rua da Bombarda, 58-A, freguesia dos Anjos, concelho
de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da respectiva escrituração é de 10 000 euros e
acha-se dividido em quatro quotas, iguais, do valor nominal de 2500 euros,
uma de cada um dos sócios, Isidro Manuel Antunes dos Reis, Manuel
Marinho Dias, Armindo Marques Dias e Domingos Marinho Dias.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência não será remunerada se tal for deliberado pelos
sócios.

Gerentes designados em 6 de Julho de 2001: os quatro sócios.

O texto completo e actualizado dos estatutos ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006456717

EASY SOLUTIONS � TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula:
11 423/20021126; identificação de pessoa colectiva n.º 506393259;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 8 e 9/030612.

Certifico que, para efeitos de publicação. que foi registado o seguinte:
Cessação das funções de Paulo Alexandre Fernandes Derriça, por

renúncia em 030602.
Alteração parcial do contrato.
Artigos modificados: 3.º e 4.º, n.os 2 e 3.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da respectiva escrituração, é de 5000 euros,
e acha-se dividido em duas quotas, iguais, do valor nominal de 2500
euros, uma de cada um dos sócios, Rodrigo Miguel Batalha Machado
Sardinha Gonçalves e Rita Patrícia Batalha Machado Sardinha Gon-
çalves.

ARTIGO 4.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
3 � Ficam designados gerentes os sócios, Rodrigo Miguel Batalha

Machado Sardinha Gonçalves e Rita Patrícia Batalha Machado Sardinha
Gonçalves.

O texto completo e actualizado dos estatutos ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006456814

ALBUSERVA � COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula:
11 345/20021021; identificação de pessoa colectiva n.º 506282996;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 13/030925.
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Certifico que, para efeitos de publicação, que foi registado o
seguinte:

Alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 3.º
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 100 000
euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota do valor
nominal de 33 334 euros do sócio João Gilberto Varela Vala, uma quota
do valor nominal de 33 334 euros do sócio Paulo Alexandre Lourenço
Vala e uma quota do valor nominal de 33 332 euros da sócia Patrícia
Lourenço Vala.

O texto completo e actualizado dos estatutos ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2005066311

ALBUSERVA � COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula:
11 345/20021021; identificação de pessoa colectiva n.º 506282996;
inscrição n.º 9; data da apresentação: 20021021.

Certifico que, para efeitos de publicação, que foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 �  A sociedade adopta a firma Albuserva � Comércio e Empre-
endimentos Imobiliários, L.da, e vai ter a sua sede na Avenida dos
Estados Unidos da América, 97, 12.º, direito, freguesia de Alvalade,
concelho de Lisboa.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede da sociedade
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, agências, delegações e quaisquer outras formas locais
de representação no território nacional.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio geral, compra, venda
e arrendamento de propriedades e empreendimentos imobiliários.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 100 000
euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais de 25 000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � São gerentes todos os sócios.
2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser delibe-

rado em assembleia geral.
4 � Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos ou

contratos estranhos ao seu objecto, tais como fianças, abonações,
letras de favor e outros semelhantes

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento prévio da
sociedade, a qual terá em primeiro lugar e os sócios em segundo, o direito
de preferência.

ARTIGO 7.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global de um 1 500 000 euros, desde que a chamada seja

deliberada pela unanimidade dos votos representativos da totalidade
do capital social.

ARTIGO 8.º

A convocação da assembleia geral compete a qualquer gerente e
deve ser feita por meio de carta registada, com aviso de recepção,
dirigida a cada um dos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias,
a não ser que a lei exija outras formalidades ou estabeleça prazo mais
longo.

Sócios:
1 � João Gilberto Varela Vala, casado com Maria Madalena Ramires

Carriço Varela Vala, na separação de bens, Rua Dezoito, 1, Lisboa.
2 � Joaquim Vala, casado com Maria Virgínia Duarte Lourenço

Vala, na comunhão geral, Avenida Estados Unidos da América, 120,
6.º esquerdo, Lisboa.

3 � Paulo Alexandre Lourenço Vala, casado com Márcia da Con-
ceição Condessa Brito Cardoso Vala, na separação de bens, Rua Sousa
Lopes, 8, 7.º, Quinta das Freiras, Lisboa.

4 � Patrícia Lourenço Vala, solteira, maior, Avenida Estados Unidos
da América, 120, 6.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006456776

ESCONCESSÕES, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula:
11 324/021014; identificação de pessoa colectiva n.º 506110770;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 13/20031118.

Certifico que, para efeitos de publicação, que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 3.º
Reforço: 450 000 euros, realizado em dinheiro, pela única accionista.
Capital: 500 000 euros, dividido em 100 000 acções, do valor

nominal de cinco euros cada uma.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente subscrito e realizado, é de
500 000 euros, dividido em 100 000 acções de valor nominal de cin-
co euros cada uma.

O texto completo e actualizado dos estatutos ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2004278757

ESCONCESSÕES, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula:
11 324/20021014; identificação de pessoa colectiva n.º 506110770;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20021014.

Certifico que, para efeitos de publicação, que foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação, duração e sede

1 � A sociedade tem a denominação de Esconcessões, SGPS, S. A.
e rege-se pelo presente contrato de sociedade e pela legislação em
vigor tendo em atenção a sua natureza e o seu objecto social.

2 � A sociedade durará por indeterminado.
3 � A sociedade tem a sua sede na Avenida Engenheiro Duarte

Pacheco, torre 1, 13.º, lado 1, freguesia de Campolide, concelho de
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Lisboa, mas poderá ser transferida dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes por simples deliberação do conselho de adminis-
tração.

4 � Por simples deliberação do conselho de administração a socie-
dade poderá estabelecer, quer em território nacional, quer no estran-
geiro, sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de
representação permanente.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais noutras
sociedades, como forma indirecta de exercício de actividades económicas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

Capital social

1 � O capital social integralmente subscrito e realizado, é de 50 000
euros, dividido em 10 000 acções, de valor nominal de cinco euros
cada uma.

2 � Todas as acções são escriturais e seguirão o regime das acções
nominativas.

3 � Por deliberação do conselho de administração, nos termos e
condições que o mesmo definir e após parecer favorável do fiscal único,
o capital social poderá ser elevado, por uma ou mais vezes, por en-
tradas em dinheiro e no prazo de cinco anos contado da presente
data, até ao montante de 5 000 000 de euros.

ARTIGO 4.º

Acções preferenciais sem voto

1 � Sob proposta do conselho de administração, a assembleia ge-
ral pode autorizar a emissão de acções preferenciais sem voto até ao
montante representativo de metade do capital social da sociedade,
definindo a forma de determinação do respectivo dividendo prioritário.

2 � Nos aumentos de capital por incorporação de reservas pode-
rão, por decisão da assembleia geral, ser emitidas acções preferenciais
sem voto, proporcionais às acções desta categoria já existentes, a
distribuir exclusivamente pelos titulares destas.

3 � As acções preferenciais sem voto podem, na sua emissão, ficar
sujeitas a remissão na data que for deliberada pela assembleia geral.

4 � As acções remíveis sê-lo-ão pelo valor nominal ou com o
prémio que for fixado pela assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Aquisição e alienação de acções próprias

Nos termos e limites da lei, a sociedade poderá adquirir e alienar
acções próprias e sobre elas realizar todas as operações permitidas
por lei.

ARTIGO 6.º

Obrigações

1 � A sociedade só poderá emitir obrigações convertíveis em acções
e com warrant desde que autorizada por deliberação da assembleia geral.

2 � Por deliberação do conselho de administração, a sociedade
pode emitir obrigações não convertíveis em acções.

3 � As obrigações emitidas pela sociedade podem ter qualquer
modalidade de juro ou reembolso que a lei permita.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

Composição

São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de administração
e o fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

Composição da assembleia geral

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

2 � Têm direito a voto o accionista que reunir cumulativamente
as seguintes condições:

a) Possuir pelo menos 100 acções;
b) Ter, desde o oitavo dia anterior ao da reunião da assembleia

geral, as acções de que é titular escrituradas em seu nome.
3 � Os obrigacionistas e os accionistas sem direito a voto não

podem estar presentes nem intervir nas reuniões da assembleia geral.
4 � A representação voluntária dos accionistas em assembleia geral

poderá ser conferida:
a) Tratando-se de pessoa singular, a outro accionista, a um membro do

conselho de administração ou a pessoa a quem a lei imperativa o permita;
b) Tratando-se de pessoa colectiva, a pessoa singular que para esse

efeito for nomeada.
5 � Os instrumentos de representação voluntária dos accionistas

nas assembleias gerais deverão ser dirigidos ao presidente da mesa da
assembleia geral e entregues na sociedade com, pelo menos, três dias
úteis de antecedência em relação à data marcada para a reunião.

ARTIGO 9.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário, accionistas ou não, eleitos pela assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Convocação da assembleia geral

1 � As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem
ser feitas com a antecedência mínima e a publicidade impostas por
lei. A assembleia geral dos accionistas poderá ser convocada mediante
cartas registadas com aviso de recepção expedidas com a antecedência
mínima de 21 dias relativamente à data da reunião da assembleia geral,
para o endereço constante dos registos da sociedade. Na primeira con-
vocatória, pode desde logo ser marcada uma segunda data para reunir
no caso de a assembleia não poder funcionar na primeira data marcada.

2 � O presidente da mesa deverá convocar extraordinariamente a
assembleia geral sempre que tal seja solicitado pelo conselho de admi-
nistração, pelo fiscal único ou por accionistas que possuam, pelo me-
nos, acções correspondentes a 5% do capital social e que lho requei-
ram em carta com assinatura reconhecida por notário em que se in-
diquem, com precisão, os assuntos a incluir na ordem do dia e se
justifique a necessidade de reunir a assembleia.

ARTIGO 11.º

Deliberações na assembleia geral

1 � A assembleia geral só poderá funcionar em primeira convo-
cação desde que estejam presentes ou representados accionistas cujas
acções correspondam a mais metade do capital social.

Em segunda convocação a assembleia pode funcionar e validamente
deliberar seja qual for o número de accionistas presentes ou representados
e o quantitativo do capital a que as respectivas acções correspondam.

2 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria
simples dos votos emitidos em cada reunião, não se contando as abs-
tenções, salvo quando a lei exigir maioria qualificada, sem prejuízo do
disposto no artigo 386.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais.

3 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 12.º

Composição do conselho de administração

1 �A administração da sociedade será exercida por um conselho de
administração composto por um número ímpar de membros, de três
a cinco, que podem ser ou não, accionistas, eleitos pela assembleia geral.
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2 � Na falta ou impedimento definitivos de qualquer administrador
os demais procederão à cooptação de um substituto. O mandato do
novo administrador terminará no fim do período para o qual o admi-
nistrador substituído tinha sido eleito.

ARTIGO 13.º

Reuniões e deliberações do conselho de administração

1 � O conselho de administração deverá reunir, de três em três
meses, e além disso, sempre que for convocado pelo presidente ou
por dois administradores.

2 � Os administradores poderão ser convocados por escrito ou
por qualquer outra forma adequada permitida por lei.

3 � Para o conselho de administração deliberar validamente é
necessário que esteja presente a maioria dos seus membros.

4 � 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.

5 � Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outro administrador, mediante simples carta dirigida
ao presidente, mas cada instrumento de representação não pode ser
utilizado mais do que uma vez.

ARTIGO 14.º

Competência do conselho de administração

1 � Cabe ao conselho de administração prosseguir os interesses
gerais da sociedade e assegurar a gestão dos seus negócios, designada-
mente através da coordenação, articulação e controlo da actividade
das sociedades directa ou indirectamente participadas, e regular o seu
funcionamento interno.

2 � No desempenho das suas atribuições relativas à prossecução dos
interesses gerais da sociedade, compete ao conselho de administração:

a) Aprovar o plano estratégico e os planos e orçamentos, tanto
anuais como plurianuais, e as suas alterações, e acompanhar periodi-
camente a sua execução;

b) Preparar os documentos de prestação de contas e a proposta de
aplicação de resultados, a apresentar à assembleia geral;

c) Tomar a iniciativa de eventuais alterações ao contrato de socie-
dade e de aumentos de capital, e ainda de emissões de obrigações que
não caibam na sua competência, apresentando as correspondentes
propostas à assembleia geral;

d) Deliberar a emissão de obrigações, quando para tanto for com-
petente;

e) Deliberar que a sociedade preste às sociedades participadas que,
com ela estejam em relação de domínio, apoio técnico ou financeiro,
nomeadamente cedendo pessoal, concedendo avales, fianças, emprés-
timos ou suprimentos.

3 � Para que assegure a gestão dos negócios sociais, são conferidos
ao conselho de administração os mais amplos poderes, cabendo-lhe,
nomeadamente:

a) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa e passiva-
mente, instaurar e contestar quaisquer procedimentos judiciais ou
arbitrais, confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções e com-
prometer-se em árbitros;

b) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens ou direitos, bem como
contrair empréstimos e prestar as necessárias garantias;

c) Designar quem deverá representar a sociedade nas assembleias
gerais das sociedades suas participadas, fixando o sentido do voto que
aí será expresso;

d) Designar as pessoas que deverão exercer os cargos sociais para
que a sociedade venha a ser eleita, bem como as pessoas que a socie-
dade deva indicar para se candidatarem a quaisquer cargos sociais;

e) Dar instruções vinculantes às sociedades que estiverem com a
sociedade em relação de grupo constituído por domínio total;

f) Constituir mandatários para a prática de determinados actos, ou
categorias de actos, definindo a extensão dos respectivos mandatos.

4 � O conselho de administração poderá, por unanimidade, delegar
a gestão corrente da sociedade num administrador delegado ou numa
comissão executiva constituída por três membros e a cujo funcionamento
se aplicarão as disposições do artigo 13.º com as necessárias adaptações.

ARTIGO 15.º

Forma de obrigar a sociedade

A sociedade fica obrigada:
a) Por dois administradores;

b) Pela assinatura de um administrador e de um procurador a quem
o conselho de administração tenha conferido os necessários poderes,
nos termos da procuração;

c) Pela assinatura dos mandatários constituídos, nos termos do
correspondente mandato.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 16.º

Composição

1 � A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único,
que deve ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais
de contas, eleito pela assembleia geral.

2 � A assembleia geral que eleger o fiscal único designará, tam-
bém, um suplente, que deverá ser igualmente revisor oficial de contas
ou sociedade de revisores oficiais de contas, e que substituirá o efec-
tivo nas suas faltas ou impedimentos.

3 � O fiscal único, efectivo e suplente, terá as competêcias defi-
nidas no Código das Sociedades Comerciais, regendo a sua actividade,
pelas disposições legais respeitantes aos revisores oficiais de contas e,
subsidiariamente, na parte aplicável, pelo disposto quanto ao conselho
fiscal e aos seus membros.

ARTIGO 17.º

Mandato

1 � Os membros da assembleia geral, do conselho de administra-
ção e o fiscal único, efectivo e suplente, serão eleitos por um período
de quatro anos, sendo permitida a sua reeleição por sucessivos
quadriénios, sem qualquer limitação.

2 � Os membros da assembleia geral do conselho de administra-
ção e o fiscal único, efectivo e suplente, consideram-se empossados
logo que tenham sido eleitos, mantendo-se em funções até à sua efec-
tiva substituição.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 18.º

Atribuição de lucros

1 � Na deliberação sobre a aplicação dos lucros de exercício, a
assembleia geral observará as disposições legais sobre constituição de
reservas.

2 � Quanto ao remanescente poderá a assembleia geral, por maioria
simples, atribui-lo a reservas ou dividendos aos accionistas.

3 � No decurso de cada exercício e mediante deliberação do con-
selho de administração, poderá haver distribuição antecipada de lucros
intercalares aos accionistas nos termos permitidos por lei.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 19.º

Dissolução

A sociedade dissolve-se apenas nos casos e termos previstos na lei.

ARTIGO 20.º

Liquidação

Dissolvida a sociedade, proceder-se-á extrajudicialmente à respec-
tiva liquidação e, salvo, deliberação em contrário, serão liquidatários
os membros do conselho de administração em exercício.

Designação do conselho de administração e do fiscal único, em
4 de Julho de 2002, para o quadriénio de 2002-2005:

Conselho de administração:
Presidente: Pedro Manuel de Castro Simões Ferreira Neto, Rua

D. Pedro V, 7, 2.º, Lisboa.
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Vogais: Acácio do Carmo Garcia, Largo Samwel Dinis, 4, 1.º, direito,
Lisboa.

Jorge Manuel Amaral Penedo, Rua Professor Jorge Campinos, 2,
5.º, direito, Lisboa.

Fiscal único: Rui Ascensão & Esteves Afonso, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, Campo Grande, 28, 10.º-D, Lisboa:

Suplente: Rui Gonçalves de Ascensão, revisor oficial de contas,
Campo Grande, 28, 10.º-D, Lisboa.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006456768

D.  M.  A. � DESENVOLVIMENTO E MARKETING
AGRÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 068/20031023; identificação de pessoa colectiva
n.º 506678628; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 18/040107.

Certifico que, para efeitos de publicação, que foi registado o
seguinte:

Deslocação de sede para a Rua Nova da Trindade, 1, 5.º, letra V,
freguesia do Sacramento, Lisboa.

O texto completo e actualizado dos estatutos ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006458965

ESCONCESSÕES, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula:
11 324/021014; identificação de pessoa colectiva n.º 506110770;
averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 2; números e data das apresentações: 39 e 40/030704.

Certifico que, para efeitos de publicação, foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Avenida da Liberdade, 195, freguesia do

Coração de Jesus, Lisboa.
Cessação das funções do vogal do conselho de administração: Acácio

do Carmo Garcia, por renúncia em 30 de Abril de 2003.
Designação de vogal do conselho de administração, em 30 de Abril

de 2003: Francisco Maria Champalimaud Daun e Lorena, Rua das
Amoreiras, 72-D, 2.º, Lisboa.

Prazo: quadriénio em curso 2002-2005.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2000980503

BETINOPA � BOMBAGEM DE BETÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula:
12 055/031016; identificação de pessoa colectiva n.º 505108038;
inscrição n.º 9; números e data das apresentações: 9 e 10/031231.

Certifico que, para efeitos de publicação, foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato, quanto aos artigos 3.º e  4.º
Reforço: 50 000 euros, realizado em dinheiro e subscrito por ambos

os sócios, em partes iguais.
Teor dos artigos alterados:

3.º

O capital social, integralmente realizado é de 150 000 euros e está
dividido em duas quotas, cada uma no valor nominal de 75 000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios João Nuno da Silva Inácio e
Teotónio Marques Ferreira.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier a
se deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios João Nuno
da Silva Inácio e Teotónio Marques Ferreira, já nomeados gerentes.

§ único. Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

O texto completo e actualizado dos estatutos ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2004256931

BETINOPA � BOMBAGEM DE BETÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 055/031016; identificação de pessoa colectiva n.º 505108038;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 4/031016.

Certifico que, para efeitos de publicação foi registada a seguinte
alteração parcial do contrato:

Artigos modificados: 1.º, 2.º, 3.º e 4.º
Termos da alteração:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Betinopa � Bombagem de Betão, L.da

2 � A sociedade tem sede na Rua Fernando Lopes Graça, 6, 7.º
direito, freguesia de Lumiar, concelho de Lisboa.

3 � (Inalterado).

2.º

A sociedade tem por objecto serviços bombagem de betão.

3.º

O capital social. integralmente realizado é de 100 000 euros e está
dividido em duas quotas, uma no valor nominal de 80 000 euros, per-
tencente ao sócio João Nuno da Silva Inácio e outra no valor nominal
de 20 000 euros, pertencente à sócia Paula Marques Ferreira Inácio.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, compete ao sócio João Nuno da
Silva Inácio, já nomeado gerente.

§ único. Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a assinatura do gerente.

Mais certifico que a referida sociedade anteriormente usava a de-
nominação Agostinho F. Cardoso, L.da e transferiu a sua sede social
do concelho da Amadora para Lisboa.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006458949

ARAWAK � REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 046/20031010; identificação de pessoa colectiva n.º 506582590;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/20031010.

Certifico que, para efeitos de publicação foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Arawak � Revestimentos, L.da, e
vai ter a sua sede na Avenida Júlio Dinis, 14, 3.º A, freguesia de Nossa
Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.
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2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede da sociedade
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, agências, delegações e quaisquer outras formas locais
de representação no território nacional.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação,
comercialização de revestimentos e acessórios, elementos de deco-
ração, artigos para a construção civil e obras de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 25 000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 12 500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � São gerentes ambos os sócios.
2 � A sociedade vincula-se com a intervenção conjunta de dois

gerentes.
3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser deliberado

em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento prévio
da sociedade, a qual terá em primeiro lugar e os sócios em segundo, o
direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capital
até ao montante global de 200 000 euros, desde que a chamada seja
deliberada pela unanimidade dos votos representativos da totalidade do
capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, com
objecto diferente do seu ou reguladas por lei especial, ou em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 8.º

A convocação da assembleia geral compete a qualquer gerente e deve
ser feita por meio de carta registada, com aviso de recepção, dirigida
a cada um dos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, a não
ser que a lei exija outras formalidades ou estabeleça prazo mais longo.

Sócios:
1 � Marco Paulo Matos dos Santos, solteiro, maior, Rua Arco do

Cego, 77, 2.º direito, Lisboa.
2 � António Manuel Leal Guimarães, casado com Luísa Maria de

Macedo Vaz Pinto Guimarães Lobato, separação de bens, Calçada
Palma de Baixo, 4, porta 8-E, Lisboa.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006458930

AROMALIMPA � LIMPEZAS INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 034/031006; identificação de pessoa colectiva n.º 506645541;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/031006.

Certifico que, para efeitos de publicação foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade, adopta a denominação de Aromalimpa � Limpezas
Industriais, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua João Graça Barreto, 32,
letra B, rés-do-chão esquerdo, freguesia de Marvila, concelho de
Lisboa.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, poderá
a sociedade deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, e criar, transferir ou encerrar sucursais, delega-
ções ou quaisquer outras formas de representação, no território naci-
onal ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste no exercício da actividade de presta-
ção de serviços de limpezas industriais e de manutenção.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 75 000 euros, representado por 15 000 acções com o valor nomi-
nal de 5 euros cada uma.

ARTIGO 5.º

Acções

1 � As acções poderão ser representadas em títulos de 10, 50, 100
ou 1000 acções.

2 � Os títulos representativos das acções são nominativas ou ao
portador, e reciprocamente convertíveis, nos termos da lei.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Disposições comuns aos órgãos sociais

ARTIGO 6.º

Órgãos sociais

Os órgãos sociais são a assembleia geral, o conselho de administra-
ção e o fiscal único.

ARTIGO 7.º

Eleição dos membros dos órgãos sociais

1 � Os membros da mesa da assembleia geral, o conselho de admi-
nistração e o fiscal único serão eleitos pelos accionistas, de quatro
em quatro anos, e podem ser reeleitos uma ou mais vezes.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral e do conselho de
administração e o fiscal único consideram-se empossados logo que
tenham sido eleitos.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 8.º

Composição do órgão

A administração da sociedade incumbe a um conselho de adminis-
tração, eleito quadrienalmente.
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ARTIGO 9.º

Competências do conselho de administração

Ao conselho de administração compete, em geral, o exercício de
todos os poderes de direcção, orientação, gestão e representação da
sociedade e, em especial:

a) Nos termos estabelecidos no artigo 2.º, n.º 2, deste contrato,
decidir sobre a transferência da sede da sociedade ou sobre a criação,
transferência ou encerramento de formas locais de representação;

b) Subscrever, adquirir, alienar ou onerar acções, quotas partes so-
ciais ou obrigações de outras sociedades;

c) Adquirir, alienar ou onerar, por qualquer forma, acções e obriga-
ções próprias da sociedade e quaisquer direitos, bem como efectuar
sobre uns e outros as operações que julgar convenientes, nos termos
da lei;

d) Adquirir, alienar, permutar, onerar e locar bens imobiliários ou
mobiliários, por quaisquer actos ou contratos;

e) Negociar com instituições de crédito operações de financiamento,
nos termos das condições e formas que reputar convenientes;

f) Movimentar contas bancárias, depositar e levantar dinheiro,
emitir, aceitar e endossar cheques, letras, livranças, extractos de fac-
tura e outros títulos de crédito;

g) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como
comprometer-se com árbitros;

h) Constituir mandatários para quaisquer fins;
i) Desempenhar as demais funções previstas neste contrato e na lei.

ARTIGO 10.º

Forma de obrigar a sociedade

Os actos que envolvam obrigações ou responsabilidades para a so-
ciedade vinculam-na, se praticados por dois administradores ou por
um procurador com poderes especiais.

SECÇÃO IV

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 11.º

Composição do órgão

A fiscalização da sociedade compete ao fiscal único.

SECÇÃO V

Disposições transitórias

ARTIGO 12.º

Órgãos sociais

Os órgãos sociais para o quadriénio de 2003 a 2006 terão a seguinte
composição:

Assembleia geral:
Presidente: Maria Alice Barros Fernandes da Cruz, casada, residente

na Praceta Diogo de Teive, 1, 2.º direito, em Odivelas;
Secretário: Filipe Manuel Fernandes da Cruz, solteiro, maior, resi-

dente na Praceta Diogo de Teive, 1, 2.º direito, em Odivelas;
Conselho de administração: presidente � José Gabriel Martins

Rodrigues, casado, residente na Rua Cidade de Bolama, Lote 21, 10.º
esquerdo, em Lisboa; Zulmira Ferreira Martins Rodrigues, casada, resi-
dente na Rua Cidade de Bolama, lote 21, 10.º esquerdo, em Lisboa;
Manuel Lourenço da Cruz, casado, residente na Praceta Diogo de Teive,
1, 2.º direito, em Odivelas;

Fiscal único: efectivo � A. Jacinto & Pereira da Silva, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, com sede no Campo Grande, 28, 10.º C,
em Lisboa, inscrita na lista sob o n.º 182, representada por António
José Pereira da Silva, revisor oficial de contas, n.º 947, casado, resi-
dente na Rua Luís Pastor de Macedo, lote 15/16, 1.º direito, em Lis-
boa; suplente � UHY � A. Paredes E Associados, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, com sede na Rua da Carreira, 138, 2.º, no
Funchal, inscrita na lista sob o n.º 164, representada por Armando
Nunes Paredes, revisor oficial de contas, n.º 650, casado, residente na
Rua do Índico, Edifício Altis, Fracção G, em Albufeira.

Mais certifico o seguinte:
Rectificada:
Administração: compete a um conselho composto de 3 membros.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006392905

ART ALIVE � COMÉRCIO DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 033/031006; identificação de pessoa colectiva n.º 506593550;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/031006.

Certifico que, para efeitos de publicação foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Art Alive � Comércio de Arte, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua Frei Amador Arrais, 7, 1.º direito,
freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa.

3.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de objectos de arte,
antiguidades, decoração e artesanato.

4.º

O capital social é de cinco mil euros, totalmente realizado em
dinheiro, que corresponde a duas quotas, cada uma no valor de 2500
euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

5.º

1 � A gerência pode ser remunerada ou não, conforme deliberação
de assembleia-geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
Sócios:
1 � Joaquim Orlando Jorge Gomes, divorciado, Rua Frei Amador

Arrais, 7, 1.º direito, Lisboa.
2 � João Paulo de Almeida Jorge Gomes, casado com Maria Manuel

Morais Correia Marques Henriques Jorge Gomes, comunhão de adqui-
ridos, Rua Professor Salazar de Sousa, 12, 2.º direito, Lisboa.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2002537089

BUGIO II � ARQUITECTURA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 029/031003; identificação de pessoa colectiva n.º 506439860;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/031003.

Certifico que, para efeitos de publicação, João Favila Vieira de Sousa
Menezes, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Bugio II � Arquitectura,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade, tem a sua sede no largo Luís de Camões, 46, 3.º
esquerdo, freguesia da Encarnação, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto, projectos de arquitectura; projectos
de urbanismo e consultadoria técnica.
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ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, con-
forme for decidido em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente ou pela
assinatura de mandatários nos termos dos respectivos instrumentos
de mandato.

ARTIGO 5.º

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

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

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006392948

ARTMARMA � GALERIA DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 041/031008; identificação de pessoa colectiva n.º 506485692;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/031008.

Certifico que para efeitos de publicação que foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação

É constituída e reger-se-á pelas disposições legais aplicáveis e pelas
do presente pacto social uma sociedade por quotas que adopta a firma
Artmarma � Galeria de Arte, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede no Edifício Infante, Avenida
D. João II, lote 1.16.05, 13.º piso, letra A em Lisboa, freguesia de
Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá trans-
ferir a sede social para outro local do mesmo concelho ou concelho
limítrofe, bem como poderão ser abertas ou encerradas quaisquer sucur-
sais, filiais, agências, delegações, escritórios ou quaisquer outras formas
de representação, no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a compra, venda, exposição, promoção,
comercialização e mediação de obras de arte, promoção de eventos
culturais e artísticos, e restauração.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social integralmente subscrito e realizado em numerário
é de 5000 euros:

Alejandro Manuel Rodrigues Martins � 1500 euros.
Acácio António de Seabra Baptista � 1500 euros.
Jorge Manuel Correia Pires � 1250 euros.
Maria Celene da Costa Rosa � 750 euros.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

Podem os sócios efectuar as prestações suplementares de capital
que a sociedade necessite, até ao montante máximo de 15 vezes o
capital social, conforme deliberação dos sócios.

ARTIGO 6.º

Participações

A sociedade poderá adquirir e alienar livremente participações no
capital social de outras sociedades, ainda que reguladas por leis espe-
ciais, ou em consórcios, agrupamentos complementares de empresas
e em associação em participação, ainda que o objecto de uma e outras
não apresente nenhuma relação directa ou indirecta com o seu pró-
prio capital social.

ARTIGO 7.º

Representação e remuneração

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de dois gerentes, ficando
desde já nomeados os sócios Acácio António de Seabra Baptista e Jorge
Manuel Correia Pires.

ARTIGO 8.º

Forma de obrigar a sociedade

A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 9.º

1 � Além do disposto na lei compete, especialmente, à gerência:
a) Gerir, com os mais amplos poderes, a sociedade praticando todos

os actos e operações necessários à prossecução do objecto social;
b) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa ou passiva-

mente;
c) Propor e seguir quaisquer acções, confessá-las ou delas desistir

ou nelas transigir, e comprometer-se em arbítrios;
d) Constituir mandatários nos termos da lei.
2 � A gerência não pode aceitar, sacar ou endossar letras nem

conceder quaisquer garantias, desde que tais actos não respeitem ao
objecto e operações próprias da sociedade.

ARTIGO 10.º

Assembleias gerais

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

ARTIGO 11.º

Cessão de quotas

A cessão de quotas entre os sócios e/ou em relação a estranhos
depende do consentimento da sociedade.

ARTIGO 12.º

Penhor e caução de acções próprias

1 � Se as participações sociais forem dadas em penhor ou caução
que não seja à própria sociedade, ou forem penhoradas ou arrestadas,
a sociedade poderá adquiri-las por deliberação da gerência.

2 � A aquisição das participações sociais prevista no n.º 1, será
feita pelo valor nominal, acrescido da parte que às participações caiba
nos fundos de reserva, segundo o último balanço.

ARTIGO 13.º

Operações sociais

1 � As operações sociais poderão iniciar-se a partir de hoje, para
o que a gerência fica autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos
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em nome da sociedade e a proceder, desde já, no todo ou em parte,
aos levantamentos necessários ao giro social.

2 � Sem prejuízo do que está estipulado na lei, a sociedade assume
de pleno direito, os direitos e obrigações decorrentes de quaisquer
negócios que em seu nome tenham sido celebrados pela gerência, a
partir da data deste contrato e antes do registo definitivo na conser-
vatória do registo comercial, para o que fica, desde já, concedida a
necessária autorização.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006458906

ANA CALDAS DE ALMEIDA � MODA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 025/20031001; identificação de pessoa colectiva n.º 506710459;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/20031001.

Certifico que, para efeitos de publicação foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 � A sociedade adopta a denominação Ana Caldas de Almeida �
Moda, Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Calçada das Necessidades, 60,
1.º esquerdo, freguesia da Lapa, concelho de Lisboa.

2 � A sede poderá ser transferida para qualquer outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação
da gerência.

3 � A gerência poderá estabelecer, transferir ou encerrar sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação, tanto
no território nacional como no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a comercialização de todo o tipo de
artigos de marroquinaria designadamente, carteiras, malas e cintos,
bem como vestuário e outros acessórios de moda e produtos conexos.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros repre-
sentado por uma quota única de igual valor nominal pertencente à
sócia única Ana Maria de Barros Caldas de Almeida.

ARTIGO 4.º

Negócios da sócia única com a sociedade

1 � A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto social.

2 � Os negócios jurídicos entre a sócia única e a Sociedade obedecem
à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem observar a
forma escrita.

ARTIGO 5.º

Gerência

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, é exercida por um ou mais gerentes,
que podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade, remunerados
ou não, conforme venha a ser decidido pela sócia única.

2 � Para vincular e obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos é suficiente a assinatura de um dos gerente nomeados.

ARTIGO 6.º

Competência da gerência

1 � À gerência compete, em geral, o exercício de todos os pode-
res de direcção, gestão, administração e representação da Sociedade,

bem como a prática dos actos que forem necessários ou convenientes
para a realização do objecto social, com respeito pelas decisões do
sócio único.

2 � Em ampliação aos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Confessar, desistir e transigir em juízo;
b) Dar e tomar de trespasse;
c) Celebrar, resolver ou denunciar contratos de arrendamento, ou

quaisquer outros contratos que tenham por objecto o usufruto ou o
uso de bens imóveis;

d) Adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis;
e) Subscrever, adquirir, onerar ou alienar participações noutras socie-

dades;
f) Contrair empréstimos e assumir obrigações em nome da Sociedade.

ARTIGO 7.º

Lucros

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, observados os impe-
rativos legais quanto à constituição do fundo de reserva legal, serão
aplicados conforme decidido pela sócia única.

ARTIGO 8.º

Preceitos dispositivos

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
poderão ser derrogados por decisão da sócia única.

ARTIGO 9.º

Disposição transitória

1 � Fica desde já nomeada gerente Ana Maria de Barros Caldas
de Almeida, casada, residente na Calçada das Necessidades, 60, 1.º
esquerdo, em Lisboa.

2 � A gerente nomeada fica desde já autorizada a proceder ao levan-
tamento do capital social tendo em vista as despesas imediatas com
a instalação da Sociedade necessárias ao início da actividade social.

3 � A Sociedade assume como suas todas as despesas entretanto
ocorridas relativas à sua constituição e instalação.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006458868

EE4 � GESTÃO DE ENERGIA E INVESTIMENTOS, S. A.

Sede: Avenida António Augusto de Aguiar, 183, r/c direito,
S. Sebastião da Pedreira, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª secção. Matrícula
n.º 12 016/030925, identificação de pessoa colectiva n.º 506611809;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/030925.

Certifico que para efeitos de publicação, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de EE4 � Gestão de Energia e Inves-
timentos, S. A., podendo participar em outras sociedades.

ARTIGO 2.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

1 � A sede social é no concelho de Lisboa, freguesia de S. Sebas-
tião da Pedreira, Avenida António Augusto de Aguiar, 183, rés-do-
-chão direito.
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2 � O concelho de administração pode transferir a sede, dentro da
área do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar, transferir
ou extinguir filiais, sucursais ou outras formas de representação social
dentro do território nacional.

3 � A criação, transferência ou extinção de representações no
estrangeiro depende de deliberação do conselho de administração com
prévio parecer favorável do fiscal único.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto o investimento, projecto, cons-
trução, gestão e exploração de aproveitamentos de qualquer tipo de
recurso natural para a produção de energia eléctrica, realização de
obras e empreitadas e prestação de serviços na área da operação e
manutenção desses aproveitamentos. Gestão de recursos naturais reno-
váveis.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações,
meios de financiamento

ARTIGO 5.º

O capital social é de 50 000 euros, realizado em dinheiro e repre-
sentado por 10 000 acções do valor nominal de 50 euros cada uma.

§ único. O capital está realizado em 30%, devendo os restantes
70% ser realizados em cinco anos.

ARTIGO 6.º

O aumento do capital social depende da deliberação da assembleia
geral, à qual compete definir as condições da sua subscrição e reali-
zação.

ARTIGO 7.º

1 � As acções são ao portador;
2 � Haverá títulos de 1, 10, 50, 100, 1000, 5000 e mais acções.

ARTIGO 8.º

1 � As acções só podem ser transmitida uma vez obtido o consenti-
mento da sociedade.

2 � Só é lícito a constituição de usufruto ou penhor das acções,
quando a favor de quem já for accionista e prévia autorização da
assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � O accionista que pretenda transmitir acções, deverá comuni-
car o facto à sociedade e a quem mais for accionista por carta regis-
tada com aviso de recepção.

2 � O consentimento da sociedade só pode ser dado quando a trans-
missão se efectue a quem já for accionista ou, quando a sociedade,
por maioria de dois terços dos votos representativos do capital social,
delibere a autorização.

3 � A sociedade deve pronunciar-se sobre o pedido de consen-
timento no prazo de 60 dias, contados da data de recepção do
mesmo.

4 � É livre a transmissão de acções se a sociedade não se pronun-
ciar dentro do prazo referido no número anterior.

5 � Se a sociedade recusar o consentimento, a mesma pode fazer
adquirir as acções por outra pessoa nos termos da alínea c) do n.º 3
do artigo 329.º do código das sociedades.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade pode amortizar acções:
a) Em caso de falecimento do accionista;
b) Em caso de falência ou insolvência do accionista ou instauração

de processo de recuperação;
c) Em caso de penhora, retenção ou apreensão judicial ou por qual-

quer outro motivo que implique a venda.
2 � A faculdade de amortização só poderá ser exercida nos 180 dias

subsequentes ao conhecimento do facto que a determinar.
3 � O preço da amortização será o que corresponde à acção no

balanço aprovado, uma vez auditado por entidade designada pela socie-
dade entre os auditores de reconhecida idoneidade e competência.

4 � O preço fixado pela entidade auditora deverá se pago no prazo
máximo de 180 dias.

5 � A amortização considera-se efectuada com o pagamento ou
consignação em depósito da primeira prestação do preço.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade, mediante deliberação do conselho de adminis-
tração, pode adquirir acções e obrigações próprias e fazer com elas as
operações que tiver por conveniente nos termos legais.

2 � No caso da venda de acções próprias, os accionistas têm o
direito de preferências na sua aquisição.

ARTIGO 12.º

A sociedade pode, uma vez obtidas as autorizações legais, realizar
operações passivas de qualquer natureza, designadamente:

Emitir obrigações;
Obter crédito a médio e a longo prazos;
Obter financiamento a médio e a longo prazos.

CAPÍTULO III

Corpos sociais

ARTIGO 13.º

Os corpos sociais são a assembleia geral, conselho de administração
e fiscal única.

ARTIGO 14.º

Os membros dos órgão sociais são designados pela assembleia geral,
ou pela forma como esta delibere, e poderão ser reeleitos por uma ou
mais vezes, por períodos de três anos.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 15.º

A assembleia, quando regularmente constituída, representa a universa-
lidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vinculativas para todos.

ARTIGO 16.º

Os trabalhos da assembleia geral serão dirigidos por uma mesa com-
posta por um presidente e dois secretários.

ARTIGO 17.º

1 � Todos os accionistas podem assistir às assembleias gerais.
2 � Só os  accionistas com acções averbadas em seu nome até

15 dias antes da data designada para a reunião podem participar nos
trabalhos da assembleia geral.

3 � A cada acção corresponde um voto, sendo este autorizado
exclusivamente aos accionistas que satisfaçam os requisitos enuncia-
dos no número anterior.

4 � Os accionistas podem fazer-se representar por outros accio-
nistas e as pessoas colectivas pelos seus legítimos representantes,
podendo os títulos de mandato ser expressos em simples carta dirigida
ao presidente da mesa da assembleia geral, entrada nos escritórios
da sociedade até 48 horas antes do dia previsto para a reunião da
assembleia.

ARTIGO 18.º

1 � Compete à assembleia geral o exercício de todas as atribui-
ções legais e ainda a da eleição dos corpos sociais, a aprovação e
modificação do relatório do conselho de administração, balanço e
contas e destino dos resultados.

2 � Compete ainda à assembleia geral fixar a remuneração dos
corpos sociais ou, se o preferir, eleger comissão para a fixação das
remunerações, sendo lícito, em qualquer caso, que a remuneração seja
fixada em percentagem de lucros.

ARTIGO 19.º

A assembleia geral reúne na sede social ou no local que for designado
pelo presidente da mesa.
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SECÇÃO II

Da administração

ARTIGO 20.º

O conselho da administração representa a sociedade, pertencendo-lhe
a gerência dos negócios sociais.

ARTIGO 21.º

1 � O conselho de administração é composto entre três, cinco,
sete ou nove membros, accionistas ou não, eleitos pela assembleia
geral, pertencendo a esta a determinação do seu número.

2 � Os membros do conselho de administração, entre si, designa-
rão o presidente e distribuirão as respectivas tarefas de gestão.

ARTIGO 22.º

O conselho de administração deverá reunir, pelo menos, uma vez em
cada trimestre.

ARTIGO 23.º

O conselho de administração poderá nomear mandatários da socie-
dade e poderá delegar, no todo ou em parte, os seus poderes e com-
petência de representação social em um ou mais dos seus membros.

ARTIGO 24.º

A sociedade obriga-se validamente pela assinatura de dois membros
do conselho de administração ou pela assinatura de um membro do
conselho de administração e de um procurador, mas neste último caso,
em conformidade com os poderes outorgados.

CAPÍTULO IV

Do fiscal único

ARTIGO 25.º

1 � A fiscalização da sociedade compete ao fiscal único composto
por um membro efectivo e um suplente, que serão revisores oficiais
de contas ou sociedades de revisores de contas, eleitos pela assembleia
geral, por um mandato de um ano, renovável uma ou mais vezes.

ARTIGO 26.º

O Fiscal único reunirá ordinariamente uma vez por trimestre, para
examinar e se pronunciar sobre os balancetes e as contas dos meses
anteriores, e extraordinariamente sempre que a sua convocação seja
solicitada pela administração.

ARTIGO 27.º

Ao fiscal único é aplicável a retribuição estabelecida nos termos da
legislação aplicável.

CAPÍTULO V

Balanço e contas

ARTIGO 28.º

Os lucros anuais apurados no balanço e contas, devidamente apro-
vados em assembleia geral, depois de deduzidos 5% para a reserva legal
até esta atingir o montante correspondente a 20% do capital e sem-
pre que seja necessário reintegrá-la, terão a aplicação que, sob pro-
posta do conselho de administração, a assembleia geral determinar,
sem a obrigação de distribuição de qualquer percentagem mínima.

CAPÍTULO VI

Ano social e resultados

ARTIGO 29.º

O ano social é o civil.

CAPÍTULO VII

Dissolução e liquidação

ARTIGO 30.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei quando for
deliberado por uma maioria de dois terços do capital social.

ARTIGO 31.º

A assembleia geral que delibere a dissolução da sociedade, determi-
nará o prazo para a sua liquidação e nomeará os respectivos liquida-
tários.

Disposição transitória

Nomeação do conselho de administração e do fiscal único:
Conselho de administração:
Presidente: O outorgante José António dos Reis Costa.
Vogais: O mandante João José Pedreira de Matos e o outorgante

Luís Manuel Palma da Graça.
Fiscal único:
Efectivo: Neves Azevedo Rodrigues & Batalha, Sociedade Revisores

Oficiais de Contas, n.º 115, com sede no Campo Grande, 380, lote 3 C,
piso 0, escritório B/C, em Lisboa, sociedade representada por José
Maria Monteiro de Azevedo Rodrigues.

Suplente: João Carlos Carvalho das Neves, casado, residente na Rua
de S. Gabriel, lote C, Sassoeiros, concelho de Cascais, revisor oficial
de contas n.º 915.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2005779180

LISBOA � 2.A SECÇÃO

FREITAS & FELGUEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 086/19670616, identificação de pessoa colectiva n.º 500909466;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 18; números e
data das apresentações: 35 e 36/20040419.

Certifico para efeitos de publicação que foi averbado e registado o
seguinte:

Cessação de funções do gerente Alfredo de Freitas Felgueiras, por
ter renunciado em 1 de Abril de 2004.

Reforço de capital e alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 6.º
Reforço: 20 000 euros, em dinheiro subscrito pelos sócios na pro-

porção das quotas.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 30 000 euros e
corresponde à soma de três quotas, duas iguais dos valores nominais
de 13 500 euros, cada uma, pertencentes respectivamente aos sócios
Vítor Manuel do Carmo Lima Correia Vicente e Noémia da Concei-
ção Vaz Vicente Correia e outra do valor nominal de 3000 euros
pertencente ao sócio Gonçalo Ramiro Vicente Esteves.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade pertence a todos os sócios, desde já
designados gerentes.

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

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

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006471392
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FIÚZA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª secção. Matrícula
n.º 35 940/19650705, identificação de pessoa colectiva n.º 500485704;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 112/20020328.

Certifico para efeitos de publicação que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e realizado
em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, uma de 3500 euros,
pertencente a Fernando José da Cruz Simões, e uma de 1500 euros
pertencente à sócia Maria de Assunção Silva Francisco Simões.

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

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006471414

HOTEL PRESIDENTE, LDA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª secção. Matrícula
n.º 35 564/19810723, identificação de pessoa colectiva n.º 500868409;
número e data da apresentação: 19/20030624.

Certifico para efeitos de publicação que foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas do
ano de 2002.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2003196676

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS
HOTELEIROS PRESIDENTE, L.DA

Sede: Rua Alexandre Herculano, 13, Camões, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª secção. Matrícula
n.º 35 564/19810723, identificação de pessoa colectiva n.º 500868409;
à inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 20/20040517.

Certifico que, para efeitos de publicação, foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 1.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Companhia de Investimentos
Hoteleiros, L.da; e tem a sua sede na Rua Alexandre Herculano, 13,
freguesia de Camões, concelho de Lisboa.

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

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006451367

IMPREDÍVEL � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, S. A.

Sede: Avenida António Augusto de Aguiar, 66, 1.º esquerdo,
S. Sebastião da Pedreira, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª secção. Matrícula
n.º 14 259/20040512, identificação de pessoa colectiva n.º 505301741;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 8/20040514.

Certifico que, para efeitos de publicação, foi registado o seguinte:
Reforço de capital, transformação em sociedade anónima e alte-

ração integral do contrato.
Reforço: 45 000 euros, realizado em dinheiro, pela sócia Maria Júlia

Leyenda Rodriguez � 5000 euros e pela entrada dos novos sócios
Pedro Manuel de Andrade Pessanha Fernandes; Maria da Nazaré
Gorjão de Lancastre Freitas; Paula Cristina Sousa Costa e Manuel
Sequeira Dias 10 000 euros cada.

Estatutos da sociedade

A sociedade Impredível � Actividades Imobiliárias, S. A., pessoa
colectiva n.º 505301741, rege-se nos termos constantes dos artigos
seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

1.º

A sociedade continuará a sua actividade constituída sob a forma de
sociedade anónima, com a denominação de Impredível � Actividades
Imobiliárias, S. A.

2.º

1 � A sede social é em Lisboa, na Avenida António Augusto de
Aguiar, 66, 1.º esquerdo, freguesia de Sebastião da Pedreira.

2 � A sede social poderá ser transferida por simples deliberação da
administração da sociedade para outro local, dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, competindo igualmente à adminis-
tração deliberar sobre a constituição ou a extinção de quaisquer for-
mas legais de representação, no país ou no estrangeiro, designadamente
sucursais, agências, delegações ou escritórios.

3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de consul-
tadoria a apoio a todas as áreas financeiras, comerciais, industriais e
científicas, bem como a concepção, gestão de qualquer objecto a
nível nacional e ainda no exercício das actividades da construção
civil, empreitadas e obras públicas, privadas, nacionais e interna-
cionais, compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim, urbanização de terrenos, projectos, assistência técnica e
consultadoria de obras, comércio e indústria de materiais de cons-
trução, comércio e indústria de decoração, arte, mobiliário, e,
em geral todo o tipo de actividades relacionadas com a construção
civil, gestão e administração de propriedades, de representação de
produtos ou firmas, de exploração de salas de jogos e diversões, gestão
de restaurantes, cafés, bares, discotecas, piscinas e ténis, impor-
tação e exportação.

4.º

A sociedade pode adquirir ou alienar livremente participações
no capital 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 apresentem nenhuma relação, directa ou indirecta, com
o seu próprio objecto social, gerir a carteira de títulos que lhe
pertença, bem como adquirir acções próprias, desde que estejam
liberadas e realizar sobre elas todas e quaisquer operações legais
que lhe convenham.

5.º

A sociedade considera-se constituída na data do seu registo e por
tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

6.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente subscrito e divi-
dido em 10 000 acções com o valor nominal de cinco euros cada uma
e encontra-se totalmente realizado em dinheiro.
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7.º

1 � As acções poderão ser nominativas ao portador, reciproca-
mente convertíveis e serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 50,
100, 500, 1000 e 10 000 acções. 

2 � Os títulos serão assinados por um ou por dois administradores.
3 � A transmissão das acções nominativas só pode ser efectuada

após autorização da sociedade, a qual poderá sempre exercer direito
de preferência.

4 � Fica, desde já, a administração autorizada a aumentar o capi-
tal uma ou mais vezes, por entradas em dinheiro, até ao montante de
5 000 000 de euros.

8.º

No aumento de capital os accionistas que existirem à data da
assembleia geral têm preferência relativamente a quem não for accio-
nista, sem prejuízo da alienação do respectivo direito de subscrição a
outros accionistas.

9.º

A sociedade poderá emitir obrigações nos termos da lei.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

10.º

1 � Os accionistas deliberam nos termos da lei, nomeadamente
em assembleias gerais regularmente convocadas e reunidas, sendo que
para o efeito terão direito a um voto por cada 100 acções de que
sejam titulares ou representantes.

2 � A mesa da assembleia geral será composta por presidente e
um secretário eleitos pela assembleia geral para cada quadriénio, de
entre os accionistas ou outras pessoas estranhas à sociedade, sendo
permitida a sua reeleição.

11.º

1 � Ordinariamente 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 e fiscalização da

sociedade manifestando, se for caso disso, a sua desconfiança relati-
vamente aos administradores e destituindo-os, no todo ou em parte,
ainda que tal não conste da respectiva ordem de trabalhos;

d) Proceder às eleições que legal e estatutariamente lhe sejam atri-
buídas, ou aquelas que eventualmente se tornem necessárias por virtude
de ocorrências determinadas, nomeadamente a prevista na parte final
da alínea anterior;

e) Estabelecer as remunerações dos membros da mesa da assembleia
geral e dos outros órgãos sociais, sob proposta da administração.

2 � As deliberações referentes à alteração do contrato, ao aumento
de capital, à suspensão ou limitação do direito de preferência, à aquisi-
ção ou alienação de participações próprias e à alienação e oneração de
imóveis próprios dependem da aprovação de dois terços do capital social.

3 � Extraordinariamente, a assembleia geral reunirá sempre que o
conselho de administração ou administrador único, o fiscal único ou
o conselho fiscal solicitem a sua convocação ao presidente da mesa
ou, quando essa convocação for requerida por accionistas em petição
fundamentada e nos termos legalmente admitidos. 

12.º

Terão direito a participar na assembleia geral os accionistas que tive-
rem acções averbadas em seu nome, no livro de registo da sociedade, até
oito dias antes da data marcada para a reunião ou, no caso de acções ao
portador, ter depositadas na sede da sociedade, até ao terceiro dia ante-
rior ao da reunião da assembleia geral, os correspondentes títulos ou
documentos comprovativos do seu depósito em instituição de crédito.

13.º

1 � Os accionistas podem fazer-se representar nas assembleias
gerais por qualquer pessoa singular mandatada por carta dirigida ao
presidente da mesa, na qual se identificará a pessoa do representante.

2 � As cartas referidas no número anterior devem dar entrada, na
sede da sociedade, até uma hora antes da hora indicada na convocatória.

14.º

1 � A assembleia geral poderá iniciar os seus trabalhos e delibera-
ções logo em primeira convocação qualquer que seja o número de
accionistas presentes ou representados, salvo o disposto no número
seguinte,

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 trabalhos
e deliberar logo em primeira convocatória.

3 � A assembleia geral poderá deliberar sem convocatória prévia
desde que se encontre presente a totalidade do capital social.

15.º

As assembleias gerais serão convocadas por anúncios publicados com
um mês de antecedência, ou com prazo menor quando permitido pela
lei, num jornal nacional ou na localidade da sede social, e poderá ter
lugar em qualquer localidade dentro da comarca judicial da sede social.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

16.º

2 � A administração e representação da sociedade incumbem, con-
forme deliberado pela assembleia geral, a um administrador, ou a um
conselho de administração composto por três ou cinco membros, um
dos quais será o respectivo presidente.

2 � O administrador único ou os membros do conselho de admi-
nistração incluindo o seu presidente, serão eleitos por um período de
quatro anos, podendo ser reconduzidos uma ou mais vezes.

3 � O conselho de administração reunir-se-á semestralmente e ou
sempre que seja convocado pelo seu presidente, ou pela maioria dos
seus membros, com não menos de cinco dias úteis de antecedência
em relação à data da reunião.

17.º

A gestão corrente dos negócios sociais é da competência do admi-
nistrador único ou do conselho de administração.

18.º

A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura do administrador único ou do presidente do

conselho de administração;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos do res-

pectivo mandato.

19.º

Ao administrador único ou ao conselho de administração competem
os mais ampliados poderes de gerência dos negócios sociais, e ainda:

1 � Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e con-
testar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-
-se em processos de arbitragem.

2 � Executar as deliberações da assembleia geral que não sejam
contrárias à lei ou aos presentes estatutos.

3 � Nomear procuradores, mesmo estranhos à sociedade, sempre
sem quebra da sua responsabilidade, bem como encarregar quaisquer
pessoas, singulares ou colectivas e definir-lhes as suas funções.

4 � Criar ou suprimir quaisquer delegações, filiais, agências, escri-
tórios ou outra forma de representação, em qualquer local do país ou
do estrangeiro e definir-lhe as suas funções.

5 � 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.

6 � Adquirir, alienar ou onerar bens e direitos próprios nos ter-
mos das deliberações que forem tomadas em assembleia geral.

7 � Decidir sobre a forma de representação da sociedade nos órgãos
de empresas ou pessoas colectivas, fixando as matérias sobre as quais
os representantes deverão, antes de tomar decisões, ouvir o seu admi-
nistrador único ou o conselho de administração.
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8 � Fixar vencimentos e atribuir gratificações ou qualquer outra
forma de remuneração ou regalia às pessoas singulares ou colectivas
previstas no número três deste artigo.

9 � Deliberar sobre assuntos que, nos termos do n.º sete deste
artigo, lhe sejam questionadas pelos representantes da sociedade nou-
tras empresas nomeada e expressamente quando nessas empresas esses
assuntos sejam resolvidos por quorurn especial

10 � Nomear de entre os seus membros o respectivo presidente.

20.º

1 � A fiscalização da sociedade será exercida por um conselho fiscal
composto por três membros efectivos e dois suplentes, sendo um dos
membros efectivos e um dos suplentes obrigatoriamente revisores
oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas

2 � A assembleia geral elegerá os membros do conselho fiscal ou
o fiscal único, com obediência às disposições legais aplicáveis, indi-
cando entre eles o presidente.

3 � Os membros do conselho fiscal ou o fiscal único serão eleitos
por um período de quatro anos, podendo ser reeleitos.

21.º

O administrador único ou os membros do conselho de administração
têm direito a reforma, a estabelecer em regulamento aprovado pela
assembleia geral, sob proposta do administrador único ou do conselho
de administração, ouvido o fiscal único ou o conselho fiscal.

CAPÍTULO V

Exercícios sociais e aplicações dos resultados

22.º

O exercício social coincide com o ano civil.

23.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a seguinte apli-
cação:

a) 5% para o fundo de reserva legal, enquanto não preenchido;
b) Os quantitativos que a assembleia geral fixar para qualquer

reserva;
c) O restante para dividendos aos accionistas.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

24.º

1 � A dissolução e liquidação da sociedade rege-se pelas disposi-
ções da lei e pelas deliberações da assembleia geral.

2 � Ao Administrador único ou ao conselho de administração
compete proceder à liquidação social quando o contrário não for deli-
berado em assembleia geral.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Filomena da Costa
Silva Loureiro. 2006471384

FULSTAR � COMPONENTES PARA VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 387/20031210, identificação de pessoa colectiva n.º 504942280;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 22/20040517.

Certifico que, para efeitos de publicação, foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente, por deliberação em 2 de Fevereiro de 2004 �

Ana Maria Lourenço Alves Lírio.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006451391

LINHAS DIREITAS � SOLUÇÕES DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 371/20030522, identificação de pessoa colectiva n.º 506466850;
à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 31/20040514.

Certifico que, para efeitos de publicação, foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente, por deliberação em 3 de Maio de 2004 �

Nuno Ricardo de Oliveira Abreu.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006475983

FEG � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 941/20021223, identificação de pessoa colectiva n.º 502269588;
inscrições n.os 31 e 32; número e data de apresentação: 19/
20040517.

Certifico que, para efeitos de publicação, foi registado o seguinte:
Nomeação do administrador único, e do fiscal único para o ano de

2004, por deliberação de 31 de Março de 2004.
Administrador único: Luís Carlos de Albergaria Mendes Leal, Largo

da Estação, 8, 1.º esquerdo, Cascais.
Fiscal único: António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão e

Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.
Suplente: Fernando Jorge Marques Vieira, revisor oficial de contas.
Certifico ainda, para efeitos de publicação, que foram depositados

na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2003.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2001142340

HERITAGE � INVESTIMENTO E CONSULTORIA
PATRIMONIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 143/20020228, identificação de pessoa colectiva n.º 505551942;
inscrições n.os 5 e 6; números e data das apresentações: 27 e 28/
20030606.

Certifico que, para efeitos de publicação, foi registado o de seguinte:
Nomeação de gerente, por deliberação em 20 de Dezembro de 2002:

Pedro Gabriel Folgado Bordalo Coelho.
Alteração do contrato quanto ao n.º 3 do artigo 13.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 13.º

A sociedade considera-se obrigada em todos os seus actos e contra-
tos pelas assinaturas conjuntas de dois gerentes nomeados, sem preju-
ízo destes poderem mandatar terceiros para a prática de actos de mero
expediente ou para fins específicos, mediante autorização expressa
em acta da gerência.

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

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Filomena da Costa
Silva Loureiro. 2002108390

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

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 431/20010711, identificação de pessoa colectiva n.º 505072467;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 17/20040517.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 150 � 28 de Junho de 2004 14 310-(107)

Certifico que, para efeitos de publicação, foi averbado o seguinte:
Recondução do conselho de administração e fiscal único para o

triénio 2004/2006, por deliberação de 30 de Dezembro de 2003.
Conselho de administração.
Presidente: António Moreira de Sousa Braga, divorciado, Rua dos

Machados, 63, Linhó, Sintra.
Vogais: João Carlos Gamelas Pereira Zagallo, casado, Rua Dr. Mário

Sarmento, 114, rés-do-chão esquerdo, Aveiro; Manuel Carlos Guerra
Pinheiro Vieira Reis, solteiro, Alameda das Linhas de Torres, 72,
Lisboa.

Fiscal único: Navalho, Martins & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, Avenida Infante Santo, 40, 2.º, Lisboa.

Suplente: Eurico Ferreira Ramos de Deus, revisor oficial de contas,
Avenida Infante Santo, 40, 2.º, Lisboa.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006451324

JPN � TECNOLOGIA INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Rua João Amaral, lote 22.2.15-7c,
Charneca, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 876/20010111, identificação de pessoa colectiva n.º 505292157;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/20040414.

Certifico que, para efeitos de publicação, foi averbado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua João Amaral, lote 22.2.15-7c, fre-

guesia da Charneca, em Lisboa.

O texto completo e actualizado dos estatutos ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006475533

LITINI � OURIVESARIA E JOALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9085/19990324, identificação de pessoa colectiva n.º 504616668;
número e data da apresentação: 6/20030703.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na pasta
respectiva, os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2002.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2002115761

LITINI � OURIVESARIA E JOALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9085/19990324, identificação de pessoa colectiva n.º 504616668;
inscrições n.os 7 e 8; número e data da apresentação: 32/20040514.

Certifico que, para efeitos de publicação, foi registada a dissolução
e o encerramento da liquidação, tendo as contas sido aprovadas em
22 de Abril de 2004.

Certifica ainda, para efeitos de publicação, que foram depositados
na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2003.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006449508

IPS � PROJECTOS E INVESTIMENTOS
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8056/19980203; identificação de pessoa colectiva n.º 504066862;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/20040517.

Certifico para efeitos de publicação que foi averbado o seguinte:
Recondução do administrador único, fiscal único e suplente para o

triénio 2004-2006, por deliberação de 29 de Março de 2004.
Administrador único: Constança Maria Salema Duarte Ferreira, sol-

teira, maior, Largo de São Sebastião, 10, Paço do Lumiar, Lisboa.
Fiscal único: Martinez, Carvalheda & Plácido Sociedade de Revi-

sores Oficiais de Contas, Praceta Conde de Arnoso, 1-A, 5.º B, Buraca,
Amadora.

Suplente: Luís Fernando Gongo Carvalheda, revisor oficial de contas,
Avenida Heróis da Liberdade, lote 50, 5.º esquerdo, Massamá.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006451286

NÓS � DESIGN, COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7641/19971230; identificação de pessoa colectiva n.º 504035150;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 18/20040517.

Certifico para efeitos de publicação que foi registada a dissolução
e o encerramento da liquidação, tendo as contas sido aprovadas em
11 de Maio de 2004.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A  Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006451359

LUVA BRANCA � EXPLORAÇÃO DE BARES
E RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6189/19950911; identificação de pessoa colectiva n.º 503488704;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 12/20040518.

Certifico para efeitos de publicação que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente; por deliberação de 30 de Junho de 2004.
Vítor Manuel da Silva Rebelo, Rua José Henriques Coelho, 4, 2.º B,

freguesia de Paço de Arcos, Oeiras.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006466453

INILINHA � INICIATIVAS IMOBILIÁRIAS DA LINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5442/19950321; identificação de pessoa colectiva n.º 503406350;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 12/20040518.

Certifico para efeitos de publicação que foi registado o seguinte:
Projecto de fusão por incorporação mediante a transferência global

do património.
Sociedade incorporante: EUM � Empreendimentos Urbanos Mun-

dial, S. A., com sede na Avenida de Fontes Pereira de Melo,  35, 9.º
Lisboa.

Sociedade incorporadas:
1) Avicol �  Sociedade Comercial de Alves, S. A.;
2) Inilinha � Iniciativas Imobiliárias da Linha, L.da;
3) SIC � Sociedade Imobiliária Continental, S. A.;
4) SOM � Publicidade Sonora, L.da;
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5) Vale da Boavista � Realizações Agro-Turísticas, L.da; todas com
sede na Avenida Fontes Pereira de Melo, 35, 9.º, Lisboa;

6) Rala � Representações Internacionais, L.da, com sede na refe-
rida Avenida 35, 6.º-A.

Aumento de capital na sociedade incorporante no valor de 220 785 euros.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2003908870

IVAN PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4515/19940201; identificação de pessoa colectiva n.º 503134627;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/20040518.

Certifico para efeitos de publicação que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto

ao n.º 1 do artigo 1.º e o artigo 3.º
Reforço: 2905,05 euros, realizado em dinheiro pelos sócios com

as quantias resepctivamente de 2754,81 euros e de 150,24 euros.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

1 � A firma da sociedade é constituída pela denominação Ivan
Pinheiro, L.da, e a sua sede fica instalada na Calçada dos Mestres,
R. 2, 2 E, freguesia de Campolide, nesta cidade de Lisboa.

2 � (Mantém-se.)

ARTIGO 3.º

O capital social, integrahnente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e é formado por duas quotas: uma de 4750 euros, pertencente ao sócio
Ivan Pinheiro de Oliveira, e outra de 250 euros, pertencente à sócia Paula
Maria Morgado Simões, ambas com a natureza de seus bens próprios.

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

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006465457

INFORNAVE � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3269/19920730; identificação de pessoa colectiva n.º 502813199;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 36 e inscrição n.º 40; números e
data das apresentações: 24 e 25/20040514.

Certifico que, para efeitos de publicação que foi averbado e regis-
tado o seguinte:

Cessação de funções dos gerentes José Salomão Coelho Benoliel,
António Maria da Cunha Pereira Palha e Rui Miguel dos Santos Veloso,
por terem renunciado, o 1.º em 12 de Abril de 2004 e os restantes em
16 de Abril de 2004.

Nomeação de gerentes, por deliberação de 16 de Abril de 2004, até
final do mandato em curso 31 de Março de 2005, John Nicholas
Mortsakis, residente em 55 West 56th Street, Nova Iorque NI 10019,
Estados Unidos da América.

John Morgan Ramistella, com o domicílio anterior.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A  Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006471368

GALPGESTE � GESTÃO DE ÁREAS DE SERViÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4147/19930811; identificação de pessoa colectiva n.º 503043745;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 15/20040517.

Certifico para efeitos de publicação que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerentes e do fiscal único para o ano de 2004, por

deliberação de 31 de Março de 2004.
Gerentes:
Presidente: Cláudia Goya Magalhães Barros Santos Garcia Pedro,

Rua Dr. Henrique Martins Gomes, 18, 7.º esquerdo, Lisboa;
Vogais: Francisco José Rodrigues Estêvão; Pedro Ricardo de Sousa

Araújo Pereira Mora; António Alberto Correia Fernandes;  Pedro Miguel
Magiolo Magarreiro.

Fiscal único:
António Dias & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Conta;
Suplente: Jorge Campos Batalha Duarte Catulo, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006471376

HABIFINO � DECORAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2025/19910515; identificação de pessoa colectiva n.º 502580097;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 9/20040511.

Certifico para efeitos de publicação que foi registado o seguinte:
Nomeação do fiscal único e suplente para o biénio de 2004-2005,

por deliberação de 5 de Março de 2004.
Efectivo: A. Jacinto & Pereira da Silva, Sociedade de Revisores Ofi-

ciais de Contas, L.da, Campo Grande, 28, 10.º C, Lisboa.
Suplente: UHY � A. Paredes e Associados, Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas, Rua da Carreira, 138, 2.º, Funchal.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006475789

I. V. C. � INTERNATIONAL VENTURE CONSULTANTS
(PORTUGAL), L.DA

(em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1630/19900406; identificação de pessoa colectiva n.º 502323256;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/20040518.

Certifico para efeitos de publicação que foi registado o seguinte:
Dissolução judicial.
Causa: Impossibilidade de exercer a actividade que constitui o objecto

contratual.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2004620064

FORUM � QUADROS E GALERIA DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 731/19890629; identificação de pessoa colectiva n.º 502181834;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 13/20040518.

Certifico para efeitos de publicação que foi registado o seguinte:
Projecto de fusão por incorporação mediante a transferência global

do património das sociedades incorporadas:
a) Centro de Abate do Aviário do Freixial, L.da, Quinta do Casalinho,

Freixial, Bucelas;
b) Sociedade Agro-Pecuária Monte da Cruz, L.da; Avenida Fontes

pereira de Melo, 35, 9.º, Lisboa;
c) Forum � Quadros e Galerias de Arte, L.da; para a sociedade

incorporante SIF � Sociedade Imobiliária do Freixial, S. A.; com sede
na Quinta do Casalinho, Freixial, Bucelas.

Reforço de capital na sociedade incorporante, 15 795 euros.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2003908862
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LAGONDA � EDIÇÃO E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 288/20030414; identificação de pessoa colectiva n.º 506248330;
inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 26 e 27/20040513.

Certifico para efeitos de publicação que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao n.º 1 do

artigo 1.º e artigo 3.º
Reforço: 40 000 euros, realizado em dinheiro pelo sócio na pro-

porção das suas quotas.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lagonda � Edição e Marketing, L.da,
e tem sua sede na Avenida  D. João II, lote 1.17.02, piso 10, Torre Fernão
de Magalhães, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas com o valor
nominal de 25 000 euros, pertencentes ambas ao sócio Fernando Carlos
Cordeiro de Oliveira Paula Vicente.

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

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2000983898

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA FRANCISCO
GENTIL � CENTRO REGIONAL DE ONCOLOGIA

DE LISBOA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 138/20030224; identificação de pessoa colectiva n.º 506361616;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 10 e 11/20040513.

Certifico para efeitos de publicação que foi averbado e registado o
seguinte:

Cessação de funções da vogal do conselho de adminsitração Maria
Teresa da Costa Oliveira Delgado, por ter sido destituída em 23 de Abril
de 2004.

Nomeação de um vogal do conselho de adminsitração até ao final
do triénio em curso 2002-2004, por deliberação de 23 de Abril de 2004.

José Eduardo Nunes de Melo, Rua Professor Moisés Anzalak, 6, 6.º A,
Parque dos Príncipes, Lisboa.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006450999

NOGUEIRA & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 30 897/610508; identificação de pessoa colectiva n.º 500476128;
inscrição n.º 8; data da apresentação: 20030813.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2001174187

FARMÁCIA PAIVA DA COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 21 059/500307; identificação de pessoa colectiva n.º 500545189;
inscrição n.º 14; data da apresentação: 20030821.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005949400

NAVEGATOR � SGFTC, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 606/20020820; identificação de pessoa colectiva n.º 505849240;
inscrição n.º 8; data da apresentação: 20030819.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005967688

NATURAL BRONZE � COSMÉTICA E SOLÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 320/20020424; identificação de pessoa colectiva n.º 505910934;
inscrição n.º 2; data da apresentação: 20030822.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005949450

NOVAS TRADIÇÕES � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 190/20020314; identificação de pessoa colectiva n.º 505953706;
inscrição n.º 2; data da apresentação: 20030818.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2003542671

JANELAS BRANCAS � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 905/20011211; identificação de pessoa colectiva n.º 505528193;
inscrição n.º 5; data da apresentação: 20030820.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2006486225

LET�S COPY � CÓPIA, IMPRESSÃO E DESENHO
COMPUTORIZADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 647/20010924; identificação de pessoa colectiva n.º 505554267;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 20030825.
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Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2003130683

FERNANDO JOSÉ COSTA E SOUSA, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 648/20001106; identificação de pessoa colectiva n.º 505191644;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 20030814.

Certifico que, para efeitos de publicação que foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas do
ano de 2001 e 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2006486209

JOÃO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9706/230608; identificação de pessoa colectiva n.º 500471886;
inscrição n.º 21; data da apresentação: 20030820.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005967750

HOUSELOOK � CONSTRUÇÃO, ARQUITECTURA
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9345/990713; identificação de pessoa colectiva n.º 504533878;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 20030819.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2006486195

ISIFLOR � COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2623/911118; identificação de pessoa colectiva n.º 502649275;
inscrição n.º 9; data da apresentação: 20030821.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005949418

LOPEZ & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2164/820413; identificação de pessoa colectiva n.º 501262440;
inscrição n.º 23; data da apresentação: 20030813.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2001174179

JOSÉ RATINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34600/640205; identificação de pessoa colectiva n.º 500495726;
inscrição n.º 8; data da apresentação: 20030820.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005967793

FORD LUSITANA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 271/320128; identificação de pessoa colectiva n.º 500118035;
inscrição n.º 38; data da apresentação: 20030826.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005949620

LABORATOIRES INNEOV PORTUGAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 964/20030103; identificação de pessoa colectiva n.º 506399974;
inscrição n.º 2; data da apresentação: 20030828.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005963992

GO-CREATE � MARKETING, COMUNICAÇÃO
E EVENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 344/20020508; identificação de pessoa colectiva n.º 505882523;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 20030813.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005971430

JÚLIO POUSADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 67 235/871117; identificação de pessoa colectiva n.º 501909141;
inscrição n.º 11; data da apresentação: 20030819.
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Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2002945284

NAVIUS � CONSULTADORIA E PROJECTO NAVAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3258/920728; identificação de pessoa colectiva n.º 502812524;
inscrição n.º 10; data da apresentação: 20030822.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005939080

H. J. HELFRICH � COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2459/910220; identificação de pessoa colectiva n.º 502506873;
inscrição n.º 8; data da apresentação: 20030826.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2002944318

G. D. O. � GESTÃO, DESENVOLVIMENTO,
ORGANIZAÇÃO E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2410/910917; identificação de pessoa colectiva n.º 502620633;
inscrição n.º 11; data da apresentação: 20030828.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005969346

NUMERARTE � CONTABILIDADE E FINANÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 309/20020426; identificação de pessoa colectiva n.º 505828600;
inscrição n.º 2; data da apresentação: 20030826.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005949647

LISTAGOS � PAVIMENTOS E DECORAÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 982/20020108; identificação de pessoa colectiva n.º 505905728;
inscrição n.º 2; data da apresentação: 20030827.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005634913

FRANCEVAL � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 715/20001127; identificação de pessoa colectiva n.º 504846272;
inscrição n.º 5; data da apresentação: 20030827.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005939447

IMOGÁVEA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 595/20001019; identificação de pessoa colectiva n.º 505192462;
inscrição n.º 7; data da apresentação: 20030813.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2002678693

GESGOOSE � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 208/20000602; identificação de pessoa colectiva n.º 504628763;
inscrição n.º 4; data da apresentação: 20030820.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2006486055

GARMOND � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 169/20020227; identificação de pessoa colectiva n.º 505865017;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 16/20040514.

Certifico que, para efeitos de publicação, que foi registada a disso-
lução e o encerramento da liquidação, tendo as contas sido aprovadas
em 14 de Abril de 2004.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006475800

FICAPA � CONTABILIDADE E APOIO À GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 379/20020521; identificação de pessoa colectiva n.º 506168336;
inscrição n.º 2; data da apresentação: 20030901.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 150 � 28 de Junho de 200414 310-(112)

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2002103232

H TECNIC � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 451/20020621; identificação de pessoa colectiva n.º 506155218;
inscrição n.º 2; data da apresentação: 20030901.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005969648

JOSÉ BORGES � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 624/20020902; identificação de pessoa colectiva n.º 506278328;
inscrição n.º 2; data da apresentação: 20030903.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005635111

INTERHECRUIT � CONSULTADORIA, RECURSOS
HUMANOS E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 708/20021007; identificação de pessoa colectiva n.º 505561182;
inscrição n.º 2; data da apresentação: 20030903.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005969958

FÓRUM MONTIJO � GESTÃO DE CENTRO COMERCIAL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 904/20021211; identificação de pessoa colectiva n.º 506373681;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 20030829.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005635103

HORÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 16 911/430428; identificação de pessoa colectiva n.º 500498385;
inscrição n.º 21; data da apresentação: 20030903.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2000971040

JOÃO ANTUNES AMARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 332/451102; identificação de pessoa colectiva n.º 500149003;
inscrição n.º 12; data da apresentação: 20030825.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005971057

KRISTELLER & LICHTENSTEIN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 482/631219; identificação de pessoa colectiva n.º 500161534;
inscrição n.º 14; data da apresentação: 20030829.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2003134832

HORTICO � GESTÃO E COMÉRCIO DE BENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4031/930622; identificação de pessoa colectiva n.º 503025453;
inscrição n.º 6; data da apresentação: 20030902.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005635120

HOTELCAR � (COMBUSTÍVEIS) DISTRIBUIÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4280/931020; identificação de pessoa colectiva n.º 503075124;
inscrição n.º 15; data da apresentação: 20030902.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005984361

FABITRADE � IMPORT/EXPORT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3614/921230; identificação de pessoa colectiva n.º 502904453;
inscrição n.º 5; data da apresentação: 20030814.
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Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2003735070

LARANJO MEDEIROS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3994/930526; identificação de pessoa colectiva n.º 502646349;
inscrição n.º 12; data da apresentação: 20030819.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2006486268

IBEROGAL � GESTÃO, INFORMÁTICA
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4124/930730; identificação de pessoa colectiva n.º 503039110;
inscrição n.º 19; data da apresentação: 20030825.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2006486276

GALINHA GORDA � PRONTO A COMER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5562/950522; identificação de pessoa colectiva n.º 503430722;
inscrição n.º 16; data da apresentação: 20030813.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2002540721

ICH � EMPREENDIMENTOS URBANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6919/970207; identificação de pessoa colectiva n.º 503832561;
inscrição n.º 9; data da apresentação: 20030821.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005951110

NORONHA SANCHES � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9003/990304; identificação de pessoa colectiva n.º 504503910;
inscrição n.º 6; data da apresentação: 20030825.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2003130691

JOÃO DIAS DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 32 554/620313; identificação de pessoa colectiva n.º 500480494;
inscrição n.º 9; data da apresentação: 20030902.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2003481095

LUA CHEIA � TABACARIA E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3427/921016; identificação de pessoa colectiva n.º 502857447;
inscrição n.º 14; data da apresentação: 20030813.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002382255

F. E. C. � FORMAÇÃO, ENGENHARIA
E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4291/931026; identificação de pessoa colectiva n.º 503082716;
inscrição n.º 8; data da apresentação: 20030826.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2002460167

GONÇALVES & ALBUQUERQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4391/931207; identificação de pessoa colectiva n.º 503103640;
inscrição n.º 8; data da apresentação: 20030820.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005967734

LA PANQUECA � CAFÉ SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7210/970620; identificação de pessoa colectiva n.º 503913685;
inscrição n.º 10; data da apresentação: 20030819.
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Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2001106262

HIDDEN SECRETS � COMÉRCIO A RETALHO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9471/990907; identificação de pessoa colectiva n.º 504557297;
inscrição n.º 5; data da apresentação: 20030813.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2000644899

LACTIANGEST � PROJECTOS E INVESTIMENTOS
AGROINDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9941/20000225; identificação de pessoa colectiva n.º 504853678;
inscrição n.º 4; data da apresentação: 20030813.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005971480

LABORDE & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 32 999/621114; identificação de pessoa colectiva n.º 500474001;
inscrição n.º 11; data da apresentação: 20030821.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2002094802

JOSÉ MARIA & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 33 573/621231; identificação de pessoa colectiva n.º 500451001;
inscrição n.º 10; data da apresentação: 20030820.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2001081766

LAVAMIX � SOCIEDADE DE LAVANDARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 480/660926; identificação de pessoa colectiva n.º 500501688;
inscrição n.º 18; data da apresentação: 20030822.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005949493

LOGISDAR � LOGÍSTICA E TRANSPORTE
DE MERCADORIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 537/670221; identificação de pessoa colectiva n.º 500156891;
inscrição n.º 36; data da apresentação: 20030813.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2000873260

FERNANDA & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 265/670727; identificação de pessoa colectiva n.º 500724105;
inscrição n.º 12; data da apresentação: 20030818.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005967327

FRUTARIA A MIMOSA DO MONDEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 40 792/690123; identificação de pessoa colectiva n.º 500537887;
inscrição n.º 18; data da apresentação: 20030820.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005967769

INTEXANG � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 398/770413; identificação de pessoa colectiva n.º 500647151;
inscrição n.º 8; data da apresentação: 20030821.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2006486217

LISFIL � MOTORES DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 41 609/691022; identificação de pessoa colectiva n.º 500166552;
inscrição n.º 24; data da apresentação: 20030821.
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Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005949370

JOSÉ MANUEL RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 759/770701; identificação de pessoa colectiva n.º 500669678;
inscrição n.º 8; data da apresentação: 20030820.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas do
ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005967785

LUSOBRINCA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE BRINQUEDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 474/830928; identificação de pessoa colectiva n.º 501434119;
inscrição n.º 10; data da apresentação: 20030813.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas do
ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2005069060

IRALSUL � COMÉRCIO, REFRIGERAÇÃO
E ACESSÓRIOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 689/831122; identificação de pessoa colectiva n.º 501377611;
inscrição n.º 12; data da apresentação: 20030813.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas do
ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2006486233

JOSÉ CASTELO BRANCO & PIANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 654/840629; identificação de pessoa colectiva n.º 501454624;
inscrição n.º 15; data da apresentação: 20030813.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2002540713

J. A. R. V. � SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 60 492/841228; identificação de pessoa colectiva n.º 501471545;
inscrição n.º 10; data da apresentação: 20030814.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2006486241

ISOLREVE � ISOLAMENTOS E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 61 558/850919; identificação de pessoa colectiva n.º 501581510;
inscrição n.º 4; data da apresentação: 20030822.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005949442

GESTÁFRICA � CONSULTORES DE GESTÃO,
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 64 559/861211; identificação de pessoa colectiva n.º 501757880;
inscrição n.º 10; data da apresentação: 20030820.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005967742

INSTITUTO PROFISSIONAL DE ESTÉTICA
E MASSAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 65 499/870409; identificação de pessoa colectiva n.º 501808442;
inscrição n.º 11; data da apresentação: 20030814.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2003734945

GIEFARTE � GABINETE INTERNACIONAL DE ESTUDOS
E FINANCIAMENTOS DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 67 617/890417; identificação de pessoa colectiva n.º 501925988;
inscrição n.º 9; data da apresentação: 20030819.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005967599

LACER � COMÉRCIO E INDÚSTRIA MATERIAIS
CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 68 111/880324; identificação de pessoa colectiva n.º 501965904;
inscrição n.º 11; data da apresentação: 20030813.
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Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2002460280

NAROTAM � JOALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1593/900207; identificação de pessoa colectiva n.º 502285443;
inscrição n.º 6; data da apresentação: 20030813.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2006486250

LAVAMÁGICA � LAVAGEM AUTOMÁTICA
DE TECIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 968/640604; identificação de pessoa colectiva n.º 500574138;
inscrição n.º 8; data da apresentação: 20030722.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005932280

LUSTREX � SOCIEDADE DECORADORA
DE LUSTRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39 272/680409; identificação de pessoa colectiva n.º 500479488;
inscrição n.º 9; data da apresentação: 20030722.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2001127502

LIMA & COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 691/711020; identificação de pessoa colectiva n.º 500373760;
inscrição n.º 10; data da apresentação: 20030724.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2002073686

INÁCIO, CUNHA & REBELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 035/720202; identificação de pessoa colectiva n.º 500137862;
inscrição n.º 23; data da apresentação: 20030724.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2006486110

GARAGEM INTENDENTE DE POMBO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 004/721206; identificação de pessoa colectiva n.º 500124582;
inscrição n.º 9; data da apresentação: 20030722.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2003481257

HENRIQUES & PIMENTEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 472/791120; identificação de pessoa colectiva n.º 500915229;
inscrição n.º 8; data da apresentação: 20030723.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2002075042

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. MANUEL
REYMÃO PINTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 676/810202; identificação de pessoa colectiva n.º 500831211;
inscrição n.º 21; data da apresentação: 20030721.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005979945

GOMES & ORLANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 176/810804; identificação de pessoa colectiva n.º 501175563;
inscrição n.º 14; data da apresentação: 20030721.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2003481206

FORMALUZ � COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL
ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 531/811216; identificação de pessoa colectiva n.º 501222553;
inscrição n.º 10; data da apresentação: 20030722.
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Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2002712778

FONOTEL � COMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 331/830805; identificação de pessoa colectiva n.º 501397469;
inscrição n.º 15; data da apresentação: 20030722.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2000791689

HELENA VAN � ZELLER CABRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 397/830829; identificação de pessoa colectiva n.º 501393285;
inscrição n.º 13; data da apresentação: 20030722.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2006486128

HARI-TÉCNICA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE ARTIGOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 66 633/870810; identificação de pessoa colectiva n.º 501875999;
inscrição n.º 17; data da apresentação: 20030724.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2001141858

GAMAPOR � GABINETE DE ESTUDOS E MARKETING
DE EQUIPAMENTO MÉDICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 64 821/870112; identificação de pessoa colectiva n.º 501775692;
inscrição n.º 16; data da apresentação: 20030722.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2003481346

GARAGEM AUTO ESTRADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 052/450428; identificação de pessoa colectiva n.º 500124094;
inscrição n.º 7; data da apresentação: 20030725.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005895199

J. MARTINS DOS SANTOS � DESPACHANTES
OFICIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 66 219/870722; identificação de pessoa colectiva n.º 501693092;
inscrição n.º 9; data da apresentação: 20030722.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2001099592

LUSOMÉDICA � CENTRO DE DIAGNÓSTICO
E TERAPÊUTICA MÉDICO-CIRÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 67 911/880302; identificação de pessoa colectiva n.º 501636870;
inscrição n.º 5; data da apresentação: 20030721.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2000.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2006486136

NOVARTIS CONSUMER HEALTH � PRODUTOS
FARMACÊUTICOS E NUTRIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 336/451106; identificação de pessoa colectiva n.º 500268215;
inscrição n.º 36; data da apresentação: 20030725.

Certifico que, para efeitos de publicação foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005893579

FAPEL � SOCIEDADE DE FARMÁCIA E PERFUMARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 095/520710; identificação de pessoa colectiva n.º 500109206;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 20030724.

Certifico para efeitos de publicação que foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de  2002.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2000686117

INDO-ATLANTICA � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4495/940121; identificação de pessoa colectiva n.º 503130621;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 20030826.
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Certifico para efeitos de publicação que foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2005949639

JOSÉ RODRIGUEZ YANEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4722/940421; identificação de pessoa colectiva n.º 503190195;
inscrição n.º 5; data da apresentação: 20030813.

Certifico para efeitos de publicação que foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2002678669

LUÍS MARTINS & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 894/540412; identificação de pessoa colectiva n.º 500170347;
inscrição n.º 8; data da apresentação: 20030721.

Certifico para efeitos de publicação que foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2000986986

LATEL � GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 820/560403; identificação de pessoa colectiva n.º 500559309;
inscrição n.º 10; data da apresentação: 20030724.

Certifico para efeitos de publicação que foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2002448469

NOVUM � COMÉRCIO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28 093/600730; identificação de pessoa colectiva n.º 500204217;
inscrição n.º 24; data da apresentação: 20030724.

Certifico para efeitos de publicação que foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2006486144

FRANCISCO BARATA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28 327/600502; identificação de pessoa colectiva n.º 500458812;
inscrição n.º 20; data da apresentação: 20030721.

Certifico para efeitos de publicação que foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2006486152

JOSÉ AFONSO DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28 355/600505; identificação de pessoa colectiva n.º 500154384;
inscrição n.º 20; data da apresentação: 20030725.

Certifico para efeitos de publicação que foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2006486160

J. D. MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28 957/600715; identificação de pessoa colectiva n.º 500473030;
inscrição n.º 38; data da apresentação: 20030725.

Certifico para efeitos de publicação que foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2003424172

GOMES & CERQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 29 428/600916; identificação de pessoa colectiva n.º 500545022;
inscrição n.º 19; data da apresentação: 20030721.

Certifico para efeitos de publicação que foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2002933324

FRUTARIA FLOR DE ESTARREJA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 30 908/610509; identificação de pessoa colectiva n.º 500537275;
inscrição n.º 16; data da apresentação: 20030721.

Certifico para efeitos de publicação que foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2001173881

LEITARIA E PASTELARIA A PEDRA BELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 31 267/610628; identificação de pessoa colectiva n.º 500164533;
inscrição n.º 30; data da apresentação: 20030721.
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Certifico para efeitos de publicação que foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2006486179

FRAMARTE � MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 321/631002; identificação de pessoa colectiva n.º 500118876;
inscrição n.º 24; data da apresentação: 20030725.

Certifico para efeitos de publicação que foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2002073830

GUERREIRO & AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 889/640514; identificação de pessoa colectiva n.º 500746648;
inscrição n.º 11; data da apresentação: 20030722.

Certifico para efeitos de publicação que foram depositados na pas-
ta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2006486187

GARRAFEIRA DO CAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9053/990316; identificação de pessoa colectiva n.º 504593005;
inscrição n.º 6; data da apresentação: 20030820.

Certifico para efeitos de publicação que foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domin-
gues Bandarra. 2003216278

GTM � GESTÃO TÉCNICA DE MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6960/19970225; identificação de pessoa colectiva n.º 503937657;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresen-
tação: 11/20040427.

Certifico para efeitos de publicação que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Luís Pedro Amorim Garcia, por ter

renunciado em 4 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 1000257953

LISBOA � 3.A SECÇÃO

REN & JIN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 365/040505; identificação de pessoa colectiva n.º 506949974;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040505.

Certifico para efeitos de publicação, que foi constituída a sociedade
em epígrafe a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ren & Jin, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede , na Rua Andrade, 41, letra A, fre-
guesia dos Anjos, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio, importação, expor-
tação e representação de artigos orientais, artigos para o lar, vestuá-
rio e acessórios de moda, brinquedos, brindes, calçado, marroquinaria,
bijutaria, artigos de decoração, produtos alimentares, mobiliário, per-
fumaria e cosméticos. Actividades hoteleiras e similares.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado, em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

São seus sócios, Ren Shilin, e Jin Haizhen.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005450391

O NINHO DOS BICHOS � COMÉRCIO
DE ACESSÓRIOS PARA ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 864/031204; identificação de pessoa colectiva n.º 506778258;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 6 e 7/040430.

Certifico para efeitos de publicação, que com relação à sociedade em
epígrafe, foi registada a cessação das funções da gerência de Maria do Céu
Pires Martins Tavares, por renúncia em 29 de Abril de 2004 e foi alterado
parcialmente o contrato, quanto aos artigos 3.º e 4.º, que passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 5000 euros e corresponde à soma
de duas quotas iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de
cada sócia Sandra Maria Gonçalves Monteiro e Helena Cristina Gaspar
Lopes Estevão.

ARTIGO 4.º

3 � São gerentes as sócias Sandra  Maria Gonçalves Monteiro e
Helena Cristina Gaspar Lopes Estêvão, já designadas.

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

Está conforme o original.

7 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005451193
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SPLENDEUR VERTE � PRODUTOS COSMÉTICOS
E NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 357/040503; identificação de pessoa colectiva n.º 506827089;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040503.

Certifico para efeitos de publicação, que foi constituída a sociedade
em epígrafe a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Splendeur Verte � Produtos Cosmé-
ticos e Naturais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Braancamp, 12,  4.º andar,
direito, freguesia do Sagrado Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e importação de produ-
tos cosméticos e naturais.

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
do valor nominal de 1250 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de  50 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias Bianca Lora
Haranaciu Pena e Paula Cristina Martins Ventura.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
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.

São seus sócios, José Carlos de Aguiar Pena, Bianca Lora  Haranaciu
Pena, Jorge Manuel de Aguiar Pena e  Paula Cristina Martins Ventura.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005450111

LISBOA � 4.A SECÇÃO

PROSAÚDE � CLÍNICA MÉDICO-CIRÚRGlCA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 61 385/850809; identificação de pessoa colectiva n.º 500224013;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 18/020301.

Certifico para efeitos de publicação que o texto que se segue é
transcriçao da inscrição acima referida:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 � Apresentação n.º 18/
020301 � Dissolução e nomeação de liquidatários, por deliberação
de 11 de Janeiro de 2002.

Liquidatários:
Francisco César Silva Santos Gandolfo.
Carol da Cruz Duarte Baltazar.

Está conforme.

25 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 1000257954

CUNHA & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 45 387/730331; identificação de pessoa colectiva n.º 500081247;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 27/020131.

Certifico que, o capital social de 500 000$ foi aumentado e
redenominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º que
passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado já em dinheiro, é de 5000
euros e é formado por três quotas, pertencentes a cada um dos sócios,
a saber:

a) Uma quota de 124,70 euros, bem próprio do sócio João António
Fernandes Cerqueira.

b) Uma quota de 2375,30 euros, pertencente ao sócio João António
Fernandes Cerqueira.

c) Uma quota de 2500 euros, pertencente à sócia Maria Antónia
Cunha Rego.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

25 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 1000257977

MEDIECO � CENTRO MÉDICO DE ECOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 60 743; identificação de pessoa colectiva n.º 501515950;
número e data da apresentação: 16 278/031020.

Certifico para efeitos de publicação que foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 1000257955
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CARVALHINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 32 259; identificação de pessoa colectiva n.º 500056242;
número e data da apresentação: 16 279/031020.

Certifico para efeitos de publicação que foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 1000257956

MANO & MANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 931; identificação de pessoa colectiva n.º 501519866; número
e data da apresentação: 16 277/031020.

Certifico para efeitos de publicação que foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 1000257957

CEMENT TRADING ACTIVITIES � COMÉRCIO
INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9645; identificação de pessoa colectiva n.º 504625160; número
e data da apresentação: 2377/030520.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 1000257958

CASA DOS CAFÉS DO GEMINI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 69 482; identificação de pessoa colectiva n.º 502039698; número
e data da apresentação: 16 113/031016.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

17 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 1000257959

MADRE � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 935; identificação de pessoa colectiva n.º 501382909; número
e data da apresentação: 2921/030602.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 1000257960

CIMIANA SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 195; identificação de pessoa colectiva n.º 502412488; número
e data da apresentação: 1750/030424.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 1000257961

QUINTA DO COCHÃO � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 078; identificação de pessoa colectiva n.º 505677679; número
e data da apresentação: 2879/030602.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 1000257962

COPINA � SOCIEDADE DE CONSULTADORIA
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1423; identificação de pessoa colectiva n.º 502713356; número
e data da apresentação: 13 441/030608.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 1000257963

CLÍNICA NUNO MARIA NUNES FERREIRA �
ASSISTÊNCIA MÉDICA GINO-OBSTÉTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8432; identificação de pessoa colectiva n.º 504450220; número
e data da apresentação: 13 639/030812.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 1000257964

CONSERVIÇOS � CONSULTORIA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 571; identificação de pessoa colectiva n.º 502154438; número
e data da apresentação: 13 456/030808.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 1000257965
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CAMADEUS � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1838; identificação de pessoa colectiva n.º 502811340; número
e data da apresentação: 13 605/030812.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 1000257966

CONSTRUTORA ALBARRÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 63 041; identificação de pessoa colectiva n.º 501635890; número
e data da apresentação: 13 702/030813.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 1000257967

PARISETE � MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 62 113; identificação de pessoa colectiva n.º 501591150; número
e data da apresentação: 17 505/021121.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 1000257968

CENTRO MÉDICO 5 DE OUTUBRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 53 502; identificação de pessoa colectiva n.º 500859710; número
e data da apresentação: 13 632/030812.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 1000257969

METAL PORTUGUESA � DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5073; identificação de pessoa colectiva n.º 500191697; número
e data da apresentação: 1632/030416.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 1000257970

MARQUES & CURRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 53 673; identificação de pessoa colectiva n.º 500955670; número
e data da apresentação: 16 284/031020.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 1000257971

COSTA & MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 45 279; identificação de pessoa colectiva n.º 500078467; número
e data da apresentação: 16 302/031020.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 1000257972

MINIMERCADO PINGUIM � ESTABELECIMENTOS
DE ALIMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 49 167; identificação de pessoa colectiva n.º 500577560; número
e data da apresentação: 16 303/031020.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 1000257973

CRESCER � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 864; identificação de pessoa colectiva n.º 505854635; número
e data da apresentação: 2429/030521.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2002957452

PUPILENTE � CENTRO DE ÓPTICA PORTUGUÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 204; identificação de pessoa colectiva n.º 501691707; número
e data da apresentação: 16 275/031020.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 1000257974
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PVA NORTE � PRODUÇÃO DE VALOR ACRESCENTADO
EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7229; identificação de pessoa colectiva n.º 504163426; número
e data da apresentação: 1574/030415.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 1000257975

MATOS & FIALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 440; identificação de pessoa colectiva n.º 500971510; número
e data da apresentação: 508/030203.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 1000257976

PASTELARIA TONINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 33 212; identificação de pessoa colectiva n.º 500480656; número
e data da apresentação: 13 697/030813.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2001174110

CEIPA IMOBILIÁRIA � COMÉRCIO
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 186; identificação de pessoa colectiva n.º 501972498; número
e data da apresentação: 13 386/030807.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2005082937

MATOS & FÉLIX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 37 307; identificação de pessoa colectiva n.º 500188157; número
e data da apresentação: 13 495/030808.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2003427392

COMPACTO � COMÉRCIO GERAL
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 41 795; identificação de pessoa colectiva n.º 500068291; número
e data da apresentação: 13 653/030812.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2005082163

CLÍNICA DE MEDICINA ORAL
E ODONTOPEDRIÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1031; identificação de pessoa colectiva n.º 502233494; número
e data da apresentação: 154/030113.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2001183461

MULTIARCO � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1359; identificação de pessoa colectiva n.º 502694009; número
e data da apresentação: 233/030117.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2000273556

CARMO & FRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1474; identificação de pessoa colectiva n.º 502297352; número
e data da apresentação: 431/030128.

Certifico que, para efeitos de publicação que foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas do
ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2000683894

CUBO � EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5805; identificação de pessoa colectiva n.º 500339295; número
e data da apresentação: 13 559/030811.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2002.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2003427821
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LOURINHÃ

LOURI-LIMPEZA � LIMPEZAS
DA LOURINHÃ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1086/
07122000; identificação de pessoa colectiva n.º 504627651; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20052004.

Certifico que, para fins de publicação, foi aumentado o capital da
sociedade em epígrafe de 5000 euros para 100 000 euros, sendo a
importância do aumento de 95 000 euros, subscrita em dinheiro, pelo
único sócio, e em consequência foi alterado parcialmente o pacto da
referida sociedade quanto ao artigo 3.º, ficando assim o contrato com
nova redacção conforme cópia junta:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da escrituração é de 100 000 euros e corresponde
à quota de igual valor do sócio António Manuel Marques da Cunha.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000335349

ALEXVAL � COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS E BENS
DE CONSUMO, FABRICO E COMERCIALIZAÇÃO

DE GELADOS E PROMOÇÃO
DE EVENTOS ARTÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1395/
04052004; identificação de pessoa colectiva n.º 506927067 (pro-
visório); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
04052004.

Certifico que, para fins de publicação:
1) Aníbal José Correia Malaquias Antunes, casado com Carla Ale-

xandra Santos Henriques Antunes, na comunhão de adquiridos, resi-
dente na Rua da Bela Vista, 6-B, Seixal-Lourinhã;

2) Carla Alexandra Santos Henriques Antunes, casada com o refe-
rido Aníbal José Correia Malaquias Antunes, residente na dita Rua da
Bela Vista, constituíram a sociedade em epígrafe que se rege nos ter-
mos do contrato em que se juntam cópias:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação ALEXVAL � Comércio de
Utensílios e Bens de Consumo, Fabrico e Comercialização de Gelados
e Promoção de Eventos Artísticos, L.da

ARTIGO 2.º

A sua sede é na Rua da Bela Vista, 6-B, no lugar do Seixal, freguesia
e concelho da Lourinhã.

§ único. A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para
outro local dentro do mesmo concelho, ou concelho limítrofe, bem
como abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas de representação em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto o comércio de utensílios diversos e
bens de consumo; geladaria com fabrico próprio; e promoção e orga-
nização de espectáculos musicais e artísticos.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor de 2500
euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Aníbal José Cor-
reia Malaquias Antunes e Carla Alexandra Santos Henriques Antunes.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante de 100 000 euros, devendo a deliberação para
tal efeito ser tomada pela totalidade dos votos correspondentes ao
capital social.

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, pertence aos sócios Aníbal José Cor-
reia Malaquias Antunes e Carla Alexandra Santos Henriques Antunes,
que desde já são nomeados gerentes, com ou sem remuneração con-
forme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, com
a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas só é livre entre os sócios. Na
cessão a estranhos, a sociedade em primeiro lugar e os sócios não
cedentes em segundo, ficam com o direito de preferência.

§ 1.º O direito de preferência da sociedade será exercido pelo valor
das quotas, reportado ao último balanço aprovado.

§ 2.º O direito de preferência dos sócios deverá ser exercido pelo
preço e condições constantes da carta registada a enviar à sociedade
e referida no artigo seguinte.

ARTIGO 7.º

Os direitos de preferência previstos no artigo anterior deverão ser
exercidos no prazo de 30 dias, a contar do aviso de recepção da carta
registada a enviar pelo sócio cedente à sociedade e ao outro sócio, da
qual deverá constar o preço e condições de cedência da quota e iden-
tificação do respectivo adquirente.

ARTIGO 8.º

Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em fianças,
subfianças, letras de favor ou mais actos e documentos estranhos aos
negócios sociais.

ARTIGO 9.º

As deliberações de alteração do contrato de sociedade, no todo ou
em parte, só podem ser tomadas por todos os sócios em assembleia
geral.

ARTIGO 10.º

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social depo-
sitado no Banco, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

§ único. A sociedade assume, desde já, as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados, em seu nome, pelos gerentes, bem como
a aquisição, para a sociedade de quaisquer direitos antes do registo defi-
nitivo do contrato da sociedade.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000335322

PORTALEGRE
ALTER DO CHÃO

BANDA MUNICIPAL ALTERENSE

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula n.º 2;
identificação de pessoa colectiva n.º 501427600; inscrições n.os 3
e 4; números e data das apresentações: 1 e 2/20040506.

Certifico que, em relação à associação em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos:

Nomeação da direcção e do conselho fiscal, para o biénio 2004-
-2005;

Direcção:
Presidente: Francisco Marques Chambel, casado, Estrada de Fron-

teira, Alter do Chão;
Vice-presidente: Emílio Joaquim Tavares Ribeiro, casado, Rua do

Brasil, Alter do Chão;
Secretário Francisco Manuel Rabaça Madeira;
Tesoureiro: Francisco Manuel Sousa Sancho;
Vogais: João Sofia Hilário; Francisco Dias Mendes Gordo; Martinho

Manuel Casaca Azinheira, divorciado, Rua 1.º de Maio, Alter do Chão;
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Aníbal Marques Marmelo; Francisco Batista Bento Miranda; João Car-
los Pedrogam Malenha; Francisco Casimiro Bento Bilé, divorciado,
Rua do Rodo, Alter do Chão; João Velez Ferreira; João José Sardinha
Serralheiro, solteiro, maior, Avenida 25 de Abril, Alter do Chão; José
Manuel Casaca Ventura, casado, Rua das Flores, Alter do Chão; Joa-
quim João Durão da Silva Marques, casado, Rua de Santa Catarina,
Alter do Chão; Sérgio Martins Godinho, solteiro, maior, Rua do Crato,
Alter do Chão; Narciso Barrela, viúvo, Rua da Restauração, Alter do
Chão;

Conselho fiscal:
Presidente: António Hemetério Airoso Cruz, casado, Rua D. Fran-

cisco Garcia Mendes, Alter do Chão;
Relator: Maria José Antunes Sardinha, solteira, maior, Avenida 25

de Abril, Alter do Chão;
Vogal: João Roque Coelho.
Foram ainda, alterados parcialmente os estatutos da referida asso-

ciação, quanto ao seu artigo 2.º (objecto) o qual fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

A Banda Municipal Alterense tem por objecto o ensino da música
e formação de músicos, bem como a promoção e realização de espec-
táculos culturais na Praça de Touros de Alter do Chão, da qual é pro-
prietária.

§ único. Esta colectividade possui actualmente em actividade, uma
Escola de Formação Musical, uma Banda Filarmónica e um Grupo de
Cantares de Música Popular Portuguesa.

A redacção actualizada dos Estatutos, encontra-se depositada na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Cristina Isabel
Batista Garraio Catela. 2001348983

CAMPO MAIOR

ROSADOS � COMÉRCIO DE AZEITONAS E AZEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Campo Maior. Matrícula
n.º 299/040514; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20040514.

Certifico que, por escritura de 7 de Maio de 2004, fls. 56 do Livro
n.º 51-D do Cartório Notarial de Campo Maior, entre João José
Monforte Rosado, casado com Maria do Carmo Martins Louro Rosado,
na comunhão de adquiridos, Rua de Badajoz, 16, 1.º, Campo Maior;
Maria do Carmo Martins Louro Rosado, casada com João José
Monforte Rosado, atrás identificado; João José Cachapa Sutil, casado
com Mariana da Conceição Monforte Rosado Sutil, na comunhão de
adquiridos, Rua de Elvas, 27-A, Campo Maior; Mariana da Conceição
Monforte Rosado Sutil, casada com João José Cachapa Sutil, atrás
identificado; Maria das Dores Monforte Semião, viúva, Rua de Elvas,
27, Campo Maior, foi constituída a sociedade acima referida que se
rege pelo contrato abaixo indicado:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas,
a sua firma é constituída pela designação Rosados � Comércio de
Azeitonas e Azeite, L.da e a sua sede fica instalada em Campo Maior,
na Zona Industrial, freguesia de São João Baptista.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade pode
ser deslocada para qualquer outro local dentro do referido concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas, transferidas
ou fechadas sucursais, filiais, agências, delegações ou outras formas de
representação social no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de comércio de com-
pra e venda de azeitonas e azeite.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 20 000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de cinco quotas: uma de
4000 euros, pertencente ao sócio João José Monforte Rosado; outra

de 4000 euros, pertencente à sócia Maria do Carmo Martins Louro
Rosado; outra de 4000 euros, pertencente ao sócio João José Cachapa
Sutil; outra de 4000 euros pertencente à sócia Mariana da Conceição
Monforte Rosado Sutil e outra de 4000 euros, pertencente à sócia
Maria das Dores Monforte Semião.

ARTIGO 4.º

1. A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, compete a sócios e a não sócios, designados,
igualmente, em assembleia geral. 

2 � Ficam desde já nomeados gerentes, todos os sócios.
3 � A sociedade considera-se representada e obriga-se, activa e

passivamente em todos os seus actos e contratos, com a assinatura de
dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida; mas, a cessão
a favor de terceiros, carece do consentimento da sociedade, gozando
sempre de direito de preferência, os sócios não cedentes, em primei-
ro lugar e a sociedade, em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

Os lucros, na parte que excederem a reserva legal, serão ou não
distribuídos pelos sócios, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, pelo valor
que resultar do último balanço, quando a mesma seja arrolada, arrestada,
penhorada ou sujeita a apreensão judicial.

ARTIGO 8.º

Em caso de morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio, a
sociedade não se dissolve, devendo os herdeiros do sócio falecido
nomear um que a todos represente, sendo a representação do inter-
dito ou inabilitado assegurada nos termos legais.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2004. � A Conservadora Interina, Rita Maria de
Carvalho Pinto. 2001547625

AMBI � ALUGUER DE AUTOMÓVEIS
COM CONDUTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Campo Maior. Matrícula
n.º 238/010905; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 4/
20040503.

Certifico que, por escritura de 7 de Abril de 2004, fls.86 do Livro
n.º 50-D do Cartório Notarial de Campo Maior, entre Francisco
Cascabulho Martins Bicho casado com Maria Clotilde Amaraes
Silveirinha Bicho, na comunhão geral, Rua 25 de Abril, 31, Campo
Maior; Maria Clotilde Amaraes Silveirinha Bicho, atrás identificada;
Rui Jorge Amarais Bicho, solteiro, maior, Rua 25 de Abril, 31, Campo
Maior; e Paulo Manuel Amarais Bicho, casado com Fernanda Maria
Gaminha Pereira Bicho, na comunhão de adquiridos, Rua Gil Vicente,
lote 12, Campo Maior, foi feita a dissolução da sociedade acima refe-
rida, que se rege pelo contrato abaixo indicado:

Declararam os outorgantes:
Que são os únicos e actuais sócios da sociedade comercial por quotas,

denominada Ambi � Aluguer de Automóveis com Condutor, L.da, identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 505605279, com sede na Rua 25 de
Abril, 31, freguesia de Nossa Senhora da Expectação, concelho de
Campo Maior, com o capital social de 5000 euros, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Campo Maior sob o n.º 238.

Que o contrato social constitutivo da mencionada sociedade consta
da escritura de 19 de Julho de 2001, lavrada a fl. 49.º do Livro n.º 26-D,
das notas deste Cartório.

Que o capital social é efectivamente de 5000 euros, dividido em
quatro quotas, uma de 2500 euros, pertencente ao sócio Francisco
Cascabulho Martins Bicho, uma de 1000 euros, pertencente à sócia
Maria Clotilde Amaraes Silveirinha Bicho, uma de 1000 euros, perten-
cente ao sócio Rui Jorge Amarais Bicho e outra de 500 euros, perten-
cente ao sócio Paulo Manuel Amarais Bicho.
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Que a referida sociedade tem por objecto a exploração da actividade
de aluguer de automóveis com condutor.

Que, encontrando-se aqui reunidos em assembleia universal, pela
presente escritura e para todos os efeitos legais admissíveis, dissolvem
a mencionada sociedade, a partir de hoje.

Que, como a sociedade não tem quaisquer bens, nem tem qualquer
activo nem passivo, e como as contas já foram arrumadas entre os
sócios, dão-na também, por definitivamente liquidada.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Luís Pires Alvanel.
2001547510

PORTO
GONDOMAR

REBELO & MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 644/
040512; identificação de pessoa colectiva n.º P 506849350; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040512.

Certifico, que entre José Manuel Neves Rebelo e António Lopes
Melo, foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rebelo & Melo, L.da e tem a sua
sede na Rua Nossa Senhora do Amparo, 777, freguesia de Rio Tinto,
concelho de Gondomar.

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 da construção civil e
compra e venda de imóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, subscrito em dinheiro, é de 10 000 euros,
dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de 5000 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Os sócios realizaram apenas 50% do valor das suas quotas, no
montante de 5000 euros, devendo dar entrada na caixa social com os
restantes 50% no prazo de um ano a contar de hoje.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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.

3 � No caso de exercício do direito de preferência, bem como no
caso do número anterior, a quota será paga pelo valor que lhe
corresponder segundo um balanço especialmente feito para esse fim,
no prazo de 15 dias, em três prestações trimestrais e iguais, vencendo
se a primeira 60 dias após a respectiva resolução.

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, independen-
temente do respectivo objecto.

Está conforme.

13 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004606860

MARIA ASCENÇÃO E BARBOSA SANTOS �
CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 49 762/
920327; identificação de pessoa colectiva n.º 502730765; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 2 e 4/040517.

Certifico, que foram alterados os artigos 4.º e 7.º, da sociedade em
epígrafe, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, nos termos da escritu-
ração social é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas:
uma de 1250 euros, pertencente à sócia Dorinda de Sá Gonçalves da
Rocha e uma de 3750 euros, pertencente à sócia Maria Ascensão
Castro da Rocha Barbosa dos Santos.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pela sócia Maria Ascensão
Castro da Rocha Barbosa dos Santos, sendo bastante a sua assinatura
para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos, neles se
englobando a compra e venda de veículos automóveis de e para a
sociedade.

Certifico ainda, que José Maria Barbosa dos Santos, cessou funções
de gerente em 22 de Julho de 2002, por renúncia.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme.

18 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004584050

TÁXI A. RUI SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 149/
010319; identificação de pessoa colectiva n.º 503337088; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 9/040517.

Certifico, que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação, da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 7 de Maio de 2004.

Está conforme.

18 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004584343

TINTAS MARILINA � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 8325/
970508; identificação de pessoa colectiva n.º 503896586; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 3/040514.

Certifico, que foi registado o projecto de fusão, da sociedade em
epígrafe, cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património da sociedade incor-

porada.
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Sociedade incorporante: Fábrica de Tintas Marilina, S. A.
Sociedade incorporada: a própria.
Alterações projectadas: redução do capital para 850 000 euros.

Está conforme.

18 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004584017

BOUTIQUE CARNES DO SEIXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 418/
20030805; identificação de pessoa colectiva n.º 506657779;
número e data da apresentação: 1/20040518.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes às prestações de contas, da sociedade em epígrafe, do ano
de 2003.

19 de Maio de 2004. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2000701469

VERÍSSIMO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 653/
040518; identificação de pessoa colectiva n.º P 506848264; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/040518.

Certifico, que entre Veríssimo Patrocínio Oliveira da Silva e José
Damião Oliveira da Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Veríssimo & Irmão, L.da, com sede na
Rua da Abelheira, caixa postal 302, da freguesia de São Cosme, con-
celho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser
transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais,
filiais ou outras formas de representação que os negócios justifiquem.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de vestuário, de calçado,
de marroquinaria, e de artigos de viagem, de desporto, de campismo, de
caça e de lazer.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000
euros, e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada, que
pertencem uma a cada um dos sócios Veríssimo Patrocínio Oliveira
da Silva e José Damião Oliveira da Silva.

§ único. Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital
até ao montante de 100 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada ou
não, conforme o deliberado em assembleia geral, será exercida por
ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

3 � Em aplicação dos poderes normais de gerência, o gerente poderá,
comprar, vender ou trocar veículos automóveis de e para a sociedade,
dar ou tomar de arrendamento quaisquer locais de e para a sociedade,
bem como alterar ou rescindir os respectivos contratos.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios, porém, para estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade à qual fica reservado o
direito de preferência, em primeiro lugar e aos sócios não cedentes, em
segundo lugar.

ARTIGO 6.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.

Está conforme.

19 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000880185

COOPERATIVA AGRÍCOLA DA REGA DA LOMBA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 235/
860221; identificação de pessoa colectiva n.º 501590811; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 1/040518.

Certifico, que foram designados os seguintes membros dos órgãos
sociais para o triénio de 2004-2006, por deliberação de 8 de Maio
de 2004:

Direcção: presidente � Manuel António Sousa Silva Sanguedo, casado;
secretário � Manuel Joaquim dos Santos Silva, casado; tesoureiro �
Gaspar Francisco Moreira dos Santos, casado; suplentes:

1) José Moreira Pinto, casado;
2) Joaquim Fernando Sousa Santos, casado;
3) João Pedro Barbosa Santos;
Conselho fiscal: presidente � António Gonçalves Ferreira; secre-

tário � Jorge Moreira de Azevedo, casado; relator � Joaquim Manuel
Silva Santos; suplentes:

1) José António Moreira da Cruz, casado;
2) António Francisco Moreira dos Santos, casado;
3) António Manuel Santos Silva, casado.

Está conforme.

19 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004594268

COOPERATIVA AGRÍCOLA DA REGA DA LOMBA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 235/
860221; identificação de pessoa colectiva n.º 501590811; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 2/040518.

Certifico que, foram alterados os artigos 6.º, n.º 1 e 7.º, da coope-
rativa em epígrafe, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

Capital da Cooperativa

1 � O capital da Cooperativa é variável e ilimitado, no montante
actual de 21 995 euros.

2 � O capital é representado por títulos de cinco euros cada um.
3 � Os títulos são nominativos e devem conter as seguintes men-

ções:
a) A denominação da Cooperativa;
b) O número do registo da mesma;
c) O valor;
d) A data de emissão;
e) O número em série contínua;
f) A assinatura de dois membros da direcção;
g) A assinatura do cooperador titular.
4 � O capital referido no n.º 1 deste artigo poderá ser elevado uma

ou mais vezes por deliberação da assembleia geral, mediante a emis-
são de novos títulos de capital, a subscrever pelos cooperantes.

ARTIGO 7.º

Entradas mínimas de cada membro

As entradas mínimas de cada cooperante não podem ser inferiores
a 20 títulos de capital.

Os estatutos completo da cooperativa, na sua redacção actualizada
foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

18 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004594276
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• 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

€ 6,40


