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4. Empresas � Registo comercial
AVEIRO
CASTELO DE PAIVA

TRANSPORTES DE MERCADORIAS �
LICÍNIO LEITE, L.DA

Sede: Boure, Sardoura, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 69/851202; identificação de pessoa colectiva n.º 500904790;
inscrição n.° 9; números e data das apresentações: 5 e 6/20040520.

Certifico, que esta cópia é a reprodução integral da inscrição n.° 9:
9 � Apresentações n.os 5 e 6/20040520 � Facto: alteração parcial

de contrato.
Artigos alterados: 5.º.
Gerentes nomeados: Licínia Maria Correia Leite, divorciada e Telmo

Jorge Correia Leite, casado;
Forma de obrigar: é suficiente a assinatura do gerente Licínio Bastos

Leite ou, em alternativa, a assinatura conjunta de outros dois gerentes;
Data: 7 de Maio de 2004.

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

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Conservador, Artur José Beleza de Vas-
concelos Oliveira. 2001969031

LICÍNIO LEITE, L.DA

Sede: Boure, Sardoura, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 64/850109; identificação de pessoa colectiva n.º 501477772;
inscrição n.° 6; números e data das apresentações: 7 e 8/20040520.

Certifico, que esta cópia é a reprodução integral da inscrição n.° 9:
6 � Apresentações n.os 7 e 8/20040520 � Facto: alteração parcial

de contrato.
Artigos alterados: 4.º.
Gerentes nomeados: Licínia Maria Correia Leite, divorciada e Telmo

Jorge Correia Leite, casado;
Forma de obrigar: é suficiente a assinatura do gerente Licínio Bastos

Leite ou, em alternativa, a assinatura conjunta de outros dois gerentes;
Data: 7 de Maio de 2004.

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

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � O Conservador, Artur José Beleza de Vas-
concelos Oliveira. 2001969040

ESPINHO

MARTINS E GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 250/
790323; identificação de pessoa colectiva n.º 500383316; inscri-
ção n.° 3; número e data da apresentação: 1/250504.

Certifico, que em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o seu capital social de 400 000$ para 1 002 410$ e redenominado
para 5000 euros, sendo o aumento por incorporação de reservas de
reavaliação na proporção e em reforço das quotas dos sócios, tendo
sido alterado o artigo 4.° do respectivo contrato, ficando este com a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros que corresponde à soma de duas
quotas, uma no valor nominal de 3125 euros, pertencente ao sócio

Agostinho Martins e uma no valor de 1875 euros, pertencente à sócia
Noémia Ferreira Gomes.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

28 de Maio de 2004. � A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 2005521051

TRANSPORTES ANTÓNIO GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1202/
970117; identificação de pessoa colectiva n.º 503171840; número
e data da apresentação: 22/2004.

Certifico, que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas
do ano de exercício de 2003

Está conforme.

28 de Maio de 2004. � A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 2006009770

ÁRIAS & SANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1216/
970227; identificação de pessoa colectiva n.º 503830380; núme-
ros e data das apresentações: 20 e 21/2004.

Certifico, que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de exercício de 2001 e 2003.

Está conforme.

28 de Maio de 2004. � A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 2006009800

SOCIEDADE � JARDIM DE INFÂNCIA
JOÃO RATÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 323/
811118; identificação de pessoa colectiva n.º 501247459;
averbamento n.º 2 à inscrição n.° 1; número e data da apresenta-
ção: 4/040521.

Certifico que, por acta de 12 de Maio de 2004, foi deslocada a sede
social da sociedade em epígrafe para a Rua 3, 524, Espinho.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 2005521000

DROGARIA BRICOVOUGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2397/
040430; inscrição n.° 1; número e data da apresentação: 1/040430.

Certifico que, por escritura de 29 de Abril de 2004, entre Freddy
Alberto Soares de Oliveira e mulher Maria Fabíola de Teixeira Fer-
nandes Oliveira, casados em comunhão de adquiridos, foi constituída
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Drogaria Bricovouga, L.da, e tem a sua
sede na Rua 37, 295, freguesia e concelho de Espinho.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local dentro
do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como poderá
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criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio e representações de tintas,
ferramentas e utilidades para o lar; exploração de drogaria.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sócios,
ficando desde já nomeado gerente o sócio Freddy Alberto Soares de
Oliveira.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital 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 favor de estranhos depende do consentimento
da. sociedade que terá sempre o direito de preferência o qual de segui-
da se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2004. � A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 2005520829

PRAZER NA IMAGEM � COMÉRCIO DE MODA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2399/
040504; inscrição n.° 1; número e data da apresentação: 1/040504.

Certifico que, por escritura de 3 de Maio de 2004, Sónia Marques
Tomé dos Santos, casada com António Manuel Albuquerque Alves,
casados em separação, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

 1 � A sociedade adopta a firma Prazer na Imagem � Comércio
de Moda, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua 12, 666, freguesia e concelho de Espinho.
3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do

mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2°

O seu objecto consiste no comércio e representações de
marroquinaria, vestuário, calçado, acessórios de moda, artigos de
decoração.

ARTIGO 3.º

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

2 � A sócia única fica autorizada a fazer prestações suplementares
de capital até ao montante global de 20 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade remunerada ou não
conforme for deliberado será exercida pela sócia ou não sócios, fi-
cando desde já nomeada gerente, ela sócia.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.°

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2004. � A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 2005520853

NOBRE & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2401/
040511; inscrição n.° 1; número e data da apresentação: 15/040511.

Certifico que, por escritura de 28 de Abril de 2004, a fls. 39 do
livro n.º 484-A do Centro de Formalidades do Porto e entre João Paulo
Nobre Rocha Fernandes Rodrigues e Bruno Miguel Nobre Rocha Fer-
nandes Rodrigues, solteiros, maiores, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Nobre & Rocha, L.da, e tem a sua sede
na Rua 25, 439, freguesia e concelho de Espinho.

§ 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 no comércio, importação, exportação e
representação de mobiliário e artigos de decoração.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4°

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 ambos os sócios.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.°

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

Está conforme.

13 e Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rosa Paula da Silva
Maia. 2005520861

FRANCISCO SILVA PESSEGUEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2403/
040519; inscrição n.° 1; número e data da apresentação: 6/040519.
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Certifico que, por escritura de 19 de Maio de 2004 e por Francisco
da Silva Pereira Dias Pessegueiro, solteiro, maior foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Francisco Silva Pessegueiro,
Unipessoal, L.da

 2 � Tem a sua sede na Rua 21, 409, 3.º, freguesia e concelho
de Espinho.

 3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de carnes verdes, charcutaria e
lacticínios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ele sócio.

2 � O sócio único fica autorizado a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pelo sócio, compete ao sócio ou a não sócios, ficando aquele,
desde já, nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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

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.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 2005520993

ÍLHAVO

PERKIAL � COMÉRCIO DE PERFIS ALUMÍNIO, L.DA

Sede: Zona Industrial da Mota, lotes A13/14, Rua 7,
Gafanha da Encarnação

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1289/
010119; identificação de pessoa colectiva n.º 505155346.

Certifico, que em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada a
prestação de contas, relativas ao ano de 2003.

25 de Maio de 2004. � A Conservadora, Maria Fernanda Gomes
Cravo. 2008605604

SRG � ACESSÓRIOS PARA ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1290/
010122; identificação de pessoa colectiva n.º 504388851.

Certifico, que na sociedade em epígrafe, foi depositada a prestação
de contas, relativa ao ano de 2003.

Conferi e está conforme.

25 de Maio de 2004. � A Conservadora, Maria Fernanda Gomes
Cravo. 2008605612

ZIM � COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS, L.DA

Sede: Zona Industrial da Mota, lotes A13/14, Rua 7,
Gafanha da Encarnação

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 986/
970806; identificação de pessoa colectiva n.º 503926418.

Certifico, que em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada a
prestação de contas, relativas ao ano de 2003.

25 de Maio de 2004. � A Conservadora, Maria Fernanda Gomes
Cravo. 2008605590

FRADALPOR � COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1377/
011009; identificação de pessoa colectiva n.º 503060216.

Certifico, na sociedade em epígrafe, foi depositada a prestação de
contas, relativa ao ano de 2003.

Conferi e está conforme.

25 de Maio de 2004. � A Conservadora, Maria Fernanda Gomes
Cravo. 2002972001

AGÊNCIA FUNERÁRIA ILHAVENSE, L.DA

Sede: Rua Arcebispo Pereira Bilhano, Beco n.º 2, Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 641/
921221; identificação de pessoa colectiva n.º 502886650;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3.

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

Apresentação n.º 1/27052004 � Averbamento n.º 1 � Renúncia
à gerência por parte do sócio José Mário Pereira Gonçalves Vilelo.

Data: 21 de Maio de 2004.

27 de Maio de 2004. � A Conservadora, Maria Fernanda Gomes
Cravo. 2008690016

LARGOPESCA � PESCA E COMERCIALIZAÇÃO, S. A.

Sede: Avenida dos Bacalhoeiros, Gafanha da Nazaré, Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 459/
901029; identificação de pessoa colectiva n.º 502437952; inscri-
ções n.os 16 e 17.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
pela apresentação n.º 1/040511:

Alteração parcial do contrato.
Alterações:
1 � Capital: foi elevado à cifra de 712 570 euros, após o aumento

de 570 056 euros, realizado por incorporação de reservas legais no
montante de 53 988,15 euros e 516 067,85 euros, de resultados tran-
sitados, passando cada acção a cinco euros cada.

Capital: 712 570 euros, representado por 142 514 acções, com o
valor nominal de cinco euros cada.

2 � Forma de obrigar: com as assinaturas conjuntas do presidente
e do vice-presidente do conselho de administração.

Apresentação n.º 2/050411 � Nomeação dos órgãos sociais para
o biénio de 2004-2005.

Data: 31 de Março de 2004.
Conselho de administração:
Presidente: Avelar da Costa Coimbra, casado, Avenida da Quinta

Grande, 30, 9.°-B, Alfragide Norte.
Vice-presidente: Ernesto Mendes da Silva, casado, Rua das Compri-

das, 12, Lavos, Figueira da Foz.
Vogal: José Augusto Mendes Ferreira, casado, Rua António Mar-

ques da Graga, 16, Taboeira, Aveiro.
Conselho fiscal:
Fiscal único: Marques de Almeida, F. Tavares, J. Nunes & V. Si-

mões, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Av.
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Fernão de Magalhães, 619, Edifício Mondego, Sala 101, Coimbra,
representada por José Joaquim Marques de Almeida, casado, residente
na Rua Penedo da Meditação, 8, Coimbra.

Suplente: Fernando Alberto de Macedo Mota Ferrão Tavares, revi-
sor oficial de contas, casado, Rua das Laceiras, Recardães, Águeda.

Feito o depósito do documento, na sua redacção actualizada, na
pasta respectiva.

11 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Elmano Mendes da
Cruz. 2002968802

INDUGRAMA � INDÚSTRIA DE GRANITOS
E MÁRMORES, L.DA

Sede: Rua 5 da Zona Industrial da Mota, Gafanha
da Encarnação, Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1661/
040601; identificação de pessoa colectiva n.º 504045652; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 1/040601.

Certifico, que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado a
alteração parcial do pacto social, no que respeita ao artigo 1.°, por
escritura outorgada em 25 de Fevereiro de 2004, a fls 65 do Livro
n.º 263-H , do Cartório Notarial de Águeda, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a denominação Indugrama � Indústria de Grani-
tos e Mármores, L.da, com sede na Rua n.º 5 da Zona Industrial da
Mota, freguesia de Gafanha da Encarnação, concelho de Ílhavo.

Depositado na pasta respectiva, o pacto social na sua redacção
actualizada.

1 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Elmano Mendes da
Cruz. 2002968810

PAULO ROCHA & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1556/
030318; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
20052004.

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

Dissolução de sociedade.
Data de aprovação de contas: 24 de Julho de 2003.
Liquidação e partilha: não há lugar, por não haver activo nem passivo.

Conferi e está conforme.

20 de Maio de 2004. � A Conservadora, Maria Fernanda Gomes
Cravo. 2002971978

PINHO & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 93/
631206; identificação de pessoa colectiva n.º 500217696.

Certifico, que na sociedade em epígrafe, foi depositada a prestação
de contas, relativa ao ano de 2003.

Conferi e está conforme.

2 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria Fernanda Gomes
Cravo. 2002943362

CALE DA RIA � PREPARAÇÃO DE PRODUTOS
DA PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1294/
010205; identificação de pessoa colectiva n.º 505302470.

Certifico, que na sociedade em epígrafe, foi depositada a prestação
de contas, relativa ao ano de 2003.

Conferi e está conforme.

2 de Junho de 2004. � A Conservadora, Maria Fernanda Gomes
Cravo. 2008605787

EXTRUVERDE � EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO, S. A.

Sede: Zona Industrial da Mota, lotes A13/14, Rua 7,
Gafanha da Encarnação

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1432/
020222; identificação de pessoa colectiva n.º 504689991.

Certifico, que em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada a
prestação de contas, relativas ao ano de 2003.

25 de Maio de 2004. � A Conservadora, Maria Fernanda Gomes
Cravo. 2008605582

SANTA MARIA DA FEIRA

J. V. PRODUTOS DE CORTIÇA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícu-
la n.º 8614/040413; identificação de pessoa colectiva n.º 506884007;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/040413.

Certifico que, pela apresentação supra referida, a sociedade indica-
da foi constituída por: Fernando Jorge Alves Vieira, casado com Paula
Margarida Dias Ferreira, na comunhão de adquiridos, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma J. V. Produtos de Cortiça, Unipessoal, L.da,
tem a sua sede na Rua da Cruz, 110, da freguesia de Santa Maria de
Lamas, do concelho de Santa Maria da Feira.

2.º

O objecto social consiste na indústria transformadora de cortiça e
seus derivados.

3.º

O capital social , integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 10 000 euros e corresponde a uma quota de igual valor perten-
cente ao sócio único.

4.º

Nos termos do artigo 270.º-E do Código das Sociedades Comerciais, o
sócio único poderá, a todo o tempo, designar um ou mais gerentes, re-
gistando a respectiva nomeação em acta própria, lavrada para o efeito.

5.º

Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, é, desde já nomeado
gerente, o sócio único ao qual competirá a representação da socieda-
de em juízo e fora dele.

6.º

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

7.º

De acordo com o disposto no artigo 270.º-F, n.º 1, do Código das
Sociedades Comerciais e respeitadas as formalidades previstas neste
preceito legal, fica desde já o sócio único pessoalmente autorizado a
realizar com a sociedade todos os negócios jurídicos que entenda úteis
ou convenientes à prossecução do objecto social.

 § único. Os documentos de que constem os negócios jurídicos cele-
brados pelo sócio único e a sociedade serão patenteados conjuntamen-
te com o relatório de gestão e os documentos de prestação de contas.

8.º

A sociedade iniciará imediatamente a actividade, com incumbência
para a gerência de praticar todos os actos da sua competência, fican-
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do desde já autorizada a proceder aos levantamentos e movimenta-
ção de contas bancárias que forem, necessárias ao giro comercial.

Conferida, está conforme o original.

23 de Abril de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2005182753

INTERDRINK � DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Penoucos, 331, Fiães, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6703/010124; identificação de pessoa colectiva n.º 505288818;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 22/040426.

Certifico para efeitos de publicação que foi efecutado o registo de:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 5 de Abril de 2004.

13 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figueiredo.
2005164780

CONSTRUÇÕES MATOS & PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4786/960717; identificação de pessoa colectiva
n.º 503696722; número e data da apresentação: 1057/26062003.

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

Conferida.

8 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003848410

MATOS & BRANCO � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 3533/920615; identificação de pessoa colectiva
n.º 502832290; número e data da apresentação: 1058/26062003.

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

Conferida.

8 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003848436

LUÍS DA CRUZ PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 1361/780502; identificação de pessoa colectiva
n.º 500747210; número e data da apresentação: 1059/26062003.

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

Conferida.

8 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003848428

CONSTRUÇÕES PEREIRA & JORGE FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6908/010607; identificação de pessoa colectiva
n.º 505523108; número e data da apresentação: 1060/26062003.

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

Conferida.

8 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003848444

CONSTRUÇÕES PAIVA & FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7163/010829; identificação de pessoa colectiva n.º 505651319;
número e data da apresentação: 1254/28062003.

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

Conferida.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 2000187137

MÁRMORES GRANITOS DE GASPAR & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7778/020527; identificação de pessoa colectiva n.º 506068234;
número e data da apresentação: 1253/28062003.

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

Conferida.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 2000191657

ALCIDES RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2743/890413; identificação de pessoa colectiva n.º 502143517;
número e data da apresentação: 1251/28062003.

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

Conferida.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 2000187200

SAMODIAMANTES � MÓS DIAMANTADAS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6113/990917; identificação de pessoa colectiva n.º 502557052;
número e data da apresentação: 1267/27062003.

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

Conferida.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 2000193854

PAULO OLIVEIRA & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3435/920214; identificação de pessoa colectiva n.º 502707593;
número e data da apresentação: 1249/030628.
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Certifico, para efeitos de publicação, que foram depositados na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas do
exercício de 2002.

15 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000187005

MANUEL & GONÇALO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6500/000713; identificação de pessoa colectiva n.º 505033704;
número e data da apresentação: 1248/030628.

Certifico, para efeitos de publicação, que foram depositados na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas do
exercício de 2002.

15 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000189806

SANTOS & LEITE IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5471/980324; identificação de pessoa colectiva n.º 504118358;
número e data da apresentação: 1247/030628.

Certifico, para efeitos de publicação, que foram depositados na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas do
exercício de 2002.

15 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2003822151

CONSTRUÇÕES MANUEL & PAULA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7328/011024; identificação de pessoa colectiva n.º 505736217;
número e data da apresentação: 1246/030628.

Certifico, para efeitos de publicação, que foram depositados na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

15 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000187170

CONSTRUÇÕES MOREIRA, VIEIRA & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3429/920211; identificação de pessoa colectiva n.º 502708425;
número e data da apresentação: 1243/030628.

Certifico, para efeitos de publicação, que foram depositados na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas do
exercício de 2002.

15 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000187072

SOUSAINVESTE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5303/971217; identificação de pessoa colectiva n.º 504031490;
número e data da apresentação: 1242/030628.

Certifico, para efeitos de publicação, que foram depositados na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas do
exercício de 2002.

15 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000189814

CORTIÇAS � PINTO CORREIA & BAPTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6308/000221; identificação de pessoa colectiva n.º 504393790;
número e data da apresentação: 1134/030626.

Certifico, para efeitos de publicação, que foram depositados na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas do
exercício de 2002.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003826289

CORREIO DA FEIRA � IMPRESSÃO DO JORNAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2947/900202; identificação de pessoa colectiva n.º 502285605;
número e data da apresentação: 1133/030626.

Certifico, para efeitos de publicação, que foram depositados na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas do
exercício de 2002.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003826270

CRIAÇÕES BOMPAR � CALÇADO ORTOPÉDICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7557/020207; identificação de pessoa colectiva n.º 505948354;
número e data da apresentação: 1131/030626.

Certifico, para efeitos de publicação, que foram depositados na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas do
exercício de 2002.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000953743

HENRIQUE PINTO DE SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 962/750215; identificação de pessoa colectiva n.º 500360774;
número e data da apresentação: 1130/030626.

Certifico, para efeitos de publicação, que foram depositados na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas do
exercício de 2002.

15 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2003822143

CONSTRUÇÕES ROLARTE
DE PAÇOS DE BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 819/710403; identificação de pessoa colectiva n.º 500073465;
número e data da apresentação: 1129/030626.

Certifico, para efeitos de publicação, que foram depositados na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas do
exercício de 2002.

15 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos.  2000008089

ANTÓNIO DA SILVA MATOS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1021/750603; identificação de pessoa colectiva n.º 500314764;
número e data da apresentação: 1061/26062003.
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Certifico que, foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2002.

Conferida.

8 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003848460

DOMINGOS SILVA & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2893/891109; identificação de pessoa colectiva n.º 502244569;
número e data da apresentação: 1062/26062003.

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

Conferida.

8 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003848452

CASA MIA � RESTAURANTE E PIZZARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6853/010522; identificação de pessoa colectiva n.º 505498499;
número e data da apresentação: 1063/26062003.

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

Conferida.

8 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003848479

ANTÓNIO VIEIRA AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6401/000427; identificação de pessoa colectiva n.º 505035731;
número e data da apresentação: 1064/26062003.

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

Conferida.

8 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003848487

JANUÁRIO NOGUEIRA DE SOUSA, CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3985/940114; identificação de pessoa colectiva n.º 503126101;
número e data da apresentação: 1065/26062003.

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

Conferida.

8 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003848495

MONTEFORNO � INICIATIVAS IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3405/920116; identificação de pessoa colectiva n.º 502691824;
número e data da apresentação: 1066/26062003.

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

Conferida.

8 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003848509

TIAGO FILIPE ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5229/971003; identificação de pessoa colectiva n.º 503985813;
número e data da apresentação: 1067/26062003.

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

Conferida.

8 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003848517

MANUEL ALVES DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1696/82022; identificação de pessoa colectiva n.º 501243070;
número e data da apresentação: 1070/26062003.

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

Conferida.

8 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003858024

M. AUGUSTO G. MARTINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7423/011205; identificação de pessoa colectiva n.º 505577628;
número e data da apresentação: 1071/26062003.

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

Conferida.

8 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2002249601

TONI ALFAIATE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4078/940421; identificação de pessoa colectiva n.º 503194654;
número e data da apresentação: 1072/26062003.

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

Conferida.

8 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2002249920

V. M. PEREIRA DA COSTA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6535/000804; identificação de pessoa colectiva n.º 505035901;
número e data da apresentação: 1073/26062003.
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Certifico que, foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2002.

Conferida.

8 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2002249890

FLEXCABOS � CONDUTORES ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8371/030912; identificação de pessoa colectiva n.º 504149944;
número e data da apresentação: 1074/26062003.

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

Conferida.

8 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2000159869

CONSTRUÇÕES CAR-FRANSIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4304/980131; identificação de pessoa colectiva n.º 503377864;
número e data da apresentação: 1075/26062003.

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

Conferida.

8 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 2000179266

M. F. MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5560/980522; identificação de pessoa colectiva n.º 504219090;
número e data da apresentação: 1076/26062003.

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

Conferida.

8 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2000179380

COLREIS � INDÚSTRIA DE COLCHÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1793/821228; identificação de pessoa colectiva n.º 501331220;
número e data da apresentação: 1077/26062003.

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

Conferida.

8 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000179371

DENTALFIXA � LABORATÓRIO
DE PRÓTESE DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6574/000922; identificação de pessoa colectiva n.º 505147947;
número e data da apresentação: 1079/26062003.

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

Conferida.

8 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000179533

TÁXIS � S. TIAGO DE LOBÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7024/010717; identificação de pessoa colectiva n.º 505488310;
número e data da apresentação: 1078/26062003.

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

Conferida.

8 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000179339

OREXCONTA � GESTÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2471/880516; identificação de pessoa colectiva n.º 501981985;
número e data da apresentação: 1080/26062003.

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

Conferida.

8 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003858229

F. CATARINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2546/880916; identificação de pessoa colectiva n.º 502039485;
número e data da apresentação: 1081/26062003.

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

Conferida.

8 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003858253

CAFÉ GRILO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2181/861022; identificação de pessoa colectiva n.º 501735097;
número e data da apresentação: 1082/26062003.

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

Conferida.

8 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003858245

BASILIUS � EMPRESA PRODUTORA
DE CALÇADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 895/730813; identificação de pessoa colectiva n.º 500042527;
número e data da apresentação: 1083/26062003.
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Certifico que, foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2002.

Conferida.

8 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003828028

MANUEL ROCHA, FERNANDES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4558/951214; identificação de pessoa colectiva n.º 503553697;
número e data da apresentação: 1056/26062003.

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

Conferida.

8 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003848401

CARPINTARIA MECÂNICA ELISALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7836/020628; identificação de pessoa colectiva n.º 502803347;
número e data da apresentação: 1085/26062003.

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

Conferida.

8 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2002152527

INFEIRA � GABINETE DE CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4170/940727; identificação de pessoa colectiva n.º 503270865;
número e data da apresentação: 1087/26062003.

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

Conferida.

8 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003343326

FRANCLIM PRATA � DISTRIBUIÇÃO
DE LUBRIFICANTES E GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5333/980108; identificação de pessoa colectiva
n.º 504241338; número e data da apresentação: 1088/26062003.

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

Conferida.

8 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003343342

FRANCLIM PRATA � INSTALAÇÃO
DE REDES DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5128/970624; identificação de pessoa colectiva n.º
503951293; número e data da apresentação: 1089/26062003.

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

Conferida.

8 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003343334

RATINHOS � PRODUTOS DE JARDINAGEM
E TANOARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 7192/010910; identificação de pessoa colectiva
n.º 505069210; número e data da apresentação: 1090/26062003.

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

Conferida.

8 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000198970

DIAZA � CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 3465/920326; identificação de pessoa colectiva
n.º 502748443; número e data da apresentação: 1091/26062003.

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

Conferida.

8 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000197892

NUNO BARROS � CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8654/040520; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 34/040520.

Certifico que, pela apresentação supra referida a sociedade indicada
foi constituída por:

1) Nuno Miguel Teixeira de Barros, solteiro, maior;
2) Amaro Jorge Teixeira de Barros, solteiro, menor, que se rege

pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Nuno Barros � Cortiças, L.da, com
sede na Rua do Rio, 100, freguesia de Mozelos, deste concelho de
Santa Maria da Feira.

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 conce-
lho ou para concelho limítrofe.

3 � Poderá também a gerência criar ou encerrar sucursais, agências
ou outras formas locais de representação da sociedade, quer em Portugal,
quer no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Constitui seu objecto o exercício da actividade de indústria, comér-
cio, exportação e importação de produtos de cortiça; comércio por
grosso de cortiça em bruto e a prestação de serviços relacionados com
a actividade transformadora de cortiças.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros integralmente subscrito e realiza-
do, em numerário, sendo representado por duas quotas iguais de 2500
euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Nuno Miguel Teixeira
Barros e Amaro Jorge Teixeira Barros.
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ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, prece-
dente deliberação tomada por unanimidade dos sócios, fixando-se o
seu montante até ao décuplo do montante correspondente ao capital
social, mas só a partir da maioridade do sócio Amaro Jorge.

ARTIGO 5.º

1 � As cessões de quotas e as correspectivas divisões são sempre
dependentes do consentimento da sociedade.

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 direito
na proporção das quotas de que forem titulares.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme o delibera-
do em assembleia geral, fica afecta a sócios ou a não sócios, sendo
suficiente a assinatura de um gerente para validamente obrigar a so-
ciedade em todos os actos e contratos.

§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes Irene Pereira de Fontes
Teixeira e Amaro Alves de Barros, atrás identificados.

§ 2.º A gerência fica autorizada a comprar e vender quaisquer veí-
culos automóveis, efectuar contratos de leasing, dar ou tomar de ar-
rendamento para a sociedade quaisquer bens móveis ou imóveis.

ARTIGO 7.º

Aos gerentes fica vedado o uso da firma em actos e contratos que
aos negócios sociais não disserem directamente respeito,
designadamente letras de favor, fianças, abonações e outras responsa-
bilidades similares.

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 a livre disposição do sócio, em
termos de serem alienadas independentemente da sua vontade;

d) Se a quota for cedida a estranhos sem o consentimento da sociedade;
e) Quando em partilha, na sequência de divorcio, a quota seja

adjudicada a quem não for sócio.

Conferida, está conforme o original.

30 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2003834672

PADOMADE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8653/040519; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 20/040519.

Certifico que, pela apresentação supra referida a sociedade indicada
foi constituída por:

1) Deolinda Gomes de Almeida, casada com Domingos Alves de
Pinho, na comunhão geral;

2) Paulo dos Santos Gomes, casado com Alice Maria Marques Pe-
reira, na comunhão de adquiridos;

3) Manuel dos Santos Gomes, casado com Irene Silva Cardoso, na
comunhão de adquiridos, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Padomade � Construções, L.da,
com sede na Rua do Monte, 205, freguesia de Caldas de São Jorge,
concelho de Santa Maria da Feira.

2 � A gerência da sociedade poderá mudar a sua sede para outro
local dentro de qualquer concelho limítrofe, podendo ainda estabele-
cer e encerrar filiais ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a construção de edifícios e pro-
moção imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos demais valores constantes da escrituração social, é de 5000 euros,
dividido em três quotas, uma no valor nominal de 2500 euros perten-
cente à sócia Deolinda Gomes de Almeida, outra no valor nominal de
1250 euros pertencente ao sócio Paulo Santos Gomes, e outra no
valor nominal de 1250 euros pertencente ao sócio Manuel dos Santos
Gomes.

ARTIGO 4.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios, porém quando a
favor de estranhos depende do consentimento da sociedade que gozará
do direito de preferência na sua aquisição em primeiro lugar e os sócios
não cedentes em segundo.

ARTIGO 5.º

A gerência e a representação da sociedade em juízo e fora dele, é
exercida pelos dois sócios, ora nomeados gerentes, Deolinda Gomes
de Almeida e Paulo Santos Gomes, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado em assembleia geral.

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é neces-
sária e obrigatória a assinatura conjunta dos gerentes, ora nomeados.

ARTIGO 6.º

A gerência poderá iniciar as operações sociais a partir desta data,
com incumbência de praticar desde já todos os actos da sua compe-
tência, procedendo aos levantamentos do depósito das entradas das
quantias que forem necessárias ao giro social mesmo antes do registo
definitivo deste contrato.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer.

A sociedade, sempre que as necessidades de exercício o justifiquem
poderá exigir aos sócios, com consentimento de todos eles, que pro-
cedam à entrega de prestações suplementares, até 10 vezes mais o
capital social.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais para as quais a lei não preveja outros prazos
e formalidades especiais, serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios, com 15 dias de antecedência.

Conferida, está conforme o original.

30 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2005165590

MARIA CELESTE BASTOS PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7934/020821; identificação de pessoa colectiva n.º 506282554;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 30/040416.

Certifico que, pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe foi efectuado o registo de dissolução e encerra-
mento da liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 15 de Março
de 2004.

Conferida, está conforme o original.

23 de Abril de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2005164534

MARIA ALICE & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8619/040419; identificação de pessoa colectiva n.º 506878678;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/040419.

Certifico que, pela apresentação supra referida a sociedade indicada
foi constituída por:

1) Maria Alice Rosadas dos Santos, casada com Joaquim Gomes
Leite, na comunhão de adquiridos;
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2) Maria Alice da Silva, casada com Alcino Oliveira Ramalho, na
comunhão de adquiridos, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma, Maria Alice & Santos, L.da, tem a
sua sede na Avenida Monumento, Edifício Areal, 206, frente, Blo-
co B, da freguesia de São João de Ver, do concelho de Santa Maria
da Feira.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para qualquer concelho limítrofe, e bem assim criar ou
encerrar filiais, sucursais ou outras formas de representação social, no
território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste em panificação e pastelaria.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais, de 2500 euros, cada,
pertencentes uma a cada uma das sócias.

4.º

1 � A sociedade será administrada e representada, em juízo e fora
dele, activa e passivamente pela gerência.

2 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral , fica afecta a ambas as sócias, desde já
nomeadas gerentes.

3 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos, pela assinatura de dois gerentes.

5.º

Por deliberação da assembleia geral poderão ser exigidas às sócias
prestações suplementares de capital, até ao triplo das suas quotas, bem
como as sócias poderão fazer à sociedade os suprimentos de que a
mesma carecer, sendo a data e forma de restituição fixadas em
assembleia geral que delibere o reembolso.

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2005164550

MIGUEL ÂNGELO BRANDÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8616/040416; identificação de pessoa colectiva n.º 506784703;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/040416.

Certifico que, pela apresentação supra referida a sociedade indicada
foi constituída por:

1) Miguel Ângelo Santos Brandão, divorciado, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Miguel Ângelo Brandão,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Valado, 18, da freguesia
de S. Paio de Oleiros, do concelho de Santa Maria da Feira e durará
por tempo indeterminado, a partir da presente data.

3 � A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar sucursais, fili-
ais, agências ou outras formas legais de representação, no território
nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na compra e venda de produtos relacio-
nados com a actividade de café e pequenas refeições. Compra e venda
de telemóveis e acessórios, novos e usados. Reparação dos mesmos.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde a uma quota pertencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

Nos termos do artigo 270.º-B, do Código das Sociedades Comerci-
ais, o sócio único exerce as competências das assembleias gerais,
podendo a todo o tempo designar um ou mais gerentes, registando a
respectiva nomeação em acta própria, lavrada para o efeito e assi-
nada por ele.

ARTIGO 5.º

Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, é desde já designado
gerente o referido outorgante, ao qual competirá a representação da
sociedade em juízo e fora dele.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

De acordo com o disposto no artigo 270.º-F, n.º 1, do Código das
Sociedades Comerciais, e respeitadas as formalidades previstas neste
preceito legal, fica desde já o sócio único pessoalmente autorizado a
realizar com a sociedade todos os negócios jurídicos que entenda úteis
ou convenientes à prossecução do objecto social. Os documentos de
que constam os negócios jurídicos celebrados pelo sócio e a sociedade
devem ser patenteados conjuntamente com o relatório de gestão e
dos documentos de prestação de contas.

ARTIGO 9.º

A sociedade iniciará imediatamente a actividade, com a incumbência
para a gerência de praticar todos os actos da sua competência, ficando
desde já autorizado a proceder aos levantamentos e movimentações de
contas bancárias que forem necessárias ao giro comercial.

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2005164526

SCHMACHTENBERG � AGÊNCIA DE CALÇADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4641/950123; identificação de pessoa colectiva n.º 502783281;
inscrição n.º 9; números e data das apresentações: 24 e 25/031016.

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

Cessação da existência do conselho de administração e introdução
do administrador único.

Administrador único designado para o primeiro mandato: António
Manuel Queirós Faria da Mota, casado, residente na Rua Fonte da
Moura, 355, Porto.

Data: 8 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

27 de Abril de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2003833170

FRANCISCO DA MOTA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2216/870116; identificação de pessoa colectiva n.º 501769463;
averbamentos n.os 5 e 6 à inscrição n.º 1; números e data das apre-
sentações: 25 e 27/040329.

Certifico que, pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe foram efectuados os registos de:

Cessação de funções do gerente Francisco da Mota � renúncia.
Data: 7 de Maio de 2002.
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Cessação de funções da gerente Maria Rosa Ferreira da Mota Cus-
tódio � renúncia.

Data: 7 de Maio de 2002.

Conferida, está conforme o original.

31 de Março de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2003834800

TRANSPORTES VÍTOR REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6089/990906; identificação de pessoa colectiva n.º 504399470;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
25/040511.

Certifico que, pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe foram efectuados os registos de:

Deslocação da sede para a Estrada Nacional Um, 1229, Areal,
S. João de Ver.

Conferida, está conforme o original.

4 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2003847847

IMOBILIÁRIA BRANDOENSE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4523/951030; identificação de pessoa colectiva n.º 503526258;
inscrição n.º 4 e inscrição n.º 8; números e data das apresentações:
17 e 21/040415.

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

Reforço do capital social para 536 740 euros, sendo o aumento de
531 740 euros, realizado por incorporação de prestações suplemen-
tares, subscrito pelos sócios em reforço e na proporção das quotas.

Capital: 536 740 euros.
Sócios e quotas:
1) José Gomes Serra;
2) Amélia Pereira da Silva Barros � cada um 268 370 euros.
Transformação em sociedade anónima.
Data da deliberação: 11 de Março de 2004, cuja redacção actuali-

zada do pacto é a seguinte:

Estatutos

CAPÍTULO I

Designação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação social Imobiliária
Brandoense, S. A., e reger-se-á pelos presentes estatutos e demais le-
gislação aplicável.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Outeirinho, na freguesia de
Santa Maria de Lamas, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. Por simples deliberação do conselho de administração, a
sociedade poderá transferir a sua sede para outro local, dentro do
mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como criar, trans-
ferir ou extinguir sucursais, agências ou outras formas de representa-
ção da sociedade no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a compra para revenda de imóveis e
construção civil.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações sociais em
outras sociedades de responsabilidade limitada, com objecto idêntico

ou diferente, bem como em sociedades reguladas por legislação espe-
cial e em agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 536 740 euros, representado por 107 348 acções, com o
valor nominal de cinco euros cada uma.

2 � As acções podem revestir a forma meramente escritural ou
incorporar-se em títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 ou mais
acções.

3 � As acções escriturais e as tituladas são reciprocamente
convertíveis nos termos da lei.

4 � Os títulos, provisórios ou definitivos, conterão as assinaturas
de dois administradores, podendo uma delas ser de chancela, sendo
autenticados com selo branco da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � Com o parecer do fiscal único ou do conselho fiscal, o capital
social poderá ser aumentado, por uma ou mais vezes, até ao montante
de 1 000 000 de euros, por deliberação da administração que, fixará
igualmente todas as condições de aumento.

2 � Sem prejuízo no disposto no número anterior, o capital social
poderá ser aumentado por deliberação da assembleia geral, que fixará
as condições de emissão.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá, nos termos da lei, adquirir e alienar acções
próprias, bem como sobre elas efectuar quaisquer operações, em direito
permitidas, que sejam deliberadas pelo conselho de administração.

2 � De igual modo, e por deliberação do conselho de administra-
ção, poderá a sociedade, nos termos da lei, adquirir obrigações pró-
prias, bem como realizar sobre elas quaisquer operações em direito
permitidas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de administração,
o fiscal único ou conselho fiscal.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas.
2 � A participação dos accionistas na assembleia geral depende do

averbamento das respectivas acções, sendo nominativas, ou sendo ao
portador, do seu depósito na sede social ou em qualquer instituição de
crédito, em nome do titular, até 10 dias antes da data designada para
a reunião da assembleia geral.

3 � Sendo o depósito efectuado em instituição de crédito, o depó-
sito deverá ser comprovado, perante a sociedade, até cinco dias antes
da data designada para a assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 � Os accionistas podem fazer-se representar na assembleia geral
por outros accionistas.

2 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas far-se-ão repre-
sentar por pessoa para o efeito nomeada pela respectiva administra-
ção, gerência ou direcção.

ARTIGO 11.º

1 � As deliberações são tomadas por maioria simples dos votos
emitidos na assembleia geral, salvo quando a lei ou o contrato dispu-
serem de modo diferente.

d) Adquirir, alienar, ou por qualquer forma obrigar ou onerar par-
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ticipações e outros bens e direitos imobiliários ou mobiliários, nome-
adamente viaturas;

e) Tomar e dar de arrendamento quaisquer prédios ou parte dos
mesmos;

f) Contratar os empregados da sociedade, estabelecendo as respec-
tivas condições contratuais e exercer o correspondente poder directivo
e disciplinar;

g) Constituir mandatários ou procuradores da sociedade e fixar-lhes
as atribuições ou poderes respectivos;

h) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa e passiva-
mente, podendo contrair obrigações, propor e fazer seguir pleitos,
confessar, desistir ou transigir, em quaisquer processos;

i) Em geral, resolver acerca de todos os assuntos que não caibam
na competência de outros órgãos sociais.

ARTIGO 15.º

A sociedade fica legalmente obrigada pela assinatura do presidente
do conselho de administração.

ARTIGO 16.º

1 � O conselho de administração reunirá sempre que seja convocado
pelo seu presidente, por sua iniciativa ou por solicitação de dois adminis-
tradores, do fiscal único ou do conselho fiscal, sendo necessária a presen-
ça da maioria dos seus membros para que possa validamente deliberar.

2 � As deliberações do conselho de administração serão tomadas
por maioria de votos, tendo o presidente, ou quem suas vezes fizer,
voto de qualidade.

3 � É permitido a qualquer administrador fazer-se representar por
outro administrador por simples carta.

ARTIGO 17.º

Os administradores poderão ou não prestar caução conforme for
deliberado pela assembleia geral que os elege.

SECÇÃO III

Conselho fiscal

ARTIGO 18.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, o qual
terá um suplente, ambos revisores oficiais de contas ou sociedades de
revisores oficiais de contas.

2 � Pode a assembleia geral eleger um conselho fiscal colegial, o
qual reunirá sempre que convocado nos termos legais e deliberará à
pluralidade de votos, tendo o seu presidente voto de qualidade.

3 � Um dos seus membros efectivos do conselho fiscal e um dos
suplentes serão revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores
oficiais de contas.

CAPÍTULO IV

Duração do mandato

ARTIGO 19.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral, o conselho de admi-
nistração, o fiscal único ou conselho fiscal, são eleitos por aquela
assembleia e por um período de três anos, podendo ser reeleitos uma
ou mais vezes.

2 � Os membros dos órgãos sociais poderão ou não ser accionistas
da sociedade, excepto aqueles que sejam revisores oficiais de contas ou
sociedades de revisores oficiais de contas.

3 � Terminado o prazo dos respectivos mandatos, os membros dos
órgãos sociais continuam em exercício até que os novos membros
dos órgãos sociais tomem posse dos respectivos cargos.

CAPÍTULO V

Remuneração dos órgãos sociais

ARTIGO 20.º

As remunerações a atribuir aos membros dos órgãos sociais serão
fixadas pela assembleia geral, podendo esta delegar tais poderes numa
comissão eleita para esse fim.

ARTIGO 21.º

1 � Os lucros líquidos, depois de deduzida a percentagem para fun-
do de reserva legal, serão distribuídos pela forma que a assembleia geral
deliberar.

2 � Pode a assembleia geral, por maioria simples, deliberar que
sejam distribuídos menos de metade dos lucros apresentados em cada
exercício.

3 � Sob proposta do conselho de administração, pode a assembleia
geral deliberar a constituição de outras reservas, designadamente des-
tinadas a estabilização de dividendos e ao seu reforço ou diminuição.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação da sociedade

ARTIGO 22.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e termos estabelecidos na lei.
2 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquidação

da sociedade será feita extrajudicialmente, através de uma comissão
liquidatária, constituída pelos membros do conselho de administração
em exercício à data da dissolução.

O texto do pacto social, na sua redacção actualizada, foi deposita-
do na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

5 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2005164496

AVEIFEIRA � CARNES E AVES DA FEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4186/940827; identificação de pessoa colectiva n.º 503270180;
número e data de apresentação: 1084/26062003.

Certifico que, foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2002

Conferida, está conforme o original.

8 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003828010

INDUCORTE � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7321/011023; identificação de pessoa colectiva n.º 505742454;
inscrição n.º 2; número e data de apresentação: 17/040416.

Certifico que, pela apresentação supra referida e em relação à soci-
edade em epígrafe foi efectuado o registo de dissolução e encerramento
da liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 23 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

23 Abril de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2005164500

F. OLIVEIRA DA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 7379/011119; identificação de pessoa colectiva
n.º 505829843; número e data de apresentação: 1718/30062003.

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

Conferida, está conforme o original.

29 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000189997
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CASIMIRO DOMINGOS PEREIRA OLIVEIRA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 7744//020509; identificação de pessoa colectiva
n.º 506034321; número e data de apresentação: 1720/30062003.

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

Conferida, está conforme o original.

29 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000189946

ROLIEURUP � COMÉRCIO MÁQUINAS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6692/010122; identificação de pessoa colectiva
n.º 505179539; número e data de apresentação: 1721/30062003.

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

Conferida, está conforme o original.

29 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000187129

LUÍS SOUSA & GUIMARÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 1179/770215; identificação de pessoa colectiva
n.º 500610622; número e data de apresentação: 1722/30062003.

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

Conferida, está conforme o original.

29 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000189911

A. J. GOMES & COMPANHIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4062/940406; identificação de pessoa colectiva
n.º 503194808; número e data de apresentação: 1723/30062003.

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

Conferida, está conforme o original.

29 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000191703

CARPINTARIA PINHEIRO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6130/991006; identificação de pessoa colectiva
n.º 504656953; número e data de apresentação: 1724/30062003.

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

Conferida, está conforme o original.

29 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000187080

ARMINDO & NELSON CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6758/010307; identificação de pessoa colectiva
n.º 505262479; número e data de apresentação: 1428/27062003.

Certifico que, para efeitos de publicação que foram depositados na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas do
exercício de 2002.

Conferida, está conforme o original.

22 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2002437912

ÁLVARO COELHO & IRMÃOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4610/960202; identificação de pessoa colectiva
n.º 503582565; número e data de apresentação: 1826/30062003.

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

Conferida, está conforme o original.

29 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000154832

AMÉRICO SÁ & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 1996/850801; identificação de pessoa colectiva
n.º 501554327; número e data de apresentação: 1809/30062003.

Certifico que, foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe, os
documentos referentes a prestação de contas do ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000192742

RUI & SANTOS � TRANSPORTES E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 3727/930301; identificação de pessoa colectiva
n.º 502948469; número e data de apresentação: 903/030626.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas do
exercício de 2002.

1 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000187188

G. P. R. CORTIÇAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 7327/011024; identificação de pessoa colectiva
n.º 505714094; número e data de apresentação: 901/030626.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas do
exercício de 2002.

1 de Novembro de 2003. � O Segundo Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000187110

FERREIRA & ALMEIDA � CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5486/980330; identificação de pessoa colectiva
n.º 504133829; número e data de apresentação: 1691/030630.
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Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas do
exercício de 2002.

22 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias
dos Santos. 2000177875

CORTICEIRA DO BOLHÃO � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5843/990204; identificação de pessoa colectiva
n.º 505537109; número e data de apresentação: 1692/030630.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas do
exercício de 2002.

22 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias
dos Santos. 2000189369

ALUMÍNIOS OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 2591/881213; identificação de pessoa colectiva
n.º 502076852; número e data de apresentação: 524/030623.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas do
exercício de 2002.

25 de Outubro 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000164048

VALDEMAR PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 1235/770708; identificação de pessoa colectiva
n.º 500673128; número e data de apresentação: 533/030623.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas do
exercício de 2002.

25 de Outubro 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000164200

DAVID & MÁRIO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5755/981118; identificação de pessoa colectiva
n.º 504298313; número e data de apresentação: 606/24062003.

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

Conferida, está conforme o original.

25 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000191525

REIS & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 2491/880614; identificação de pessoa colectiva
n.º 501996052; número e data de apresentação: 575/24062003.

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

Conferida, está conforme o original.

25 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2000165419

ALFREDO PAIS MOREIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 2082/860213; identificação de pessoa colectiva
n.º 501611118; número e data de apresentação: 618/24062003.

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

25 de Outiabro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000189490

AMORIM & IRMÃOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 106/221006; identificação de pessoa colectiva
n.º 500311390; número e data de apresentação: 1906/300603.

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

29 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria
Correia Bastos. 2003829377

CONSTRUÇÕES LAUREANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 2650/890203; identificação de pessoa colectiva
n.º 502103086; número e data de apresentação: 563/24062003.

Certifico que, para efeitos de publicação que foram depositados na
respectiva pasta os documentos relativos a prestação de contas do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2000175325

ASR � COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 7676/020326; identificação de pessoa colectiva
n.º 504021389; número e data de apresentação: 588/24062003.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas do
exercício de 2002.

25 de Outubro de 2003. � A Segunda Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2002436517

SERAFIM GOMES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 7109/010803; identificação de pessoa colectiva
n.º 505545098; número e data de apresentação: 925/260603.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas do
exercício de 2002.

1 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante João Soares
Figueiredo. 2000186645

SERRALHARIA BERNARDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 7346/011106; identificação de pessoa colectiva
n.º 505545381; número e data de apresentação: 939/260603.
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Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas do
exercício de 2002

1 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante João Soares
Figueiredo. 2000186696

ESCOLA DE CONDUÇÃO SANTA MARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 1492/791011; identificação de pessoa colectiva
n.º 500914869; número e data de apresentação: 518/23062003.

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

Conferida, está conforme o original.

25 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2000189172

BERNARDES & BERNARDES � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES E URBANISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4201/940914; identificação de pessoa colectiva
n.º 503308471; número e data de apresentação: 517/23062003.

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2000196705

F e P � ESTOFOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5433/980227; identificação de pessoa colectiva
n.º 504118714; número e data de apresentação: 1480/030627.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas do
exercício de 2002.

22 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias
dos Santos. 2003848924

JOAQUIM MARQUES MOREIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 2691/890314; identificação de pessoa colectiva
n.º 502128640; número e data de apresentação: 1487/030627.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas do
exercício de 2002.

22 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias
dos Santos. 2003848991

SOTECNOTELA � SOCIEDADE
DE IMPERMEABILIZAÇÕES E COBERTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5143/970704; identificação de pessoa colectiva
n.º 503951374; número e data de apresentação: 1734/30062003.

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

Conferida, está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Maria Arminda
Branco da Silva Soares Duarte. 2000199550

LUÍS ANDRADE MOTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 7168/010903; identificação de pessoa colectiva
n.º 505631539; número e data de apresentação: 1602/030627.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na
respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas do
exercício de 2002.

22 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria
Correia Bastos. 2000159915

PAULO CASTRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6231/991228; identificação de pessoa colectiva
n.º 504808443; número e data de apresentação: 1750/30062003.

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

Conferida, está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Maria Arminda
Branco da Silva Soares Duarte. 2000160913

CHRISTIAN DIETZ � FÁBRICA
PORTUGUESA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 3015/900621; identificação de pessoa colectiva
n.º 502438398; número e data da apresentação: 1672/300603.

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

Conferida.

9 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Maria Arminda Branco
da Silva Soares Duarte. 2001962800

JOANDA � PRODUTOS DE CORTIÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5723/981007; identificação de pessoa colectiva
n.º 504267531; número e data da apresentação: 1837/30062003.

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

Conferida.

21 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Arminda Branco
da Silva Soares Duarte. 2003832785

FERNANDO AMÉRICO S. PINTO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4057/940323; identificação de pessoa colectiva
n.º 503271969; número e data da apresentação: 928/260603.
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Certifico que, para efeito de publicação, foram depositados na res-
pectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas do exer-
cício de 2002.

1 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000181961

FERNANDO HERCULANO & SOBRINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 3983/940113; identificação de pessoa colectiva
n.º 503167533; número e data da apresentação: 953/260603.

Certifico que, foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do exercício de 2002.

Conferida.

8 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria
Correia de Bastos. 2000164536

MOVIFAG � CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4951/970113; identificação de pessoa colectiva
n.º 503813656; número e data da apresentação: 1727/300603.

Certifico que, foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do exercício de 2002.

Conferida.

10 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Branco
da Silva Soares Duarte. 2003832874

DISTRILAMAS � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5976/990514; identificação de pessoa colectiva
n.º 504773364; número e data da apresentação: 1905/300603.

Certifico que, foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do exercício de 2002.

Conferida.

29 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2003855009

STAND VALDEMAR CARDOSO �
COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5797/981223; identificação de pessoa colectiva
n.º 504397168; número e data da apresentação: 596/24062003.

Certifico, para efeito de publicação que foram depositados na res-
pectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas do exer-
cício de 2002.

25 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2003279989

STAND VALDEMAR CARDOSO �
COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5797/981223; identificação de pessoa colectiva n.º
504397168; número e data da apresentação: 584/24062003.

Certifico que, para efeito de publicação, foram depositados na res-
pectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas do exer-
cício de 2001.

25 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2000164684

 ANTÓNIO RODRIGUES DIAS & COMPANHIA, L.DA

Sede: Ponte Nova, Paços de Brandão, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 1483/790808; identificação de pessoa colectiva
n.º 500878323; número e data da apresentação: 641/240603.

Certifico que, para efeito de publicação, foram depositados na res-
pectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas do exer-
cício de 2002.

25 de Outubro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 2003826386

 RAMIRO PEREIRA DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 3225/910206; identificação de pessoa colectiva
n.º 502557923; número e data da apresentação: 616/24062003.

Certifico, que foram depositados na pasta da socieade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do exercício de 2002.

Conferida.

25 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000157521

CESAR ANTÓNIO LOPES � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 7204/010914; identificação de pessoa colectiva
n.º 505370832; número e data da apresentação: 458/20062003.

Certifico, que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do exercício de 2002.

Conferida.

25 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000198309

RUFINO NEVES & PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 2044/851122; identificação de pessoa colectiva
n.º 501565108; número e data da apresentação: 468/20062003.

Certifico, que foram depositados na pasta  da socieade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do exercício de 2002.

Conferida.

18 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003434542

MARIA OLINDA RIBEIRO GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 7157/010827; identificação de pessoa colectiva
n.º 505595419; número e data da apresentação: 447/20062003.

Certifico, para efeito de publicação que foram depositados na res-
pectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas do exer-
cício de 2002.

18 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2000172334

PMF-GEST � GABINETE DE APOIO À GESTÃO, L.DA

Sede: Rua do Rapigo, 250, Mozelos, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4799/960808; identificação de pessoa colectiva
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n.º 503711527; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 16 e 17/040428.

Certifico, para efeitos de publicação que foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções do gerente Carlos Orlando Frederico Ribeiro,
renúncia.

Data: 28 de Fevereiro de 2004.
Designação da gerente Paula Cristina Oliveira da Silva Ribeiro,

casada e residente na Rua da Columbófila, 61, Fiães.

18 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 2005164844

DURMET � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6134/991006; identificação de pessoa colectiva
n.º 504963791; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 8/
040422.

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

Reforço do capital social para 250 000 euros, sendo o aumento de
50 480,84 euros, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios em
reforço e na proporção das quotas.

Alteração do pacto � artigo alterado 3.º, cuja redacção actualiza-
da é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 250 000
euros, dividido em duas quotas iguais de 125 000 euros, cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios.

O texto do pacto social, na sua redacção actualizada, foi deposita-
do na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

5 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2005164674

REGIÃO DOS LAGOS � RESTAURANTE
E CHURRASCARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8356/030821; identificação de pessoa colectiva
n.º 506687589; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 24/040415.

Certifico que, pela apresentação supra referida e em relação a so-
ciedade em epígrafe, foram efectuados os registos de:

Cessação de funções do gerente David de Sá Ferreira Júnior, renúncia.
Data: 5 de Fevereiro de 2004.

Conferida esta conforme o original.

29 de Abril de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2005164470

MOBILIADORA ECONÓMICA DE ÁLVARO
CORREIA & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4097/940511; identificação de pessoa colectiva
n.º 503209651; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 7/
040414.

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

Reforço do capital social para 250 000 euros, sendo o aumento de
245 012,02 euros, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios na pro-
porção das quotas, reforçando a sócia Leontina Oliveira Coelho Correia,
a sua quota, e o sócio constitui uma nova quota de 196 009,42 euros.

Alteração do pacto � artigos alterados: 3.°, cuja redacção actuali-
zada é a seguinte:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
250 000 euros, dividido em três quotas, sendo duas de 3 990,38 euros
e 196 009,42 euros, cada, pertencentes ao sócio Álvaro Manuel
Casimiro Correia e outra de 50 000,20 euros, pertencente à sócia
Leontina Oliveira Coelho Correia.

O texto do pacto social, na sua redacção actualizada, foi deposita-
do na pasta respectiva.

Conferida, esta conforme o original.

26 de Abril de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2003842500

CARPINTARIA MILHEIRÓS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 2834/890818; identificação de pessoa colectiva
n.º 502210931; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/
040414.

Certifico que, pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução e encerra-
mento da liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 15 de Marco
de 2004.

Conferida, está conforme o original.

23 de Abril de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2005182796

VALE DE CAMBRA

COLEP ENERGIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula n.º
534/940614; identificação de pessoa colectiva n.º 503217263;
número e data da apresentação: 1/20040524.

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

Está conforme.

24 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Paula Ribei-
ro Nunes dos Santos. 2005618578

BEJA
VIDIGUEIRA

SANIVITI � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE PRODUTOS AGRO-PECUÁRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vidigueira. Matrícula n.º 118/
040506; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040506.

Contrato de sociedade

No dia 23 de Abril de 2004, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades de Empresas de Setúbal, perante mim, Ana da Concei-
ção Oliveira Carolino Pelaio, primeira-ajudante do Cartório em subs-
tituição legal da notária, licenciada Teresa Isabel Dias de Rodrigues
Vieira, por motivo de licença de maternidade, compareceu como
outorgante:

Aires José da Rosa Guerreiro, natural da freguesia e concelho da
Vidigueira, casado com Rosa Maria Batuca Covas, sob o regime da
separação de bens, residente na Rua de Santa Clara, 14, Vidigueira.

Verifiquei a identidade do outorgante pela exibição do respectivo
Bilhete de Identidade n.º 6092945, de 27 de Julho de 2000, emitido
pelos Serviços de Identificação Civil de Beja.
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E pelo outorgante foi dito:
Que constitui uma sociedade comercial unipessoal por quotas da

qual  é o único sócio e que se regerá pelas cláusulas a condições cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firmade Saniviti � Comércio e Repre-
sentações de Produtos Agro-Pecuários, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tern a sua sede na Rua de Santa Clara, 14, fregue-
sia e concelho da Vidigueira.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sua sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e bem assim,
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso e-a reta-
lho de produtos para a agricultura e pecuária, represent-ação-de marcas
dos respectivos produtos, assistência técnica e prestação de serviços
para a agricultura e pecuária.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração
conforme ele decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares de
empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o objecto
desses agrupamentos complementares e ou empresas não coincida no
todo ou em parte com aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2004. � A Ajudante, Estela Maria Palma da Rosa
Ferro Carvalho. 2001892977

BRAGA
BARCELOS

MAI-X-ARME � CABELEIREIROS, L.DA

Sede: Rua Elias Garcia, 179, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5571/
20040426; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20040426.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, entre Maria Teresa
Torres dos Santos, divorciada e Filomena Maria Vieira Carvalho Ribeiro
casada com Paulo Jorge Paralvas Ribeiro, na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.°

1 � A sociedade adopta a denominação MAI-X-ARME � Cabe-
leireiros, L.da, e tem a sua sede na Rua Elias Garcia, 179, freguesia de
Arcozelo, concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.°

O objecto da sociedade consiste em exploração de salão de cabelei-
reiro e gabinete de estética, com actividades de podologia. Comércio
de artigos de cosmética e capilares.

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 uma das sócias.

2 � A sociedade poderá exigir das sócias prestações suplementares
ao capital até ao montante global de 10 000 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 ambas as sócias, que desde já ficam nomeadas 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.°

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, administra-
tivo 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.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005912549

 PANISABOR � PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Sede: Avenida Central, Macieira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5586/
20040514; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/
20040514.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, entre José
Domingos Padrão Novais e Rui Manuel Marques Ferreira, solteiros,
foi constituida a sociedade que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.°

1 � A sociedade adopta a denominação Panisabor � Padaria e
Pastelaria, L.da, e tem a sua sede na Avenida Central, freguesia de
Macieira de Rates, concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2°

O objecto da sociedade consiste em exploração de estabelecimento
de restauração e bebidas, nomeadamente padaria e pastelaria. Fabrico
e comércio de pão e produtos de pastelaria nomeadamente bolos.

ARTIGO 3.°

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

ARTIGO 4.°

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

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

ARTIGO 5.°

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

ARTIGO 6.°

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.°

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

ARTIGO 8.°

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

 ARTIGO 9.°

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

 ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, devendo
constar do respectivo aviso o dia, hora e local e ordem de trabalhos.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005924040

LOUBARTÊXTIL � INDÚSTRIA DE MALHAS, L.DA

Sede: Crujães, Várzea, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1392/
881024; identificação de pessoa colectiva n.º 502052414;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: of. 26/20040506.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, cessou as
funções de gerente Joaquim Ricardo Lourenço, por renúncia, sendo a
data da comunicação de 9 de Fevereiro de 2004.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005913642

 PINHEICELLUS � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Praceta Rogório Calás de Carvalho, 20/22, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3808/
20001117; identificação de pessoa colectiva n.º 505226227; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 11/20040507.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
um aumento de 45 000 euros, em dinheiro e alterados o artigo 3.º e
o n.º 1 do artigo 4.º do pacto social, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000
euros, dividido em duas quotas iguais de 25 000 euros cada, perten-
cendo 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 aos sócios Adelino de Jesus Rodrigues, já nomeado gerente e
Maria Júlia Ferreira de Araújo Rodrigues, que desde já fica nomeada
gerente.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005913669

 FALCÃOCRESTE � SOCIEDADE AGRÍCOLA
DA QUINTA DE CRESTES, S. A.

Sede: Campo 5 de Outubro, 52, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1035/
861112; identificação de pessoa colectiva n.º 501739068;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 51/20040507.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o averbamento de teor seguinte:

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 51/20040507 �
Recondução dos membros do conselho de administração e do fiscal
único.

Data da deliberação: 30 de Dezembro de 2003.
Prazo: 2004-2007.
Conselho de administração: presidente: António Sampaio Falcão.
Vogais: António Alexandre Bessa Meneses Falcão e Francisco

Fortunato Sousa Gomes de Castro.
Fiscal único:
Efectivo: Duarte Nuno & Teixeira, Sociedade de Revisores Oficiais

de Contas, representada por Duarte Nuno Cardoso Amorim Pinto,
revisor oficial de contas.

Suplente: Jorge António Oliveira e Sá, revisor oficial de contas.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2002740887

 ILÍDIO CARVALHO, L.DA

Sede: Igreja, Cambeses, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1113/
870424; identificação de pessoa colectiva n.º 501815694; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 15/20040513.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
um aumento de 39 000 000$, em dinheiro, alterando o artigo 3.º do
pacto social, o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores do activo, é de 40 000 000$, dividido em quatro
quotas, sendo uma de 22 000 000$ pertencentes ao sócio Ilídio Cor-
reia de Carvalho, uma de 10 000 000$, pertencente à sócia Maria
Idalina Rodrigues de Castro Carvalho e duas iguais de 4 000 000$ cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios Maria do Céu Rodrigues de
Carvalho e Tiago António de Castro Carvalho.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005927171
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POUPACONTA � CONTABILIDADE E FISCALIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua D. Afonso, loja 66, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5229/
20030324; identificação de pessoa colectiva n.º 506533654;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 20/20040512.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, a mesma
mudou a sede para a Rua D. Afonso , loja 66, Arcozelo, Barcelos.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005927287

CUNHA & CARVALHO � MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Aldão, Vila Frescaínha São Martinho, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3841/
20010112; identificação de pessoa colectiva n.º 505282070;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 19/20040512.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, a mesma
mudou a sede para a Rua do Aldão, Vila Frescaínha São Martinho,
Barcelos.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005927163

FOILIMPA � LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS
PÚBLICAS E OUTROS ESPAÇOS, L.DA

Sede: Edifício Sardoal Residence, fracção H, lugar
do Barreiro, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5489/
20040113; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 7/20040512.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, Manuel Joa-
quim Falcão da Silva cessou as funções de gerente, por renúncia, sendo
a data da comunicação de 11 de Abril de 2004.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005912689

ÁGUAS DO CÁVADO, S. A.

Sede: Gaído, Areias de Vilar, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2604/
950606; identificação de pessoa colectiva n.º 503447846; data da
apresentação:  20040512.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referentes ao ano
de exercício de 2003.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005927279

MÁRCIA LOUREIRO & FÁTIMA SILVA, L.DA

Sede: Rua D. António Barroso, Centro Comercial Barlos, loja L,
117-119, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5585/
20040511; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:  36/
20040511.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, entre Márcia
Sofia Arantes Loureiro, solteira, maior e Maria de Fátima Gonçalves
Calheiros da Silva, viúva, foi constituída a sociedade que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma: Márcia Loureiro & Fátima
Silva, L.da, e tem a sua sede na Rua D. António Barroso, Centro
Comercial Barlos, loja L, 117-119, freguesia e concelho de Bar-
celos.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de produtos alimentares,
artigos de decoração, utilidades domésticas, vestuário, mobiliário, brin-
quedos, artigos de desporto, bijuterias e plantas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A divisão e cessão de quotas são livremente permitidas entre os
sócios. Porém, quando feitas a estranhos dependem do consentimen-
to da sociedade e dos restantes sócios não cedentes, que por esta or-
dem terão direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunera-
da ou não conforme for deliberado em assembleia geral e a sua
representação em juízo ou fora dele, activa e passivamente, com-
pete a ambas as sócias Márcia Sofia Arantes Loureiro e Maria de
Fátima Gonçalves Calheiros da Silva, que desde já ficam nomeadas
gerentes.

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

3 � Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra, venda,
aluguer e oneração de veículos automóveis, bem como celebrar con-
tratos de locação financeira.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios através de deliberação unânime da
assembleia geral, prestações suplementares de capital, na proporção
das suas quotas e até ao limite máximo de vinte vezes o capital social.

Esta conforme o original.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005927155

CONCEICRUZ � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Mereces, Barcelinhos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula
n.º 3852/20010124; identificação de pessoa colectiva
n.º 505262959; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 30/20040511.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o registo de teor seguinte:

Apresentação n.º 30/20040511 � Dissolução � encerramento da
liquidação.

Data da aprovação das contas: 2 de Fevereiro de 2001.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005927198
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JOMACOTEX � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Quintão, Rio Côvo Santa Eugénia, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2059/
920504; identificação de pessoa colectiva: 502755903;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 28 e 29/20040511.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, cessou as fun-
ções de gerente, Rosa Marinho Coelho Costa, por renúncia, sendo a
data da comunicação de 30 de Dezembro de 2003 e foi nomeada ge-
rente em 30 de Dezembro de 2003, Carla Solange Garrocho Borges
Alves.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005912913

IRMÃOS CRUZ BORGES, L.DA

Sede: Venda, Cx 219, Martim, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4562/
20011106; identificação de pessoa colectiva n.º 505805367; data
da apresentação: 20040420.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
de exercício de 2003.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005131601

FÁBRICA DE MALHAS RIO CÁVADO, L.DA

Sede: Rua João Gomes Lourenço, Tamel
São Veríssimo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1250/
880121; identificação de pessoa colectiva n.º 501923950; data da
apresentação: 20040428.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
de exercício de 2003.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005913286

LEOPIC � GABINETE TÉCNICO DE FILMES
PARA BORDAR, L.DA

Sede: Avenida Paulo Felisberto, Edifício Quinta Nova, loja 43-D,
Vila Frescaínha São Martinho, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2928/
970124; identificação de pessoa colectiva: 503826413;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/20040426.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de teor seguinte:

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 11/20040426 � Sede:
Avenida Paulo Felisberto, Edifício Quinta Nova, loja 43-D, Vila
Frescaínha São Martinho, Barcelos.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005913197

PREDILOC � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua D. António Barroso, 89, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3385/
990205; identificação de pessoa colectiva n.º 504429671; data da
apresentação: 20040428.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
de exercício de 2003.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005913227

J. ARAÚJO & PEIXOTO � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua Miguel Bombarda, 83, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3557/
991126; identificação de pessoa colectiva n.º 504786849;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 17/20040423.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que cessou as
funções de gerente António Peixoto Pinheiro, por renúncia, sendo a
data da comunicação de 16 de Abril de 2004.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005913162

LACSIF � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Barrancos, Vila Seca, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5510/
20040203; identificação de pessoa colectiva n.º 506858383;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 18/20040423.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que cessou as
funções de gerente João Carlos Ribeiro da Rocha, por renúncia, sendo
a data da comunicação de 19 de Abril de 2004.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005913154

NATALCER � INDÚSTRIA DE CERÂMICA, L.DA

Sede: Igreja, Areias, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4747/
20020304; identificação de pessoa colectiva n.º 505866056; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 36/20040420.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
um aumento de 10 000 euros, em dinheiro, alterando o artigo 3.º do
pacto social, cuja redacção é a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 9000 euros
do sócio João Duarte Coelho e outra de 6000 euros da sócia Olívia
Fernandes Faria.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005912743

MACEDO & ARAÚJO, L.DA

Sede: Boela, Vila Boa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4572/
20011108; identificação de pessoa colectiva n.º 505682800; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 39/20040420.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
um aumento de 15 000 euros, em dinheiro, alterando o artigo 4.º do
pacto social, cuja redacção é a seguinte:
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4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros e corresponde à soma de duas quotas de 10 000 euros,
uma de cada um dos sócios David Macedo Fernandes e Maria de Fáti-
ma Araújo Rodrigues.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005912735

COZINHA NOVA DE BARCELOS � REFEIÇÕES
AO DOMICÍLIO, L.DA

Sede: Edifício Santa Clara, fracções AH, AJ, AL e AM, Urbaniza-
ção das Calçadas, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3234/
980512; identificação de pessoa colectiva n.º 504220209;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 33 e 34/20040531.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, cessou as
funções de gerente Rui Fernando Barros Rodrigues, por renúncia, sendo
a data da comunicação de 16 de Janeiro de 2001 e foram alterados o
artigo 3.º e os n.os 1 e 2 do artigo 4.º do pacto social, cuja redacção
é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores da escrita social, é de 5000 euros, dividido em três
quotas, sendo uma de 4600,96 euros, pertencente ao sócio Rui Fer-
nando Barros Rodrigues, uma de 100 euros, pertencente ao sócio
Paulino Leite Barroso e uma de 299,04 euros, pertencente ao sócio
João Pedro Faria Leite Barroso.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, compete aos
sócios Paulino Leite Barroso e João Pedro Faria Leite Barroso, que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

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

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005924210

ESPOBARCELOS � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Sede: Rua Dr. José Júlio Vieira Ramos, 261, loja 4,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5495/
20040121; identificação de pessoa colectiva n.º 506523225; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 17/20040513.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi alterado
o corpo e n.º 1 do artigo 6.° do pacto social, cuja redacção é a seguinte:

6.º

A administração e a representação da sociedade incumbem a sócios
ou não, eleitos em assembleia geral, sendo já gerente o sócio José
Monteiro Gomes e ficando desde já nomeado gerente o sócio Domin-
gos Ribeiro Pereira.

 1 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas con-
juntas de dois gerentes, excepto nos actos de mero expediente, em
que é suficiente a assinatura de um gerente.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005913278

COGEBAR � COGERAÇÃO DE BARCELOS, L.DA

Sede: Cachada, Tamel São Veríssimo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2882/
961016; identificação de pessoa colectiva n.º 503802565; averbamento
n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/20040513.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, cessou as
funções de gerente Joaquim de Sousa Coutinho, por renúncia, sendo a
data da comunicação de 3 de Janeiro de 2004.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005924245

DECORAÇÕES MACEDO DUARTE, L.DA

Sede: Trás da Fonte, Galegos Santa Maria, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4852/
20020207; identificação de pessoa colectiva n.º 505968347; data
da apresentação: 24052004.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referente ao ano
do exercício de 2003.

4 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Violeta da
Costa Gomes. 2005927341

METALOADÃES � MONTAGEM DE ESTRUTURAS
METÁLICAS, L.DA

Sede: Barreiros, Adães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4635/
20011204; identificação de pessoa colectiva n.º 505881225; data
da apresentação: 24052004.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o depósito dos documentos da prestação de contas, referente ao
ano do exercício de 2003.

4 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Violeta da
Costa Gomes. 2005924903

ANTÓNIO SANTOS & COUTO, L.DA

Sede: Vila Cova de Cima, Vila Cova, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4361/
20010828; identificação de pessoa colectiva n.º 505581906; data
da apresentação: 24052004.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referente ao ano
do exercício de 2003.

4 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Violeta da
Costa Gomes. 2005913782

MÁRIO DIAS, L.DA

Sede: Rua Dr. António Barroso, 60 e 62, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3556/
991125; identificação de pessoa colectiva n.º 504582640; data da
apresentação: 20042004.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2003.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005131628
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CONSTRUÇÕES CUNHA & FARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Cachadinha, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4523/
20011023; identificação de pessoa colectiva n.º 505643561; ins-
crição n.º 8; números e data das apresentações: 25 e 26/20040511.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, a mesma foi
transformada em unipessoal, cujo pacto social fica com a seguinte
redacção:

1.º

 A sociedade adopta a firma Construções Cunha & Faria,
Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede no lugar da Cachadinha, freguesia de
Abade do Neiva, concelho de Barcelos.

3.º

O objecto social é construção, ampliação, transformação e restauro
de edifícios. Compra e venda de bens imobiliários.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
e representa-se por uma quota de igual valor, do sócio único Manuel
Barbosa Faria.

5.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital, até
ao montante de 100 000 euros.

6.º

A administração e a representação da sociedade, incumbem a um
ou mais gerentes, sócios ou terceiros, remunerados ou não, conforme
for deliberado em assembleia-geral.

1 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Manuel Barbosa Faria.
2 � Para obrigar a sociedade a suficiente a assinatura do gerente.

7.º

São autorizados negócios jurídicos entre a sociedade e o sócio único,
mas os negócios devem servir a prossecução do objecto da sociedade,
obedecerem a forma legalmente prescrita e, em todos os casos devem
observar a forma escrita.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005912921

 HILETEX � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Loteamento das Calçadas, Rua de Santa
Catarina, cave 10, Arcozelo,  Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5584/
20040511; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
20040511.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, entre Hilário
Ferreira Fernandes, casado com Maria de Lurdes Martins Cruz, na
comunhão de adquiridos e Helena Maria Martins da Cruz Costa casa-
da com Francisco Gomes da Costa, na comunhão de adquiridos, foi
constituida a sociedade que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Hiletex � Confecções, L.da

2 � Tem a sua sede no Loteamento das Calçadas, Rua de Santa
Catarina, cave 10, freguesia de Arcozelo, concelho de Barcelos.

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

serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.°

O objecto da sociedade consiste na confecção, comércio e repre-
sentações de produtos diversos, nomeadamente vestuário.

ARTIGO 3.º

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

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

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

ARTIGO 4°

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não
sócios, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

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

4 � Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá ainda:
a) Comprar, trocar ou vender quaisquer bens móveis e imóveis de

e para a sociedade, incluindo veículos automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar quaisquer contratos de leasing;
d) Confessar, desistir e transigir em juízo.

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.°

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 falecimento de qualquer 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 par maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005927147
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SOUTOCERÂMICA, L.DA

Sede: Souto da Porta, Oliveira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5336/
20030612; identificação de pessoa colectiva n.º 506612880;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; número e data
da apresentação: 2 e 3/20040511.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, cessou as
funções de gerente João Manuel Barbosa Ferreira , por renúncia, cuja
data da comunicação é de 6 de Maio de 2004 e foram alterados os
artigos 3.° e 4.º do pacto social, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada um dos sócios Manuel Joaquim Barbosa Ferreira e Benilde Maria
Pereira Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade incumbem aos
gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral, sendo já gerente
o sócio Manuel Joaquim Barbosa Ferreira.

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

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

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

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

aquisição de bens.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005913758

MARICONFEX � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Airó de Baixo, Adães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4748/
20020410; identificação de pessoa colectiva n.º 506049191; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação:15/20040511.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de teor seguinte:

Apresentação n.º 15/20040511 � Dissolução � encerramento da
liquidação.

Aprovação das contas: 28 de Janeiro de 2004.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005927139

TALHO ARAÚJO & ALVES, L.DA

Sede: Rua Irmãos S. João de Deus, lote 64, Edifício Cor de
Rosa, Caixa Postal 628, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5583/
20040511; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:1/
20040511.

Certifico que, em referência a sociedade em epígrafe, entre Fran-
cisco Gabriel de Sousa Alves casado com Isabel Maria Faria Gonçalves
Alves, na comunhão de adquiridos e Augusto Manuel Lima de Araújo
casado com Carla Filipa Faria Salsa, na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Talho Araújo & Alves, L.da

2 � A sede social é na Rua Irmãos São João de Deus, lote 64,

Edifício Cor de Rosa, Caixa Postal 628, freguesia de Arcozelo, con-
celho de Barcelos.

3 � Mediante prévia deliberação da assembleia geral, a gerência
poderá transferir a sede social para qualquer outro local dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar filiais,
sucursais ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: compra e venda de carnes verdes e
salgadas, de produtos à base de carnes, e outros bens alimentares
nomeadamente congelados. Talho.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

Por deliberação tomada por unanimidade de todo o capital social,
poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
até ao dobro de capital social actual e os sócios poderão fazer à so-
ciedade os suprimentos de que ela carecer.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e a representação da sociedade incumbe a
sócios ou não, eleitos em assembleia geral, remunerados ou não con-
forme for deliberado.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

3 � Nos poderes de gerência estão incluídos os de comprar, ven-
der, permutar e alugar veículos automóveis e quaiquer outros bens
móveis, celebar contratos de locação financeira ou de leasing para a
sua aquisição, tomar de trespasse ou de arrendamento quaisquer lo-
cais, bem como alterar ou rescindir os respectivos contratos.

ARTIGO 6.º

Carece de consentimento da sociedade a cessão de quotas a estra-
nhos, tendo direito de preferência em primeiro lugar os sócios não
cedentes e em segundo a sociedade.

ARTIGO 7.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.
Gerentes nomeados: Francisco Gabriel de Sousa Alves e Augusto

Manuel Lima de Araújo.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2000473130

BORGES & MATIAS, L.DA

Sede: Telo Rio, Encourados, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5017/
20021126; identificação de pessoa colectiva n.º 506379698; data
da apresentação: 20040510.

Certifico que, em referência a sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
de exercício de 2003.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005913723
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MANUEL JOAQUIM DA SILVA CARVALHO
 & CARVALHO, L.DA

Sede: Giestal, Airó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5162/
20030224; identificação de pessoa colectiva n.º 506488403; data
da apresentação: 20040510.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
de exercício de 2003.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005913715

REI, ANTÓNIO, MIRANDA & LONGRAS, L.DA

Sede: Rua Cândido da Cunha, 4, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 371/
760515; identificação de pessoa colectiva n.º 500580570; data da
apresentação: 20040507.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
de exercício de 2003.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005913677

 TÊXTIL ANTÓNIO FALCÃO, S. A.

Sede: Calçadas, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 287/
730326; identificação de pessoa colectiva n.º 500283362;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º E-14 e averbamento n.º 2 à ins-
crição n.º E-16; números e data das apresentações: 44 e 45/
20040507.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os averbamentos de teor seguinte:

Averbamento n.º 3 � Apresentação n.º 44/20040507 �
Recondução dos membros do conselho de administração.

Data da deliberação: 31 de Dezembro de 2003.
Prazo: 2004-2007.
Presidente: António Sampaio Falcão.
Primeiro vogal: António Alexandre Bessa Meneses Falcão.
Segundo vogal: Francisco Fortunato Sousa Gomes de Castro.
Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 45/20040507 �

Recondução do fiscal único e suplente.
Data da deliberação: 31 de Dezembro de 2003.
Prazo: 2004-2007.
Fiscal único: Óscar Quinta Canedo da Mota e Pores Fernandes,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Manuel
Augusto Pires Fernandes, revisor oficial de contas.

Suplente: José Carlos Canedo Goncalves da Mota, revisor oficial
de contas.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2000374824

 FITEXAR � FIBRAS TÊXTEIS ARTIFICIAIS, S. A.

Sede: Santa Marta, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 191/
670621; identificação de pessoa colectiva n.º 500116890;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º E-11 e inscrição n.º E-12; núme-
ros e data das apresentações: 46 e 47/20040507.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os averbamentos de teor seguinte:

Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 46/20040507 �
Recondução dos membros do conselho de administração.

Data da deliberação: 31 de Dezembro de 2003.
Prazo: 2004-2007.
Presidente: António Sampaio Falcão.
Primeiro vogal: António Alexandre Bessa e Meneses Falcão.
Segundo vogal: Maria Filomena Bessa e Meneses Falcão.
Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 47/20040507 �

Recondução do fiscal único e suplente.
Data da deliberação: 31 de Dezembro de 2003.
Prazo: 2004-2007.
Fiscal único. Óscar Quinta, Canedo da Mota e Pires Fernandes,

Sociedade de Revisores Oficias de Contas, representada por Manuel
Augusto Pires Fernandes, revisor oficial de contas.

Suplente: José Carlos Canedo Gonçalves da Mota, revisor oficial
de contas.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2000374832

 FALCÃO II � SGPS, S. A.

Sede: Campo 5 de Outubro, 52, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2548/
950227; identificação de pessoa colectiva n.º 503385220;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º E-1 e averbamento n.º 2 à inscri-
ção n.º E-7; números e data das apresentações: 48 e 49/20040507.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os averbamentos de teor seguinte:

Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 48/20040507 �
Recondução dos membros do conselho de adminsitração.

Data da deliberação: 30 de Dezembro de 2003.
Prazo: 2004-2007.
Presidente: António Sampaio Falcão.
Vogais: António Alexandre Bessa Maneses Falcão e Maria Filomena

Bessa e Meneses Falcão.
Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 49/20040507 �

Recondução do fiscal único e suplente.
Data da deliberação: 30 de Dezembro de 2003.
Prazo: 2004-2007.
Fiscal único: Duarte Nuno & Teixeira, Sociedade de Revisores Ofici-

ais de Contas, representada por Duarte Nuno Cardoso Amorim Pinto.
Suplente: Jorge António Oliveira e Sá, revisor oficial de contas.

7 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2002740895

BRAGA

IDITE-MINHO II � SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, L.DA

Sede: Avenida Dr. Francisco Pires Gonçalves, Braga,
São José de São Lázaro

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8348/
020313; identificação de pessoa colectiva n.º 506004392;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 7 e 8/040519.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu aos
registos de cessação de funções de gerente de Pedro Alexandre Ferreira
Machado, em 20 de Fevereiro de 2004, por renúncia; e de designação de
gerente de Maria João da Costa Lopes de Azeredo, viúva, Rua Bernardo
Sequeira, 221, 6.° direito, Braga.

Data da deliberação: 20 de Fevereiro de 2004.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005670952

EXPOENTE II � MARKETING E COMUNICAÇÃO, L.DA

Sede: Largo Barão de São Martinho,
13, 4.°, Braga, São João do Souto

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7553/
010627; identificação de pessoa colectiva n.º 505343274;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 25 e 27/040520.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
aos registos: de cessação de funções de gerente de Manuel Augusto
Gonçalves Pires, em 19 de Maio de 2004, por renúncia; e reforço
do capital de 20 000 euros para 30 000 euros, sendo a subscrição de
10 000 euros, em dinheiro e alteração do contrato quanto aos n.os 1
dos artigos 3.º e 4.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de 20 067
euros pertencente à sócia Expoente � Serviços de Economia e
Gestão, S. A., e outra do valor nominal de 9933 euros, pertencente
ao sócio Luís Pedro Marques Carvalho Polanah.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados na mesma, mantendo-
-se na gerência o sócio Luís Pedro Marques Carvalho Polanah e ainda
o gerente Alípio Gonçalves da Silva Oliveira, este por designação da
sócia Expoente � Serviços de Economia e Gestão, S. A., ficando ainda,
por designação desta, nomeada gerente Cristiane Augusta da Silva
Miranda, casada, residente na Avenida D. Nuno Álvares Pereira, 159/
712, na cidade de Barcelos.

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

Esta conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005670979

ENVIROPUR � COMÉRCIO DE PURIFICADORES
DO AR, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Boavista, Loja 294, Braga, Sé

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9600/
040517; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/040517.

Certifico que, foi registado um contrato de sociedade, celebrado por
Augusto Eduardo Ferreira Pinto, solteiro, maior, que se rege pelo
seguinte pacto:

 ARTIGO 1.°

1 � A sociedade adopta a denominação Enviropur � Comércio
de Purificadores do Ar, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua da
Boavista, Loja 294, freguesia de Braga, Sé, concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.°

O objecto da sociedade consiste no comércio e representação de
electrodomésticos e purificadores do ar e seus acessórios. Assistência
técnica neste âmbito.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, e a Raquel Ramos Ribeiro, solteira, residente na Rua da
Baiza, 1056, Hab. C 2, freguesia de Vilar de Andorinho, concelho de
Vila Nova de Gaia, que desde ja 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

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 a prossecução do objecto social, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria, quando
necessária.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005670855

ALVO ACÚSTICO � COMÉRCIO
DE INSTRUMENTAÇÃO AMBIENTAL, L.DA

Sede: Praça Camilo Castelo Branco, 31, loja 36,
Maximinos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9604/
040518; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/040518.

Certifico que, foi registado um contrato de sociedade, celebrado
entre Paulo Manuel Hilário Morais da Costa e mulher Glória da Silva,
casados na comunhão de adquiridos, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.°

1 � A sociedade adopta a denominação Alvo Acústico � Comér-
cio de Instrumentação Ambiental, L.da, e tem a sua sede na Praça
Camilo Castelo Branco, 31, loja 36, freguesia de Braga, Maximinos,
concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio, importação, expor-
tação, aluguer, representação e assistência técnica de equipamentos
ou instrumentação para medições ambientais. Actividades de forma-
ção, designadamente neste âmbito.

ARTIGO 3.º

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

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 25 000 euros.

ARTIGO 4.º

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

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.
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 ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005670871

LASERJET � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE CONSUMÍVEIS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL L.DA

Sede: Praceta Florbela Espanca, São Vicente, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9607/
040519; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/040519.

Certifico que, foi registado um contrato de sociedade, celebrado por
João Paulo Pereira Ferreira, solteiro, maior, que se rege pelo seguinte
pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Laserjet � Importação e
Comércio de Consumíveis Informáticos, Unipessoal, L.da, e vai ter a
sua sede na Praceta Florbela Espanca, freguesia de Braga, São Vicente,
concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.°

O objecto da sociedade consiste em comércio, importação e ex-
portação de equipamentos e consumíveis informáticos.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
e 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 necessá-
rios 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.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005670910

FIATÊXTIL � FIAÇÃO E TECELAGEM, S. A.

Sede: Lugar de Ruães, Mire de Tibães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4129/
940110; identificação de pessoa colectiva n.º 503124460; data da
apresentação: 040528.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2003.

Está conforme.

31 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2006635620

NOREXAL � PERFIS E SISTEMA DE ALUMÍNIO, L.DA

Sede: Lugar de Mazagão, Aveleda, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5534/
970718; identificação de pessoa colectiva n.º 503919420; data da
apresentação: 040524.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2003.

Está conforme.

31 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2006634194

DE WITTE-DELCAR � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Carvalhos, Padim da Graça, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5769/
980204; identificação de pessoa colectiva n.º 504064150; data da
apresentação: 040518.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2003.

Está conforme.

20 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005670863

ACTIVEX � SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua Cónego Rafael Alvares
da Costa, 62, Sala 6, São Vitor, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8344/
020312; identificação de pessoa colectiva n.º 506053792; data da
apresentação: 040519.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2003.

Está conforme.

20 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000558470

TEATRO CIRCO DE BRAGA, S. A.

Sede: Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 108/
071219; identificação de pessoa colectiva n.º 500463964; data da
apresentação: 040514.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2003.

20 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005128090

NETO PEREIRA & CARVALHO, L.DA

Sede: Lugar de Breia, Sequeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1888/
820907; identificação de pessoa colectiva n.º 501318208; data da
apresentação: 040519.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 2003.

Está conforme.

20 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2006593803

DOMINGOS JARDIM DA PENA, L.DA

Sede: Rua Comendador Santos da Cunha, 379, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1881/
820804; identificação de pessoa colectiva n.º 501283927; data da
apresentação: 040521.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 2003.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005651320

DMB � DIAGNÓSTICO MÉDICO BRAGA, L.DA

Sede: Rua 25 de Abril, 550 a 562, São José
de São Lázaro, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3842/
930115; identificação de pessoa colectiva n.º 502911794; data da
apresentação: 040521.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 2003.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005651346

GUERREIRO & LIMA, L.DA

Sede: Rua do Fujacal, 20, rés-do-chão
esquerdo frente, São José de São Lázaro, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1800/
820108; identificação de pessoa colectiva n.º 501154949; data da
apresentação: 040521.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 2003.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005651389

CE.RE.L.P.E. � CENTRO DE REABILITAÇÃO
DA LINGUAGEM E PSICOLOGIA EDUCATIVA, L.DA

Sede: Rua Custódio Vilas Boas, 21-A, São Vicente, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3721/
920804; identificação de pessoa colectiva n.º 502836717; data da
apresentação: 040521.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi feito o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 2003.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005651370

INORBRAGA � IMOBILIÁRIA DO NORTE, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 754, 4.° esquerdo, São José
de São Lázaro, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6318/
990504; identificação de pessoa colectiva n.º 504411209; data da
apresentação: 030627.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 2003.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Lourdes Lou-
renço Mourão Gomes. 2006593870

MAC-CITY � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 498, 1.° esquerdo, São José
de São Lázaro, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7196/
001215; identificação de pessoa colectiva n.º 505108860; data da
apresentação: 040521.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 2003.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2006593935

SILVA, PEREIRA & AMARANTE � SOCIEDADE
DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Avenida Antero de Quental, 32,
rés-do-chão, São Vítor, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7339/
010302; identificação de pessoa colectiva n.º 505323311; data da
apresentação: 040517.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 2003.

18 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2006593552

M. CARVALHO & VIRGÍNIA, L.DA

Sede: Lugar de São Miguel, Figueiredo, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7742/
010912; identificação de pessoa colectiva n.º 505642387; data da
apresentação: 040517.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 2003.

18 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005129194

COLINATRUM CAFÉ � RESTAURAÇÃO,
HOTELARIA E LAZER, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 466,
1.º direito, São José de São Lázaro, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7359/
010319; identificação de pessoa colectiva n.º 505361663; data da
apresentação: 040517.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 2003.

18 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005129038

BARBOSA, FERREIRA & SILVA, L.DA

Sede: Lugar de Aldeia do Rio, Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7810/
011003; identificação de pessoa colectiva n.º 505699486; data da
apresentação: 040517.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 2003.

18 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000557490

EURO RIO GRANDE � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS, S. A.

Sede: Rua Quinta da Armada, 38, São VÍtor, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3662/
920528; identificação de pessoa colectiva n.º 502785950; data da
apresentação: 040517.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 2003.

18 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2006593544

PONTO INGLÊS � COMERCIALIZAÇÃO
DE LÃS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Avenida Central, 84, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 772/
641026; identificação de pessoa colectiva n.º 501070036; data da
apresentação: 040517.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 2003.

18 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005129232

BRATERMICA � SISTEMAS DE ABASTECIMENTO
SANITÁRIOS E AQUECIMENTO CENTRAL, L.DA

Sede: Rua de Santo Adrião, 45, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5449/
970509; identificação de pessoa colectiva n.º 503878960; data da
apresentação: 040511.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 2003.

18 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000557503

RENOVATIUM � DESIGN, RENOVAÇÃO
E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS, L.DA

Sede: Rua Cónego Rafael Álvares da Costa,
48, fracção G, 1.°, São Vítor, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9114/
030526; identificação de pessoa colectiva n.º 506607569; data da
apresentação: 040524.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 2003.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2006447513

ROQUE LEÃO � CABELEIREIROS, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 466-1.° direito, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5741/
980116; identificação de pessoa colectiva n.º 504046713; data da
apresentação: 040524.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 2003.

25 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005129259

FRANCISCO RAMOA � IMPRESSÕES
CÓPIAS E DESIGN, L.DA

Sede: Rua Bernardo Sequeira, 217, São Vítor, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9119/
030528; identificação de pessoa colectiva n.º 506573443; data da
apresentação: 040513.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 2003.

28 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005129089

FRANCISCO CASTRO & ALBERTA SANTOS, L.DA

Sede: Avenida João XXI, 440, São José de São Lázaro, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8594/
020716; identificação de pessoa colectiva n.º 506234673; data da
apresentação: 040526.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 2003.

Está conforme.

31 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005651460

VILAÇA & MOREIRA, L.DA

Sede: Lugar da Agrinha, Celeiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2626/
880406; identificação de pessoa colectiva n.º 501960546; data da
apresentação: 040526.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 2003.

Está conforme.

31 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005651435

PAULO RODRIGUES & JOÃO FERNANDES, L.DA

Sede: Rua Quinta dos Apóstolos,
101, 3.° Esquerdo, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8760/
021021; identificação de pessoa colectiva n.º 506324460; data da
apresentação: 040527.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 2003.

Está conforme.

31 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000558631

BRITO & FREITAS, L.DA

Sede: Rua Mário Valença, 61, 2.º AN, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7610/
010720; identificação de pessoa colectiva n.º 505525810; data da
apresentação: 040528.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2003.

Está conforme.

31 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005131881

BRÁS GOMES & TORRES, L.DA

Sede: Rua Dr. Justino Cruz, 154,
2.°, Sala 3, São João do Souto, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6907/
000614; identificação de pessoa colectiva n.º 504908553; data da
apresentação: 040527.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2003.

Está conforme.

31 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005651290

JOSÉ MANUEL D. FREITAS, L.DA

Sede: Travessa da Rua do Caíres, 33 e 35, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2701/
880721; identificação de pessoa colectiva n.º 502011246; data da
apresentação: 040519.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000598943

SISIFLEX � PRODUTOS METÁLICOS, L.DA

Sede: Avenida Engenheira Rolo, Lote 2, Parque Industrial
de Celeiros, 2.ª fase, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1824/
820309; identificação de pessoa colectiva n.º 501259430; data da
apresentação: 040519.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000598935

NOVA AGRÍCOLA DE BRAGA, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade 503, rés-do-chão,
São José de São Lázaro, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3321/
910620; identificação de pessoa colectiva n.º 502582642; data da
apresentação: 040519.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005129216

URBIMIX � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Urbanização das Mouras, Lote 60, Lomar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7756/
010918; identificação de pessoa colectiva n.º 505758865; data da
apresentação: 040519.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000598986

BERNARDO DA COSTA � COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, L.DA

Sede: Lugar de Eira Velha, lote A 4, Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9606/
040519; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/040519.

Certifico que, foi registado um contrato da sociedade, celebrado
entre Custódio Fernando Malheiro da Costa, casado com Rosa Fer-
nandes de Carvalho, na comunhão de adquiridos, Bernardo Malheiro
da Costa, casado com Maria Odete da Cunha Barbosa Costa, na co-
munhão de adquiridos e Bernardo da Costa & Filhos, S. A., que se rege
pelo seguinte pacto:

 ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Bernardo da Costa � Comércio
de Equipamentos de Segurança, L.da, e tem a sua sede no lugar de Eira
Velha, lote A 4, freguesia de Adaúfe, concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio, importação, instala-
ção, exportação de material e equipamentos de segurança, nomeada-
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mente sistemas de alarme e detecção de incêndios. Assistência técni-
ca aos equipamentos por si comercializados.

ARTIGO 3.°

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em três quotas, duas iguais do valor nominal
de 2600 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Custódio Fer-
nando Malheiro da Costa e Bernardo Malheiro da Costa e outra do
valor nominal de 4800 euros, pertencente à sócia Bernardo da Costa
& Filhos, S. A.

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Custódio
Fernando Malheiro da Costa e Bernardo Malheiro da Costa e ainda
Ricardo Daniel Martins Costa, casado, residente na Rua dos
Castanheiros, 68, freguesia de Aveleda, concelho de Braga e Pedro
Miguel Costa Dias, solteiro, residente na Rua D. Pedro V, 206, 2.°
direito, freguesia de Braga, São Vitor, desta cidade.

2 � a) Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção conjunta dos gerentes Custódio Fer-
nando Malheiro da Costa e Bernardo Malheiro da Costa;

b) A assinatura conjunta dos gerentes Ricardo Daniel Martins Costa
e Pedro Miguel Costa Dias com a assinatura de qualquer um dos res-
tantes gerentes Custódio Fernando Malheiro da Costa ou Bernardo
Malheiro da Costa.

ARTIGO 5.°

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°

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) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não sócios.
2 � O valor da amortização, salvo disposição legal ou acordo em

contrário, será o que resultar de um balanço especialmente feito para
esse fim, no prazo de 30 dias, e será pago ao seu titular em duas pres-
tações iguais e semestrais, com vencimento seis meses e um ano após
o referido balanço.

ARTIGO 7.°

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.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005670928

SECTOR DIGITAL � COMÉRCIO DE SOLUÇÕES
ELECTRÓNICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Praceta Camilo Castelo Branco, 33, loja 38,
Freguesia da Sé, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9611/
040524; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/040524.

Certifico, que, foi registado um contrato de sociedade, celebrado
por Pedro Alexandrino de Sousa Gonçalves, casado com Maria Alice
Azevedo Leite Gonçalves, na comunhão de adquiridos, que se rege
pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sector Digital � Comércio de Soluções
Electrónicas, Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Praceta Camilo
Castelo Branco, 33, loja 38, freguesia da Sé, concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de equipamen-
tos informáticos e de escritório. Consultoria informática e electrónica.
Desenvolvimento de hardware. Assistência técnica neste âmbito e
ainda comércio de equipamento electrónico.

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 único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, bem como a
sua representação, 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 obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

Podem ser exigidas ao sócio único prestações suplementares de
capital, até ao montante de dez vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005670987

ALBERGARIA SENHORA-A-BRANCA, L.DA

Sede: Largo Senhora-a-Branca, 58,
São Vítor, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3375/
910729; identificação de pessoa colectiva n.º 502599359;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 4 e 7/040510.

Certifico, que, relativamente á sociedade em epígrafe, se procedeu
aos seguintes registos:

Cessação de funções de gerentes de João Paulo de Oliveira Martins,
em 18 de Fevereiro de 2004, por renúncia; e alteração do contrato
quanto aos artigos 3.º e n.º 1 e 3 do 4.º, que ficam com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital da sociedade, integralmente realizado em dinheiro,
é de 7500 euros, divididos em cinco quotas, uma do valor nominal de
3825 euros, pertencente ao sócio João Paulo de Oliveira Martins,
uma do valor nominal de 1800 euros, pertencente á sócia Maria das
Dores Gonçalves Boucela, uma de 1500 euros, pertencente à sócia
Maria Emília Gonçalves Martins, e duas iguais do valor nominal de
187,50 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Salvador Paulo
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Gonçalves Martins e Francisco José Gonçalves Martins.
2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares

ao capital até ao montante global de 7500 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 gerentes que vierem a ser designados na mesma, ficando
desde já nomeada gerente a sócia Maria Emília Gonçalves Martins.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá,
comprar, vender, permutar ou celebrar contratos de locação finan-
ceira de bens móveis e imóveis, incluindo automóveis, tomar de ar-
rendamento imóveis, tomar de trespasse estabelecimentos comerciais,
contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e realizar
operações de crédito que sejam permitidos por lei prestando as garan-
tias exigidas pelas entidades mutuantes, uns ou outros por efeito da
actividade da sociedade ou por a ela serem afectos.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005670880

BPMCAR � CENTRO REPARAÇÕES AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Parque Industrial de Celeirós, 68-B,
Celeirós, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9055/
030410; identificação de pessoa colectiva n.º 506536041;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 3 e 5/040531.

Certifico, que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
aos seguintes registos:

Cessação de funções de gerente de António Manuel Ribeiro Barbosa,
por renúncia, em 31 de Maio de 2004; e de alteração do contrato
quanto aos n.º 1 do artigo 3.º e artigo 4.º, que ficam com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5001 euros, e corresponde á soma de três quotas, uma do valor nomi-
nal de 2500,50 euros, pertencente ao sócio Manuel de Jesus Campos
Pinto, uma do valor nominal de 1667 euros, e outra do valor nomi-
nal de 833,50 euros, ambas pertencentes ao sócio José Carlos da Silva
Mendes.

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 José Carlos da Silva Mendes e Manuel de Jesus
Campos Pinto, que se mantêm na gerência.

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

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

2 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005671100

TERMOMINHO � SERVIÇOS EM ENGENHARIA
ENERGÉTICA, L.DA

Sede: Rua Eng. José Justino Amorim, 30,1º esquerdo,
São Vítor, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9616/
040527; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040527.

Certifico, que, foi registado um contrato de sociedade, celebrado
entre João Paulo Dourado Coelho e Gabriel Ribeiro Gil, solteiros,
maiores, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

 1 � A sociedade adopta a firma Termominho � Serviços Em
Engenharia Energética, L.da e tem a sua sede na Rua Engenheiro José
Justino Amorim, 30, 1.º esquerdo, freguesia de Braga, São Vítor, con-
celho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços a empre-
sas na área de eficiência energética e da redução de custos energéticos
de equipamentos industriais. Comércio e instalação de climatização.
Exploração de gabinete de engenharia, designadamente elaboração de
projectos de climatização e de instalações de gás. Actividades de ins-
pecção e manutenção das redes e ramais de distribuição e instalação
de gás, bem como inspecção de instalação e equipamentos de
climatização. Inspecção da qualidade do ar em edifícios, e da
quantificação das perdas energéticas em edifícios. Actividades de audi-
toria de instalações de cogeração.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Dissolvendo-se a sociedade nos casos legais, serão liquidatári-
os todos os sócios que entre si acordarão quanto aos termos de liqui-
dação e partilha.

2 � Na falta de acordo, será o património social adjudicado ao
sócio que, em licitação verbal, melhores preço e condições de paga-
mento oferecer.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, independen-
temente do respectivo objecto.
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Está conforme o original.

31 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005671053

ESPOSENDE

FRANDREI � TRANSFORMAÇÃO DE MADEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 969/
991118; identificação de pessoa colectiva n.º 504090305.

Certifico, que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebi-
dos e depositados em 25 de Maio de 2004, na pasta respectiva os
documentos respeitantes á prestação de contas do ano de exercício
de 2003.

Está conforme o original.

2 de Junho 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Amaro
Marques. 2004203366

GUIMARÃES

ANTONINO MENDES � UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lugar do Assento, Abação, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8004;
data da apresentação: 20040531.

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.

2 de Junho de 2004. � A Ajudante-Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2000254799

CLÍNICA DENTÁRIA DR.A SALOMÉ CUNHA, L.DA

Sede: Avenida da Igreja, bloco 6, rés-do-chão,
Brito, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8004;
identificação de pessoa colectiva n.º 504513605; data da apresen-
tação: 20040531.

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.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2004. � A Ajudante-Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2000251072

M. A. PEREIRA AZEVEDO & IRMÃO, L.DA

Sede: Loteamento da Quinta do Lameirinho, Lote 6,
Selho São Jorge, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3090;
identificação de pessoa colectiva n.º 502092610; data da apresen-
tação: 20040531.

Certifico, que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade, referente à prestação de contas de 2003.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira Varela.
2006447521

TÊXTEIS LAR ALEMÃO, L.DA

Sede: Rua de São Tiago, Ronfe, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guiomarães. Matrícula
n.º 7342; identificação de pessoa colectiva n.º 505441136; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/20040526.

Certifico, que com referência à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o registo da alteração do pacto social alterando os artigos 6.º e 7.º
o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, compete a um ou mais gerentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

27 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e Castro
Lopes. 2006424840

NOVAIS & PEIXOTO, L.DA

Sede: Rua de Santo António, 23, São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8283;
identificação de pessoa colectiva n.º 505847841; data da apresen-
tação: 20040531.

Certifico, que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade, referente à prestação de contas de 2003.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira Varela.
2004524979

CONSTRUÇÕES BATISTA & ARAÚJO, L.DA

Sede: Lugar das Janelas, Polvoreira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8688;
identificação de pessoa colectiva n.º 506203840; data da apresen-
tação: 20040531.

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.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2004. � A Ajudante-Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2006447114

MARDOR � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua da Caldeiroa, 126, Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5060;
identificação de pessoa colectiva n.º 503569321; data da apresen-
tação: 20040528.

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.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2004. � A Ajudante-Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2006432370
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GOFER � ESTAMPARIA TÊXTIL, L.DA

Sede: Lugar das Bouças, Polvoreira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2634;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 29/20010920.

Certifico, que com referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital da sociedade em 602 410$ em reservas livres e a sua
redenominação do capital para euros:

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Manuel Mendes Fernandes, com uma de 4000 euros;

e Olinda Moreira Gomes Fernandes, com uma de 1000 euros.
Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contrato

da sociedade.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante-Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2005375624

RIEKER PORTUGUESA � FÁBRICA DE CALÇADO, L.DA

Sede: Rua Pedro Álvares Cabral, Edifício Pedro Álvares Cabral,
Bloco A, 5.º-B, Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8503;
identificação de pessoa colectiva n.º 501114130; inscrição n.º 29;
número e data da apresentação: 10/20040531.

Certifico, que com referência à sociedade em epigrafe, que foi efec-
tuado o registo referente à designação do revisor oficial de contas;

Efectivo: Neves, Azevedo Rodrigues e Batalha, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, representada por José Maria Monteiro de
Azevedo Rodrigues, revisor oficial de contas.

Suplente: José António da Vila Mona Batalha, revisor oficial de
contas.

Data da deliberação: 27 de Fevereiro de 2004.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira Varela.
2006432613

LISGUIMA � CONTABILIDADE E GESTÃO,
COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Sede: Rua Alfredo Guimarães, 39, 2.º, sala 2
Oliveira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4452;
identificação de pessoa colectiva n.º 503151777; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 6; números e data das apresenta-
ções: 45 e 46/20040528.

Certifico, que com referência à sociedade em epígrafe que foi efec-
tuado o registo da alteração do pacto social, alterando os artigos l.º,
3.º, 4.º e 5.º o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua com a denominação Lisguima � Con-
tabilidade e Gestão, Comércio Internacional, L.da, tem a sua sede na
Rua Dr. Carlos Saraiva, 227, rés-do-chão, da freguesia da Costa, do
concelho de Guimarães;

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir, transferir ou encerrar filiais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal de 4375 euros
pertencente à sócia Maria Pereira Marques de Lima e duas iguais do

valor nominal de 312,50 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Celina Maria Marques de Lima e Daniel Augusto Marques de Lima.

ARTIGO 4.º

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

2 � Porém, ficam designados gerentes, os sócios Maria Pereira
Marques de Lima e Daniel Augusto Marques de Lima.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente, em sociedades reguladas por leis especiais ou em agru-
pamentos complementares de empresas.

Mais certifico, que foi efectuado o registo da renúncia à gerência
de Vânia Maria Marques Lima.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e Castro
Lopes. 2006432605

CONSTRUÇÕES A. A. F. ABREU L.DA

Sede: Rua da Varziela, 10, Lordelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9115;
identificação de pessoa colectiva n.º 506522989; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20040528.

Certifico, que foi efectuado o registo da cessação de funções do
gerente Abílio Martins de Abreu, por renúncia.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2004. � A Ajudante-Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2006432362

CONFPOUVE � CONFECÇÕES, UNIPESSOAL L.DA

Sede: Rua de Pouve, 496, Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8399;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 37/20040528.

Certifico, que foi efectuado o registo da designação da gerente
Cristiana da Costa Ferreira.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2004. � A Ajudante-Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2006432400

ALVIMFRIO � FABRICAÇÃO E MONTAGEM
DE FRIO, L.DA

Sede: Lugar de Alvim, Costa, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2625;
identificação de pessoa colectiva n.º 501787844; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 22/20040531.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2004. � A Ajudante-Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2006432397
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ARTEQUITECTOS � PLANEAMENTO
E ARQUITECTURA, L.DA

Sede: Rua da Rainha D. Maria II, 64, 2.º,
Oliveira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7236; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505333309; averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 1 e inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 22/20040531.

Certifico, que com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo da alteração do pacto social quanto aos seus artigos 1.º, n.º 1
e 3.º, n.º 1 os quais ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

 A sociedade continua com a denominação Artequitectos � Planea-
mento e Arquitectura, L.da, vai ter a sua sede no Lugar Condessa do
Juncal, 21, sala 6, da freguesia de São Paio, concelho de Guimarães.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2550 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

Mais certifico, que foi efectuado o registo da renúncia à gerência,
de Filipe Machado.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2004. � A Ajudante-Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2006432648

VILA NOVA DE FAMALICÃO

A. D. C. MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3402/931001; identificação de pessoa colectiva
n.º 503083534; data da apresentação: 031125.

Certifico, que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
Sá Araújo. 2000582516

FLORES & SILVA � INSTALAÇÕES TELEFÓNICAS,
ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6312/011105; identificação de pessoa colectiva
n.º 505794080; data da apresentação: 031125.

Certifico, que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
Sá Araújo. 2000582567

LUZÉ � EMBALAGENS E ACESSÓRIOS PARA
A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6631/020227; identificação de pessoa colectiva
n.º 505940108; data da apresentação: 031125.

Certifico, que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
Sá Araújo. 2000582540

HIMESE � HIGIENE E MEDICINA NO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4297/970516; identificação de pessoa colectiva
n.º 503887390; data da apresentação: 031125.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi e está conforme.

4 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2000582524

ELIHUM � TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6021/010724; identificação de pessoa colectiva
n.º 505546221; data da apresentação: 031125.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi e está conforme.

4 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2000582532

CONFECÇÕES MAIA & PIMENTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3736/950421; identificação de pessoa colectiva
n.º 503429463; data da apresentação: 031125.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi e está conforme.

4 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2000582559

CAFÉ BAR MONTANA�S, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4648/980625; identificação de pessoa colectiva
n.º 504181262; data da apresentação: 031125.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi e está conforme.

4 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2000582508

PIMACON � PAIVA, INDÚSTRIA E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3056/921016; identificação de pessoa colectiva
n.º 502876441; data da apresentação: 20031121.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 1997.

4 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2002700010

JOSÉ MAGALHÃES � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5660/001108; identificação de pessoa colectiva
n.º 505131870; data da apresentação: 20031121.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

4 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2002211450
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PIMACON � PAIVA, INDÚSTRIA E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3056/921016; identificação de pessoa colectiva
n.º 502876441; data da apresentação: 20031121.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 1999.

4 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2002700036

PIMACON � PAIVA, INDÚSTRIA E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3056/921016; identificação de pessoa colectiva
n.º 502876441; data da apresentação: 20031121.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 1998.

4 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2002700028

PIMACON � PAIVA, INDÚSTRIA E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3056/921016; identificação de pessoa colectiva
n.º 502876441; data da apresentação: 20031121.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

4 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2002700060

PIMACON � PAIVA, INDÚSTRIA E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3056/921016; identificação de pessoa colectiva
n.º 502876441; data da apresentação: 20031121.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

4 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2002700052

VALDEMAR ANDRADE & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1547/840704; identificação de pessoa colectiva
n.º 501477900; data da apresentação: 20031121.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

4 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2005134902

PIMACON � PAIVA, INDÚSTRIA E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3056/921016; identificação de pessoa colectiva
n.º 502876441; data da apresentação: 20031121.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2000.

4 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2002700044

ISAAC MOREIRA PINTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1654/850910; identificação de pessoa colectiva
n.º 501588035; data da apresentação: 20031120.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

2 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2006272713

CONTACOMACERTO � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5784/010319; identificação de pessoa colectiva
n.º 505361337; data da apresentação: 20031120.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

2 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2005120600

MOUTADOS � INDÚSTRIA ALIMENTAR
DE CARNES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 124/570111; identificação de pessoa colectiva
n.º 500198535; data da apresentação: 20031120.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

2 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2006272705

CONTACOMACERTO � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5784/010319; identificação de pessoa colectiva
n.º 505361337; data da apresentação: 20031120.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

2 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2005133485

SERURB � SERVIÇOS URBANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3030/920907; identificação de pessoa colectiva
n.º 502841028; data da apresentação: 20031118.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

1 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2006272659

MSR � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4215/970303; identificação de pessoa colectiva
n.º 503842281; data da apresentação: 20031119.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

1 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2003053107

HABIARAÚJO � CONSTRUÇÕES
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3885/951121; identificação de pessoa colectiva
n.º 503551910; data da apresentação: 20031107.
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Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

1 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2002724369

JOCARARMANDA � MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5880/010525; identificação de pessoa colectiva
n.º 505468310; data da apresentação: 040102.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

7 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2006255886

MEDIPLUS � SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA PERMANENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2235/881219; identificação de pessoa colectiva
n.º 502078758; data da apresentação: 040119.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi e está conforme.

7 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2002700796

C. C. T. � CENTRO COMERCIAL TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 617/741009; identificação de pessoa colectiva
n.º 500324964; data da apresentação: 040119.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi e está conforme.

7 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2003053158

BRAGANÇA
ALFÂNDEGA DA FÉ

TEIXEIRA & SIMÕES � COMBUSTÍVEIS
DO NORDESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alfândega da Fé. Matrícula
n.º 84; identificação de pessoa colectiva n.º 505331268;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/040604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
cessação das funções de gerente de José Manuel dos Santos Teixeira,
por renúncia em 24 de Maio de 2004.

3 de Junho de 2004. � A Conservadora, Elisa do Rosário Pacheco
Afonso. 2001372540

SUPERMERCADO BRAVO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alfândega da Fé. Matrícula
n.º 109/040603; identificação de pessoa colectiva n.º P 506933989;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040603.

Certifico que, entre Amândio José Bravo Sinfrósio casado com Ana
Maria Bexiga Sá Sinfrósio, no regime da comunhão de adquiridos e

Frede José Sá Sinfrósio, solteiro, maior, ambos residentes na Rua 25
de Abril, Alfândega da Fé foi constituída a sociedade em epígrafe a
qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Supermercado Bravo & Filho, L.da e
tem a sua sede no rés-do-chão do bloco B, do prédio sito no lugar de
Coitada, freguesia e concelho de Alfândega da Fé.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho em supermercados e
hipermercados.

ARTIGO 3.º

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

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, pertence aos sócios, desde já nomeados
gerentes.

Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos 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.

Está conforme o original na parte transcrita.

4 de Junho de 2004. � A Conservadora, Elisa do Rosário Pacheco
Afonso. 2001372736

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

ESCOLA DE CONDUÇÃO A MUDANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2514/20040520; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 21/040520.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que entre Victor Manuel Fernandes Diogo,
casado na comunhão de adquiridos com Maria Teresa Pisero Serrano
Diogo e Heloísa Serrano Diogo, solteira, maior, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Escola de Condução A Mudança, L.da,
tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 18, Cruz de Montalvão, 51, loja
esquerda, na cidade, freguesia e concelho de Castelo Branco.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho.

2.º

A sociedade tem por objecto, a formação de condutores e ensino
de condução automóvel e de motociclos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000
euros, encontrando-se totalmente subscrito e realizado em dinheiro,
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dividido em duas quotas uma no valor nominal de 3750 euros perten-
cente ao sócio Victor Manuel Fernandes Diogo e outra no valor no-
minal de 1250 euros pertencente à sócia Heloísa Serrano Diogo.

4.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração, será eleita
em assembleia geral, de entre sócios ou estranhos.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende sempre do prévio consen-
timento da sociedade a qual tem o direito de preferência a exercer
nos termos gerais.

6.º

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

a) Por acordo com o seu titular;
b) Nos casos de arrolamento, arresto ou penhora de quota;
c) Quando o sócio der a sua quota em garantia sem o prévio con-

sentimento da sociedade.
2 � O valor da contrapartida será no caso da alínea a) por acordo

e nos restantes casos a que resultar do último balanço a realizar para
o efeito.

§ único. A quota amortizada figurará no balanço como tal, podendo
posteriormente os sócios deliberar a criação de uma ou mais quotas
destinadas a ser alienadas a um ou alguns sócios ou a terceiros.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das respectivas quotas,
prestações suplementares de capital, até ao montante global igual ao
dobro do capital social, desde que a deliberação seja tomada por una-
nimidade em assembleia geral.

8.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer nos termos e condições aprovadas em assembleia geral.

9.º

A gerência fica desde já autorizada a fazer levantamentos da conta
aberta em nome da sociedade para fazer face às obrigações a assumir
em consequência da actividade social, bem como a suportar as despe-
sas da constituição e adquirir quaisquer bens destinados ao exercício
da sua actividade.

Mais certifico que foram designados gerentes ambos os sócios.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Isabel da Trindade
Santos Pires. 2005442526

ANA CRISTINA & BEATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula n.º
1412/950209; identificação de pessoa colectiva n.º 503473499;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 17/20040504.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração parcial do
pacto, subscrito pelos sócios na proporção das respectivas quotas e
em reforço das mesmas

Alteração: artigos 2.º, 4.º e 9.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

2.º

A sociedade tem por objecto a confecção de calças para adulto.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrita social, é de 5000 euros (equivalente a
1 002 410$) e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores

nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada uma das sócias
Clotilde de Sousa Beato e Ana Cristina de Sousa Beato.

9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de 99 759,58 euros.

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

Certifico, que ficou depositado na pasta própria da sociedade, o
texto do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

19 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Isabel da Trindade
Santos Pires. 2005443131

ALBINEVES � CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2521/20040604; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/20040604.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, entre Paulo Jorge Moreira das Neves,
solteiro, maior, e João Paulo das Neves Gonçalves, casado, na comu-
nhão de adquiridos com Maria José Martins Miranda, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Albineves � Canalizações, L.da, e
tem a sua sede na Urbanização Quinta Pires Marques, Rua 8, lote 79,
5, 2.º direito, Castelo Branco.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como podem ser criadas sucursais, agências, delegações ou outras for-
mas de representação social no território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto instalação de canalizações e de
climatização.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e encontra-se dividido em duas quotas, cada uma no valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global correspon-
dente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas é livre apenas entre os
sócios.

2 � A cessão de quotas a não sócios depende sempre do consenti-
mento prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de preferên-
cia em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo, no caso
de cessão a título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao ge-
rente ou gerentes, sócios ou não sócios, que vierem a ser designados
em assembleia geral.

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

3 � Ficam desde já designados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Interdição de qualquer sócio;
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c) Se a quota for arrestada, arrolada ou penhorada, ou incluída em
massa falida ou insolvente;

d) Quando, em partilha por divórcio ou por separação judicial de
bens, a quota não for adjudicada ao sócio titular;

e) Cessão de quota a não sócio sem prévio consentimento da sociedade;
f) Quando o sócio deixar de comparecer ou de se fazer representar

nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.
2 � Salvo disposição legal imperativa em sentido diverso a

contrapartida da amortização será o valor que para a quota resultar
do último balanço aprovado e será paga pela forma aprovada na
assembleia que deliberar a amortização.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar que em vez da quota amortizada sejam
criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou mais
sócios ou a terceiro.

ARTIGO 7.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Conferida, está conforme.

11 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Isabel da Trindade
Santos Pires. 2005443506

HERDADE DA LADEIRA � SOCIEDADE
AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.° 2519/20040601; inscrição n.° 1; número e data da apresenta-
ção: 10/20040601.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.° e 72.° do Código
do Registo Comercial, entre Ana Rita Duarte Lourenço, divorciada;
Rodrigo José Duarte Lourenço, solteiro, maior; e José Rodrigues
Lourenço, casado na comunhão de adquiridos com Rita Carmo Alves
Silva Duarte Lourenço, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Herdade da Ladeira � Sociedade Agro-
-Pecuária, L.da e tem a sua sede em Lomba-Chã, na freguesia de
Sarzedas, concelho de Castelo Branco.

2.º

O objecto social consiste na criação e comercialização de caprinos
e seus derivados. Criação e comercialização de outros animais de abate
e seus derivados. Produção e comercialização de produtos agrícolas
biológicos.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma das seguintes quotas:

Uma no valor nominal de 2550 euros pertencente à sócia Ana Rita
Duarte Lourenço;

Uma no valor nominal de 2050 euros pertencente ao sócio Rodrigo
José Duarte Lourenço;

Uma no valor nominal de 400 euros pertencente ao sócio José
Rodrigues Lourenço.

4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, compete
à sócia Ana Rita Duarte Lourenço e ao sócio José Rodrigues Lourenço,
ficando desde já, nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade, em qualquer acto ou contrato, em
juízo e fora dele, a necessária e suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, mas a estranhos depende
do consentimento da sociedade à qual é reservado o direito de prefe-
rência, direito este que se defere aos restantes sócios

6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota dos sócios nos seguintes casos:
a) Por acordo dos respectivos titulares;

b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, arrolamen-
to, execução, providência cautelar ou qualquer outra forma sujeita
a arrematação ou adjudicação de qualquer tribunal judicial ou es-
pecial.

2 � A amortização da quota será realizada pelo valor determinado
no último balanço aprovado.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, até ao limite de 10 vezes o capital social inicial.

8.º

No caso de liquidação da sociedade, os seus bens serão vendidos aos
sócios que oferecerem melhor proposta, devendo quanto ao mais a
liquidação ser feita pela forma aprovada na competente assembleia
geral.

9.º

Os lucros líquidos apurados em cada balanço terão o fim que for
deliberado em assembleia geral

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a fazer o levantamento do
capital social depositado na instituição bancária atrás indicada, a fim
de custear as despesas de constituição e registo da sociedade, aquisição
de equipamento e instalação, podendo adquirir para a sociedade quais-
quer bens móveis, imóveis, ou direitos, celebrar contratos de arrenda-
mento e locação financeira, mesmo antes do seu registo definitivo,
assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente matriculada

Conferida, está conforme.

11 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Isabel da Trinda-
de Santos Pires. 2005443492

BRANCASTELO � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.° 198/590901; identificação de pessoa colectiva n.º 500029547;
averbamento n.º 1 à inscrição n.° 10; números e datas das apresen-
tações: 19/20040422 e 15/20040518.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.° e 72.° do Código
do Registo Comercial, com referência à sociedade em epigrafe, foi
efectuado o registo de aumento de capital, alteração parcial do pacto
e designação de gerente � Aumento subscrito em 25 000 euros por
Carlos Alberto de Sousa Vale, casado na comunhão de adquiridos com
Felicidade Alves Anacleto de Sousa Vale; 12 500 euros por Ana Cris-
tina Pereira Monteiro Lopes, casada na comunhão de adquiridos com
António Álvaro dos Santos Dias Lopes e 12 500 euros por Nuno Paulo
Pereira Monteiro, divorciado, quantias com que reforçam as respec-
tivas quotas.

Alteração: eliminado o artigo 8.° e alterados os artigos 2.°, 3.° e
5.°, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social é de 130 000 euros, e encontra-se dividido em três
quotas, uma do valor nominal de 65 000 euros pertencente ao sócio
Carlos Alberto de Sousa Vale, e duas do valor nominal cada de 32 500
euros, pertencentes cada uma aos sócios Ana Cristina Pereira Mon-
teiro Lopes e Nuno Paulo Pereira Monteiro.

ARTIGO 3.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao ge-
rente ou gerentes, sócio ou não sócio, que vierem a ser designados em
assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de qualquer
um dos gerentes.

3 � Ficam desde já designados também como gerentes os sócios
Ana Cristina Pereira Monteiro Lopes e Nuno Paulo Pereira Montei-
ro e o sócio Carlos Alberto de Sousa Vale, já designado gerente.
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ARTIGO 5.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Interdição de qualquer sócio;
c) Se a quota for arrestada, arrolada ou penhorada, ou incluída em

massa falida ou insolvente;
d) Quando, em partilha por divórcio ou separação judicial de bens,

a quota não for adjudicada ao sócio titular;
e) Cessão de quota a não sócio sem prévio consentimento da soci-

edade;
f) Quando o sócio deixar de comparecer ou de se fazer representar

nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.
2 � Salvo disposição legal imperativa em sentido diverso a

contrapartida da amortização será o valor que para a quota resultar
do último balanço aprovado e será paga pela forma aprovada na
assembleia que deliberar a amortização.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar que em vez da quota amortizada sejam
criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou mais
sócios ou a terceiro.

Certifico, que foram depositados na pasta própria da sociedade, os
textos do contrato nas suas redacções actualizadas.

Conferida, está conforme.

8 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Isabel da Trindade
Santos Pires. 2005443310

EVORAMONS � EDITORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.° 2515/20040525; inscrição n.° 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20040525.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.° e 72.° do Código
do Registo Comercial, entre António Morgado Belo Dias Ribeiro,
solteiro, maior; Maria Isabel Molina Vila, solteira, maior; António
Dias Ribeiro, casado na comunhão geral com Maria Isabel Morgado
Belo Dias Ribeiro; e Maria Isabel Morgado Belo Carmona Pires, ca-
sada na comunhão de adquiridos com João Alberto Fazenda Pires, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Evoramons � Editores, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo Senhora da Piedade, 13,
2.° direito, freguesia e concelho de Castelo Branco.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em edição de livros e promoção e
divulgação de conteúdos culturais.

ARTIGO 3.º

O capital social de 5000 euros, encontra-se integralmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas, duas iguais de
2000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, António
Morgado Belo Dias Ribeiro e Maria Isabel Molina Vila e outras duas
de 500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, António
Dias Ribeiro e Maria Isabel Morgado Belo Carmona Pires.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios António Dias
Ribeiro e Maria Isabel Morgado Belo Carmona Pires.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que a
gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios no âm-
bito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade
do capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social
e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, celebrar
contratos de arrendamento e locação financeira mesmo antes do seu
registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Isabel da Trindade
Santos Pires. 2005442569

SERTÃ

SERRAÇÃO VERDE PINHO, L.DA

Sede: Sipote, Ermida, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.° 585/
980216; identificação de pessoa colectiva n.º 504075748; inscri-
ção n.° 7; número e data da apresentação: 8/040505.

Certifico que. para fins do disposto nos artigos 71° e 72° do Código
do Registo Comercial, na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
social com um reforço de 45 072,14 euros, subscrito em dinheiro,
sendo 11 268,03 euros, pelos sócios António Martins Farinha e Ben-
vinda de Jesus Farinha Lourenço Martins e 5634,02 euros, por cada
um dos sócios José Pedro Farinha Martins; Fernando Manuel Farinha
Martins; Susana de Fátima Martins e Sérgio Alexandre Farinha Martins,
tendo sido alterado o pacto social quanto ao artigo 3.°, que passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e já entrado
na caixa social, é de 75 000 euros, dividido em seis quotas, duas de
valor nominal de 18 750 euros, cada, e as restantes de 9375 euros,
cada, assim distribuídas:

Uma de 18 750 euros, pertence ao sócio António Martins Farinha;
Outra de igual valor, pertence à sócia Benvinda de Jesus Farinha

Lourenço Martins;
As restantes, cada uma no valor de 9375 euros, pertence uma a

cada um dos sócios, José Pedro Farinha Martins, Fernando Manuel
Farinha Martins, Susana de Fátima Farinha Martins Alves e Sérgio
Alexandre Farinha Martins.

Mais certifico, que em relação à sociedade em epígrafe. foi arqui-
vado na respectiva pasta o texto do contrato na sua redacção actua-
lizada.

Conferi, está conforme.

1 de Junho de 2004. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2003450009

COIMBRA
ARGANIL

AUGUSTO PIRES DIAS FERRÃO, L.DA

Sede: Pombeiro da Beira, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.° 196/
080481; identificação de pessoa colectiva n.º 501142681.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.° e 72.° do
Código do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, foram
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depositados, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação
de contas do exercício do ano de 2002, em 30 de Junho de 2003.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, Afonso Gomes
Ferreira Viegas. 2001497563

GOUVEIA & CASTANHEIRA � INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Pomares, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.° 354/
900522; identificação de pessoa colectiva n.º 502356901.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.° e 72.° do
Código do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação
de contas do exercício do ano de 2002, em 30 de Junho de 2003.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, Afonso Gomes
Ferreira Viegas. 2001497288

ABAL � AREIAS E BRITAS DE ARGANIL, L.DA

Sede: Urgueira, São Martinho da Cortiça, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.° 458/
950504; identificação de pessoa colectiva n.º 503415480.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.° e 72.° do Código
do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de contas
dos exercícios dos anos de 2002 e 2001, em 30 de Junho de 2003.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, Afonso Gomes
Ferreira Viegas. 2001497296

CONSTRUÇÕES LOUREIRO & SANTOS, L.DA

Sede: Urgueira, São Martinho da Cortiça, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.° 542/
000106; identificação de pessoa colectiva n.º 501997512.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.° e 72.° do
Código do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados, na respectiva pasta, os documentos referentes à
prestação de contas dos exercícios dos anos de 2002 e 2001, em 30
de Junho de 2003.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, Afonso Gomes
Ferreira Viegas. 2001497300

RUI MIGUEL SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Casal da Vinha, Barril de Alva, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.° 620/
030206; identificação de pessoa colectiva n.º 505688247.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.° e 72.° do
Código do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação
de contas do exercício do ano de 2002, em 30 de Junho de 2003.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, Afonso Gomes
Ferreira Viegas. 2001497318

CORREIA RAMOS, L.DA

Sede: São Martinho da Cortiça, Arganil

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.° 645/
040531; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040531.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.° e 72.° do
Código do Registo Comercial, por escritura pública, outorgada em 28
de Abril de 2004, lavrada a fl. 135 do livro de notas para escrituras
diversas n.° 274-A, do Cartório Notarial de Formalidades de Empre-
sas de Coimbra, procederam ao contrato de sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelas cláusulas constantes a seguir.

Contrato de sociedade

No dia 28 de Abril de 2004, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada Maria
Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste Cartório
compareceram como outorgantes:

1.º Daniel dos Santos Correia, identificação fiscal n.º 223056340,
solteiro, maior, natural de França, residente no lugar de Poços, fre-
guesia de São Martinho da Cortiça, concelho de Arganil;

2.º Cláudia Margarida Figueiredo Ramos, identificação fiscal
n.º 225174251, solteira, maior, natural da freguesia de Coimbra, Sé
Nova, concelho de Coimbra, residente na Rua da Escola, s/n lugar de
Pombeiras, dita freguesia de São Martinho da Cortiça.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respectivos
bilhetes de identidade n.os 11971601, de 7 de Fevereiro de 2003 e
12807859, de 19 de Janeiro de 2001, emitidos pelos SIC de Coimbra.

Disseram os outorgantes:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas, que se regerá pelo pacto social constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Correia & Ramos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Poços, freguesia de São
Martinho da Cortiça, concelho de Arganil.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico a comércio de pão e
bolos, exploração de padaria e pastelaria, restaurante e prestação de
serviços de catering.

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 Daniel dos
Santos Correia e Cláudia Margarida Figueiredo Ramos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assembleia
geral, ficando, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos basta a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da so-
ciedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida se
defere aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

1 � 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 fo-
rem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

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

Conferida, está conforme.

3 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Afonso Gomes
Ferreira Viegas. 2001497270

COIMBRA

ROMARLISA � DECORAÇÃO E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 047/
040524; identificação de pessoa colectiva n.º 506916979; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/040524.

Certifico, que foi constituída entre Rosa Maria Lima da Silva, ca-
sada com Luís Filipe Cardoso Teixeira, comunhão de adquiridos; San-
dra Maria Lima Silva, solteira, maior; e Isabel Maria Lima da Silva,
casada com Norberto Pereira Pratas do Vale, comunhão de adquiri-
dos, a sociedade em epígrafe, cujo contrato se segue:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Romarlisa � Decoração e Mate-
riais de Construção, L.da e tem a sua sede na Rua Doutor Luís Freitas
Morna, sem número de polícia, lugar de Estremão, freguesia de São
Martinho do Bispo, concelho de Coimbra.

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 no fabrico e comércio de objectos
e artigos de decoração, decoração de interiores e exteriores e comér-
cio de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000,01
euros e corresponde à soma de três quotas iguais dos valores nomi-
nais de 1666,67 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Rosa Maria Lima da Silva, Sandra Maria Lima Silva e Isabel Maria
Lima da Silva.

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 todas as sócias
e o não sócio Manuel Fernando da Silva, casado, residente no lugar de
Albergaria, freguesia de Antanhol, concelho de Coimbra.

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

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 fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2004205733

FIGUEIRA DA FOZ

TRANSPORTES MARINA & JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 3135/20040520; identificação de pessoa colectiva
n.º 506626075; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
20040520.

Certifico, que entre Frederico Neves de Jesus, solteiro, maior, e
Marina Sofia das Neves Jesus, solteira, menor, foi constituída a soci-
edade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Marina & Jesus, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Gentil Ribeiro, 4, 3.º, fre-
guesia de Tavarede, concelho da Figueira da Foz.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste nos transportes rodoviários de
mercadorias por conta de outrem e comercialização de materiais de
construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nomi-
nais de 25 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Frederico Neves de Jesus e Marina Sofia das Neves Jesus.

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
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assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes o sócio Frederico
Neves de Jesus e o não sócio Alcides Vila Nova de Jesus, ora
outorgante.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
basta a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme.

24 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Elisa
Marques Oliveira Estanqueiro. 2003317120

FRIKIMGUS � COMÉRCIO DE PEIXE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2982/20030502; identificação de pessoa colectiva
n.º 506425878; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20030502.

Certifico, que Rui Alexandre Ruivo Guedes, solteiro, maior, residen-
te na Rua da Fonte, 68, freguesia de São Julião da Figueira da Foz,
concelho da Figueira da Foz, constituiu a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Frikimgus � Comércio de Peixe,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua da Fonte, 68, freguesia de São
Julião, Figueira da Foz, na cidade e concelho da Figueira da Foz e durará
por tempo indeterminado.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de peixe.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde a uma quota de igual valor, pertencente ao sócio
Rui Alexandre Ruivo Guedes.

§ único. O sócio único poderá fazer suprimentos à sociedade nos
termos e condições que forem fixados por decisão do mesmo.

4.º

Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos e
contratos é necessária e suficiente a assinatura do sócio Rui Alexan-
dre Ruivo Guedes, que fica, desde já, nomeado gerente.

5.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam a prossecução do objecto social.

Conferida, está conforme.

9 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Conceição
Machado de Figueiredo. 2001040873

OLIVEIRA DO HOSPITAL

EQUITECTO � EQUIPAMENTOS ALUMÍNIO
E TECTOS FALSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 648/970127; identificação de pessoa colectiva
n.º 503811211; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 12 a 14/040525.

Certifico, que foi extraído do averbamento n.° 1 à inscrição n.° 1,
o texto seguinte:

Facto: cessação de funções de gerente do ex-sócio, José Ramiro
Moreira Dias, por renúncia, em 7 de Abril de 2004

E que pela inscrição n.º 7, foi registada a alteração parcial do con-
trato, quanto aos artigos 3.° n.° 1 e 2 e 5.° n.° 1, os quais passaram
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 9975,96 euros, dividido em duas quotas, uma do valor
nominal de 7481,97 euros, pertencente ao sócio António Moreira
Dias e outra, do valor nominal de 2493,99 euros, pertencente ao sócio
Paulo Miguel Moreira Dias.

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

3 � (Mantém-se).

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado, ficará a cargo de sócios ou
não sócios que vierem a ser designados em assembleia geral, estando
desde já nomeados os sócios António Moreira Dias e Paulo Miguel
Moreira Dias.

2 � (Mantém-se).
3 � (Mantém-se).

Encontra-se depositado na respectiva pasta o texto do pacto actua-
lizado.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2003867910

CAMITIR � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 761/990520; identificação de pessoa colectiva
n.º 500568383; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição
n.º 13; números e data das apresentações: 2 a 5/040526.

Certifico, que foi extraído do averbamento n.° 1 à inscrição n.° 6,
o texto seguinte:

Facto: cessação de funções de gerente do ex-sócio, Jean François
Servary, por renúncia, em 24 de Maio de 2004.

E que pela inscrição n.º 13, foi registada alteração de pacto, sendo
nomeado gerente em 24 de Maio de 2004, o sócio, Roland Marcel
Constant Bousseau, e pela mesma inscrição foi registado o reforço de
capital de 249 399,19 euros para 250 000 euros, sendo o aumento de
600,81 euros, integralmente realizado em dinheiro, subscrito por ambos
os sócios, da seguinte forma:

300,40 euros, com que Roland Marcel Constant Bousseau, reforça
a sua quota, passando a ser titular de uma quota no valor nominal de
125 000 euros;

300,41 euros, com que Heli Elisa Maarit Ojala-Bousseau, reforça a
sua quota, passando a ser titular de uma quota no valor nominal de
125 000 euros.

E que em consequência do referido aumento, deliberaram alterar o
pacto social, quanto ao seu artigo 9.°, o qual passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 9.º

O capital social, integralmente realizado, é de 250 000 euros,
correspondendo à soma de duas quotas iguais no valor nominal de
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125 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Roland Marcel
Constant Bousseau e Heli Elisa Maarit Ojala-Bousseau.

Encontra-se depositado na respectiva pasta o texto do pacto actua-
lizado.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2003867988

ÉVORA
ÉVORA

CARRAPATOSO & AZEVEDO, L.DA

Sede: Quinta do Bacelo, à Estrada da Igrejinha, Sé, Évora

Capital social: 50 000$00

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 704/
19800613; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 29/
20040520.

Certifico, que em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução.

Prazo para liquidação: três anos a contar de 1 de Abril de 2004.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2004574755

REDONDO

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA
DA HERDADE DO SOBRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Redondo. Matrícula n.º 261/
20040604; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20040604.

Certifico, que entre Agropecuária El Escobar, S. A., com sede em
Fuente Álamo de Múrcia, lugar de la Canal, deputação de Escobar,
Espanha e Agropecuária La Fontana, S. L., com sede à Praça de
Espanha, 2, 10.º-F, Cartagena, Espanha, constituiram a sociedade em
epígrafe, no Cartório Notarial de Reguengos de Monsaraz, em 4 de
Junho de 2004, fl. 17, do livro n.º 157-D, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade Agropecuária da Herdade
do Sobral, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede ao Monte do Sobral, à estrada
nacional n.º 254, na freguesia e concelho de Redondo.

3 � A gerência poderá, não carecendo da prévia deliberação dos
sócios, deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe.

2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na actividade de agricultura e
pecuária.

2 � A sociedade poderá adquirir livremente participações em ou-
tras sociedades, ainda que com objecto diferente do seu, em socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas.

3.º

1 � O capital da sociedade, integralmente realizado em dinheiro,
é de 1 600 000 euros, e corresponde a soma das seguintes quotas:

Uma quota no valor de 400 000 euros pertencente à sócia

Agropecuária La Fontana, SL;
Uma quota no valor de 1 200 000 euros pertencente à sócia

Agropecuária El Escobar, S. A.

4.º

1 � A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios.
2 � A cessão total ou parcial de quotas a terceiros carece sempre

do consentimento da sociedade, a qual em primeiro lugar, e os sócios
não cedentes, sem segundo lugar, gozam do direito de preferência na
aquisição de qualquer quota.

3 � Se forem vários sócios não cedentes a exercer o direito de
preferência, a quota será dividida entre eles, na proporção das respec-
tivas participações no capital social.

5.º

1 � É permitida a amortização de quotas pela sociedade:
a) Por acordo entre a sociedade e o sócio nas condições ajustadas

entre si;
b) Em caso de insolvência ou falência do respectivo titular e ainda

de penhora, arresto, arrolamento, venda ou adjudicação judicial da
quota;

2 � No caso previsto na alínea b) do número anterior, o valor da
amortização será o que resultar do último balanço aprovado.

3 � A amortização considera-se realizada após o pagamento ou
depósito do preço efectuado na Caixa Geral de Depósitos, S. A., se-
guido do respectivo aviso ao interessado.

6.º

1 � A administração da sociedade pertence aos gerentes nomeados
em assembleia geral, podendo os mesmos ser, ou não, sócios da soci-
edade.

2 � Os gerentes serão remunerados e dispensados de prestar cau-
ção, ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

3 � A sociedade fica obrigada nos seus actos e contratos pela as-
sinatura de um gerente.

4 � Até que uma nova nomeação seja feita pela assembleia geral,
é nomeado único gerente, não remunerado e sem necessidade de pres-
tar caução, Francisco Vera Sánchez.

7.º

1 � A assembleia geral da sociedade reúne-se ordinariamente uma
vez por ano para apreciação, aprovação ou modificação do balanço e
contas do exercício e para deliberar sobre quaisquer outros assuntos
para que tenha sido convocada.

2 � A convocatória, quando a lei não exija outras formalidades,
será efectuada pelos gerentes, através de carta registada com aviso de
recepção, expedida com pelo menos 15 dias de antecedência sobre a
data escolhida para o efeito, onde se indiquem os assuntos a tratar e
a ordem de trabalhos.

4 � A assembleia geral reúne-se extraordinariamente sempre que
convocada par qualquer dos sócios gerentes.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2004. �  A Ajudante, Lurdes Maria Dias Pereira.
2001859210

VILA VIÇOSA

JOAQUIM PEREIRA � ALUMÍNIOS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 477/
010810; identificação de pessoa colectiva n.º 505644843; data da
apresentação: 20040604.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas, do exercício do ano de 2003.

Está conforme.

9 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição Menino
de Ouro Azeitona Martins. 2006119079
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FARO
FARO

FARGAL � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Rua Alves Roçadas, lote A, 2.º N, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3084/
940223; identificação de pessoa colectiva n.º 503139300;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 6 e 7/20040513.

Certifico que, foi registada a cessação de funções de gerente de João
Carlos Pernita Garcia, por renúncia a partir de 30 de Abril de 2004,
e a nomeação de gerente.

Gerente: Aníbal de Sousa Cavaco, a partir de 30 de Abril de 2004.

21 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006080245

ISRAEL COHEN, L.DA

Sede: Rua Baptista Lopes, 41, 1.º direito, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1654/
840702; identificação de pessoa colectiva n.º 501482741; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 33/20040510.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido aprovadas as contas
em 21 de Abril de 2004.

21 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006080253

ENCANTOS GIROS � MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Rua Almeida Garrett, 22-A, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3222/
941212; identificação de pessoa colectiva n.º 503310778;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12 e 14; números e data das
apresentações: 32 e 33/20040429.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Maria Albertina Teixeira dos Santos,
por renúncia, a partir de 7 de Abril de 2004 e a alteração parcial do
contrato quanto ao artigo 6.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

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

Foi depositado o contrato actualizado.

21 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006080261

ANASTÁCIO MENDES & MENDES, L.DA

Sede: Sítio da Igreja, 3, 1.º esquerdo, Santa
Bárbara de Nexe, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2679/
910516; identificação de pessoa colectiva n.º 501696652; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 46/20040429.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato quanto aos artigos 1.º e 3.º, que passam
a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Anastácio Mendes & Mendes, L.da, com
sede no sítio da Igreja, 3, 1.º esquerdo, freguesia de Santa Bárbara de
Nexe, concelho de Faro.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
75 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 37 500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

Foi depositado o contrato actualizado.

21 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006080270

MOVICONTA � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Praça Alexandre Herculano, 7, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1018/
780327; identificação de pessoa colectiva n.º 500736960; inscri-
ção n.º 14; números e data das apresentações: 58 e 59/20040426.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato quanto ao artigo 4.º, que passa a ter a
seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado,
correspondendo à soma de duas quotas iguais no valor de 25 000 euros
cada, pertencentes uma ao sócio Vítor Manuel.

Foi depositado o contrato actualizado.

21 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2004880996

LOURO � AERONAVES E SERVIÇOS-LAS, L.DA

Sede: Rua Luís de Camões, lote 11, cave esquerda,
São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3300/
950530; identificação de pessoa colectiva n.º 503431044; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 13/20040503.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato quanto ao artigo 2.º, que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na assistência, manutenção e repa-
ração de aeronaves e na prestação de serviços, compra e venda e
aluguer de aeronaves, comércio de peças e outros equipamentos aero-
náuticos e na prestação de serviços de formação profissional nas áre-
as de actividade.

Foi depositado o contrato actualizado.

21 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006080288

MIHALACHE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quinta da Jardina, Casa do Álvaro Paços, cx postal 524,
letra A, Conceição, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4989/
20031006; identificação de pessoa colectiva n.º 506158683;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 29 e 30/20040511.
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Certifico que foi registada a cessação de funções de gerente de
Norberto dos Santos Herdeiro, por renúncia a partir de 1 de Maio de
2004, e a nomeação de gerente.

Gerente: Gheorge Mihalache, a partir de 1 de Maio de 2004.

21 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006080300

FARGÁS � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE GÁS, S. A.

Sede: Largo Dr. Francisco Sá Carneiro, 74, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2451/
900323; identificação de pessoa colectiva n.º 502338180;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 30 e 31/20040513.

Certifico que foi registada a cessação de funções do conselho de
administração, a partir de 14 de Setembro de 2003 e a nomeação do
conselho de administração:

Presidente: Élio Gomes Machuqueiro;
Vogais: Ana Luísa Mestre Rosa Machuqueiro, casada, Terras Rui-

vas, Quarteira, Loulé e Nuno Alexandre Rosa Machuqueiro, solteiro,
maior, Terras Ruivas, Benfarras, Loulé.

Prazo: a partir de 14 de Setembro de 2003 e até ao final do
quadriénio 2001-2005.

21 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006080318

PAIXÃO COSTA, L.DA

Sede: Rua Projectada à Estrada da Penha, lote 3,
7.º esquerdo, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1052/
780824; identificação de pessoa colectiva n.º 500785759; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 17/20040519.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido aprovadas as contas
em 31 de Março de 2004.

21 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006080334

LEIRIALGARVE � SOCIEDADE COMERCIAL
E DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Santo António, 87, bloco C, 8.º direito e esquerdo
Edifício Santo António, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2599/
901210; identificação de pessoa colectiva n.º 502468858; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 37/20040430.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcialmente do contrato quanto ao artigo 5.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital, sendo o seu montante fixado em 10 vezes o valor do capital
social, ficando os sócios obrigados a efectuar tais prestações e sendo
o critério de repartição na proporção das suas quotas.

Foi depositado o contrato actualizado.

19 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 2006080342

DIESUL � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Rua General Teófilo da Trindade, 60, 1.º direito, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2211/
890105; identificação de pessoa colectiva n.º 502085878;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 27 e 28/20040514.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de gerente de Nuno Álvares dos Santos Baracho, por renún-
cia a partir de 15 de Abril de 2004 e foi alterado parcialmente o
contrato quanto ao artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida
pela sócia Idalina Maria Correia Timóteo, bastando a sua assinatura
para obrigar a sociedade.

Foi depositado o contrato actualizado.

21 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006080350

AUTO-AMOREIRA � COMÉRCIO DE VIATURAS
MOTORIZADAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Vale da Amoreira, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3572/
970122; identificação de pessoa colectiva n.º 503835064; inscri-
ção n.º 9; números e data das apresentações: 59 e 60/20040430.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração do contrato por transformação, que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto-Amoreira � Comércio de
Viaturas Motorizadas, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Vale da Amoreira, fre-
guesia da Sé, concelho de Faro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de viaturas motori-
zadas terrestres e aquáticas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

2 � O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até ao equivalente ao valor do capital social.

3 � Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

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

3 � Mantém-se como gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 168 � 19 de Julho de 200416 072-(52)

ARTIGO 6.º

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

Declarou ainda o outorgante que não é sócio de qualquer outra
sociedade unipessoal.

Mais declarou, sob sua responsabilidade, que o dinheiro correspon-
dente ao aumento já deu entrada na Caixa.

Foi depositado o contrato actualizado.

21 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006080237

CELROD � CONTABILIDADE E SERVIÇOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Mata Lobos, Caixa Postal, 120-Z, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5118/
20040505; identificação de pessoa colectiva n.º 506960331; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 76/20040505.

Certifico, que Célia Alexandra Mendes Rodrigues, constituiu a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Celrod � Contabilidade e Servi-
ços, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Mata Lobos, freguesia
de São Pedro, concelho de Faro, com endereço postal na Caixa Postal
120-Z.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de contabilidade. Pres-
tação de serviços e formação na área de informática. Comercialização
de software e hardware.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente à sócia única.

2 � A sócia poderá efectuar à sociedade prestações suplementares
de capital até cinco vezes o 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 conforme 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 a prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o documento original.

21 de Maio de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006103512

KUBATAYETO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Toca da Ursa, Poço do Mouro, Caixa Postal 196-Z,
Santa Bárbara de Nexe, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5111/
20040427; identificação de pessoa colectiva n.º 506932702; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 40/20040427.

Certifico, que entre José Marques Júnior e Úrsula Beatrix Kaiser,
casados, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Kubatayeto � Mediação
Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Toca da Ursa, sítio do Poço do
Mouro, freguesia de Santa Bárbara de Nexe, concelho de Faro, com
endereço postal na Caixa Postal 196-Z.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem cri-
adas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária; adminis-
tração, gestão e arrendamento de imóveis; serviços de tratamento de
documentação; serviços de comissionista; serviços de tradução.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma de
cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o documento original.

21 de Maio de 2004. � O Ajudante, Célia (Assinatura ilegível.)
2006103504

PLATINUM � SERVIÇOS LIMPEZA VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua de Faro, 17, 2.º G, Conceição de Faro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5119/
20040505; identificação de pessoa colectiva n.º 506964191; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 77/20040505.

Certifico que, entre Paulo Jorge Esteves Assunção e Paulo Alexan-
dre de Jesus Pisco, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Platinum � Serviços Limpeza
Veículos Automóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Estoi, 17, 2.º-G, na al-
deia e freguesia da Conceição, concelho de Faro.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem cri-
adas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de limpeza de veículos
automóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros e corresponde à soma de
duas quotas iguais, uma de cada sócio.

2 � O referido capital social encontra-se realizado em 50% por
ambos os sócios e na proporção das suas quotas, devendo os restantes
50% serem realizados no prazo de seis meses a contar de hoje.

3 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � 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 so-
ciedade que tem sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o documento original.

21 de Maio de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003615474

LAGOS E RELVAS � LOGÍSTICA E TRANSPORTES, L.DA

Sede: Lagos e Relvas, Santa Bárbara de Nexe, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4941/
20030703; identificação de pessoa colectiva n.º 506640051; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 49/20040514.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato quanto aos artigos 1.º, 2.º e 4.º, que
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lagos e Relvas � Logística e
Transportes, L.da e mantém a sua sede no sítio de Lagos e Relvas,
freguesia de Santa Bárbara de Nexe, concelho de Faro.

2 � (Mantém-se).

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício da actividade de trans-
portes públicos ocasionais de mercadorias, logística, importação e
exportação de grande variedade de mercadorias. Comercialização de
materiais de construção e pré-fabricados, lenha, carvão, materiais e
equipamentos para jardinagem, cerâmicas decorativas, construção de
jardins e manutenção de jardins e piscinas, desaterros, terraplanagens
e movimentação de terras, rochas e pedras.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 400 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma, no valor
nominal de 50 200 euros, pertencente a sócia Ana Rita da Conceição
Narciso Raposo Casimiro Ferreira e outra, no valor nominal de 200 euros,
pertencente ao sócio Rui Manuel Guerreiro Ferreira.

Foi depositado o contrato actualizado.

21 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2005364134

LOULÉ

MOTIVOGRÁFICO-3D � SINALIZAÇÃO, DESIGN
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6160/
20040503; identificação de pessoa colectiva n.º 506922243; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 45/20040503.

Certifico que, entre Célio Tadeu Torres Portela, casado com Maria
da Luz Rodrigues Portela em comunhão de adquiridos e Mauro Portela,
solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Motivográfico-3D � Sinalização,
Design e Publicidade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça do BPA, Edifício Portu-
gal, rés-do-chão esquerdo, em Vilamoura, freguesia de Quarteira, con-
celho de Loulé.

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

ARTIGO 2.°

O objecto da sociedade consiste em publicidade, design gráfico, si-
nalização, produção de peças em três dimensões, design de interiores,
stands para exposições, sinalética para edifícios, reclamos luminosos
e brindes.

ARTIGO 3.°

1 � O capital social e de 10 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde a soma de duas quotas: uma, no
valor nominal de 8500 euros, pertencente ao sócio Célio Tadeu Torres
Portela e outra, no valor nominal de 1500 euros, pertencente ao sócio
Mauro Portela.

2  �  Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.°

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.°

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

a) Por acordo com o respectivo titular.

 ARTIGO 8.°

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.

24 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria de
Azevedo Barracha Barreiros. 2004722746
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 HELDER BAPTISTA RAMOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6151/
20040428; identificação de pessoa colectiva n.º 506921042; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 35/20040428.

Certifico que, por Helder Manuel Baptista Ramos casado com Karina
Myllett Rodrigues Norte Ramos, em comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Hélder Baptista Ramos,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Calvário, 33, na vila e
freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.°

A sociedade tem por objecto a construção civil, comercialização
de materiais de construção civil, construção e manutenção de campos
de golfe e jardins, terraplanagens e movimentação de terras.

ARTIGO 3.°

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

2 � O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até duas vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.°

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

Está conforme o original.

10 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria de
Azevedo Barracha Barreiros. 2003614800

DIAMANTINO BARROS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 6165/
20040510; identificação de pessoa colectiva n.º 506984133; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 43/20040510.

Certifico que, por Diamantino Augusto Monteiro Barros, divorci-
ado, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Diamantino Barros,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em Rua do Forte Novo, Edifício
São Jorge, 106, freguesia da Quarteira, concelho de Loulé.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucursais,
filiais ou outras formas locais de representação da sociedade, em qual-
quer ponto do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio de produtos homeo-
páticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente a ele
sócio Diamantino Augusto Monteiro Barros.

 ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade ficará a cargo do sócio, desde já nomeado
gerente.

 § único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que
seja a sua natureza e objecto, bem como no capital de sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas e desde que, em sociedades por quotas, não fique na situação
de única sócia dessa sociedade.

ARTIGO 6.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam a prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria de
Azevedo Barracha Barreiros. 2004727667

OLHÃO

O SOLAR DAS TAPAS � CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2268/
20040503; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20040503.

Certifico que, entre Joaquim Jorge Graga Ponte José e mulher
Cláudia Cristina Caetano Ponte José, casados na comunhão de adqui-
ridos e Manuel Alexandre Gaspar de Nunes Vaz e mulher Maria Tere-
sa Nieto Pecci, casados na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma O Solar das Tapas � Cafetaria, L.da

2 � A sociedade tern a sua sede na Urbanização Custódia Mendes,
lote 5, loja 6, freguesia e concelho de Olhão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem cri-
adas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.°

O objecto da sociedade consiste em casa de chá, pastelaria com
venda de pão, exploração de cafetarias.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas iguais, uma
de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias Cláudia Cristina
Caetano Ponte José e Maria Teresa Nieto Pecci.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 168 � 19 de Julho de 2004 16 072-(55)

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.°

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

Esta conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Laureta de Sousa Neto
Viegas. 2003615334

PORTIMÃO

 ANTÓNIO ENCARNAÇÃO MARTINS, UNIPESSOAL L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3828/
010628; identificação de pessoa colectiva n.º 505546680.

Certifico que, foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

26 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005576336

XILBARTE � COMÉRCIO DE ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4110/
020628; identificação de pessoa colectiva n.º 506197620.

Certifico que, foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

26 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005576220

DOMUSARADE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3405/
990604; identificação de pessoa colectiva n.º 504765256.

Certifico que, foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2002.

26 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003115897

 DINO INÁCIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4059/
020426; identificação de pessoa colectiva n.º 505969831.

Certifico que, foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

12 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005573264

W. F. G. � EXPLORAÇÃO DE BARES E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2951/
960507; identificação de pessoa colectiva n.º 503651141.

Certifico que, foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

26 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005567027

AUTO TÁXIS ADRIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3727/
010305; identificação de pessoa colectiva n.º 505339510.

Certifico que, foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

27 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2000103138

FROTA AZUL (ALGARVE) � TRANSPORTES
E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 145/
440415; identificação de pessoa colectiva n.º 500059136.

Certifico que, foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

14 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005576131

MATOS, PRÓSPERO & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 396/
680903; identificação de pessoa colectiva n.º 500188491.

Certifico que, foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

26 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005573329

ÁLVARO SOARES & PAULA SOARES � EXPLORAÇÃO
DE RESTAURANTES E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4316/
030603; identificação de pessoa colectiva n.º 506602230.

Certifico que, foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

26 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005576204

PERROLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 255/
610626; identificação de pessoa colectiva n.º 500216398.

Certifico que, foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

26 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003107177

RESENDE � EQUIPAMENTOS HOTELEIROS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3823/
010625; identificação de pessoa colectiva n.º 505456060.

Certifico que, foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

26 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2005576182

DANIEL DIEB � CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3904/
011001; identificação de pessoa colectiva n.º 504311530.
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Certifico que, foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2002.

21 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Nascimento Vieira Cândido. 2005570028

TRANSFARELO � TRANSPORTE
DE MERCADORIAS L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3560/
000403; identificação de pessoa colectiva n.º 504827235.

Certifico que, foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2002.

10 de Março de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Nascimento Vieira Cândido. 2003090720

RESENDE � EQUIPAMENTOS HOTELEIROS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3823/
010625; identificação de pessoa colectiva n.º 505456060;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º E-1; número e data da apresenta-
ção: 14/040428.

Certifico que, foi feita a alteração da sede social da sociedade em
epígrafe para Rua do Poço Seco, 41, Portimão.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2003102124

FATIZÉ � PRONTO A VESTIR E ARTIGOS DO LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1824/
880915; identificação de pessoa colectiva n.º 502042630.

Certifico que, foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

27 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2000103146

GUARDA
GUARDA

CONSTRUÇÕES CERDEIRAS � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 592;
identificação de pessoa colectiva n.º 501816615; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 3/20040428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social e que foi alterado o artigo 3.° e aditado o 7.° do con-
trato, tendo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
20 000 euros, representado por três quotas:

Domingos Manuel Cerdeira � 12 000 euros;
Paulo Manuel Martins Cerdeira � uma de 3012,02 euros e outra

de 4987,98 euros com natureza de bem próprio.

ARTIGO 7.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares aos sócios até
ao décuplo do capital social, conforme condições a fixar em assembleia
geral convocada para o efeito.

2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

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

Conferida está conforme.

27 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento Martins
Teixeira. 2005901512

LEIRIA
ALCOBAÇA

VATA CONSTRUÇÕES � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3804;
identificação de pessoa colectiva n.º 506955800; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/110504.

Certifico que, Virgolino Jácome Tomás André, casado com Edite Maria
Pereira Lopes, na comunhão de adquiridos, constituiu uma sociedade
unipessoal por quotas que passa a reger-se pelos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Vata Construções � Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem sede na Rua da Mata, 29, no lugar de Casal da
Areia, freguesia de Cós, concelho de Alcobaça.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para um dos limítrofes,
bem como criar filiais, sucursais, ou quaisquer outras formas de repre-
sentação social, em qualquer ponto do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a construção civil e obras pú-
blicas, comércio de materiais de construção.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e pertencente ao sócio Virgolino Jácome Tomás André.

§ único. Poderão ser exigidas ao sócio, prestações suplementares
de capital até ao montante máximo igual ao quíntuplo, do capital
social, existente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou fora
dele, activa ou passivamente e com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio ou não sócios
que vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já
nomeado gerente, o sócio Virgolino Jácome Tomás André.

§ único. Para que a sociedade se considere validamente obrigada é
suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

Ficam, desde já, autorizados, todos os negócios jurídicos que visem
servir a prossecução do objecto da sociedade, celebrados entre o sócio
único e a sociedade.

Conferi está conforme o original.

2 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2004377038

STIL LIGHT � ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO, L.DA

 Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3800;
identificação de pessoa colectiva n.º 506859797; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 4/060504.
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Certifico que, entre Christian André Clavairolle, casada com Cordula
Westerman, na comunhão geral, e Anni Elise Gaujour Savale, divor-
ciada, foi constituída uma sociedade por quotas que passa a reger-se
pelos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Stil Light � Iluminação e
Decoração, L.da, tem a sua sede na Rua da Cabine, em Quinta do
Telheiro, freguesia e concelho de Alcobaça.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para um dos limítrofes,
bem como serem criadas agências, delegações, sucursais, filiais, de-
pendências ou quaisquer outras formas de representação social em
qualquer parte do território nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação, comercialização, impor-
tação a exportação de artigos de iluminação e decoração.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nominal de 4500
euros, pertencente ao sócio Christian André Clavairolle e outra no
valor nominal de 500 euros pertencente à sócia Anni Elise Gaujour
Savale.

ARTIGO 4.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas aos mes-
mos prestações suplementares, até ao montante global correspondente
ao décuplo do capital existente à data da deliberação e, na proporção
das respectivas quotas.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e sua representação em juízo ou fora
dele, activa ou passivamente e com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios ou não sócios
que vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já
nomeado gerente o sócio Christian André Clavairolle.

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, entre sócios é livre, desde que permitida por
lei, porém, a favor de estranhos, depende do consentimento da soci-
edade, que terá direito de preferência em primeiro lugar, e os sócios
não cedentes em segundo.

Conferi está conforme o original.

2 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2004377020

CALDAS DA RAINHA

OURIVESARIA REBELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3666; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20040527.

Certifico, que entre Fernando Jorge dos Santos Rebelo, casado com
Eugénia Rodrigues Severino Rebelo, na comunhão geral e Alexandre
Rebelo Lourenço dos Santos, casado com Anabela Agostinho Silva
Santos, na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Ourivesaria Rebelos, L.da, com sede na
Rua Alexandre Herculano, 63, freguesia de Caldas da Rainha, Nossa
Senhora do Pópulo, concelho de Caldas da Rainha.

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

2.º

A sociedade tem por objecto ourivesaria, comércio a retalho de
artigos em ouro e prata, relojoaria a joalharia.

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

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
representado por duas quotas de 2500 euros, uma de cada sócio.

4.º

1 � Por deliberação unânime da assembleia geral, podem ser
exigidas aos sócios prestações suplementares de capital, até ao mon-
tante global de 25 000 euros.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vence-
rão juros ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

5.º

A administração e a representação da sociedade, dispensada de cau-
ção e remunerada ou não, conforme deliberação da assembleia geral,
incumbem aos sócios, desde já nomeados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

6.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre sócios mas, a fa-
vor de estranhos, carece do consentimento prévio da sociedade que
tem direito de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes
em segundo.

7.º

1 � A sociedade pode amortizar quotas sem o consentimento do
respectivo titular, nos seguintes casos:

a) Quando forem cedidas sem o consentimento da sociedade;
b) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada, incluída na

massa falida ou for objecto de qualquer outra forma de apreensão ju-
dicial;

c) Quando um sócio se tenha apresentado à falência ou seja decla-
rado falido.

2 � A contrapartida e o pagamento da amortização serão feitos
nos termos do artigo 235.° do Código das Sociedades Comerciais.

3 � No caso da alínea b) do n.° 1, a contrapartida da amortização
será equivalente ao valor nominal da quota e o seu pagamento será
efectuado em seis prestações mensais, iguais, sucessivas e sem juros;

4 � A quota amortizada figurará no balanço como tal, podendo,
porém, os sócios deliberar nos termos legais, a correspondente redu-
ção do capital ou aumento do valor das quotas dos restantes ou, ainda,
a criação de uma ou mais quotas de valor nominal compatível, para
alienação aos sócios ou a terceiros.

8.º

No caso de falecimento de qualquer sócio, a respectiva quota trans-
mitir-se-á aos seus sucessores, os quais, se pretenderem continuar na
sociedade, devem designar um de entre eles, no prazo de 30 dias após
o óbito, para que os represente na sociedade.

Foi conferida e está conforme.

3 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Emília Gomes
Coutinho Rocha. 2005481114

LEIRIA

TROMBA � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9274/
040423; identificação de pessoa colectiva n.º P 506646505; ins-
crições n.os 1 e 2; números e datas das apresentações: 43/20040423
e 15/040521.
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Certifico, que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato
é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de TROMBA � SGPS, S. A. e
durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua Professores Portela, 8, da
freguesia de Marrazes, concelho de Leiria.

2 � A sede social poderá ser transferida, por deliberação do con-
selho de administração, para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

3 � A sociedade poderá, mediante deliberação do conselho de ad-
ministração, constituir, transferir ou extinguir estabelecimentos, su-
cursais, agências, filiais, delegações ou outras formas de representa-
ção, onde for conveniente, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na gestão de participações sociais de outras
sociedades como forma indirecta do exercício de actividade económica.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá subscrever, adquirir ou alienar participações no
capital de quaisquer outras sociedades, bem como participar em agrupa-
mentos complementares de empresas ou em agrupamentos europeus de
interesse económico.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 50 000 euros, e é representado por 50 000 acções ao portador,
de valor nominal de um euro cada uma.

2 � O conselho de administração poderá, nos termos da lei, au-
mentar o capital social, por uma ou mais vezes, até ao montante de
1 000 000 de euros.

3 � Na subscrição das acções relativas aos aumentos de capital
social, têm preferência os accionistas na proporção das acções que já
possuírem.

ARTIGO 6.º

1 � As acções serão ao portador.
2 � As acções são representadas por títulos de 5000 acções.
3 � Os títulos representativos das acções, definitivos ou provisó-

rios, serão assinados pelo conselho de administração, podendo as as-
sinaturas ser postas por chancela, mas, neste caso, terão que ser au-
tenticadas com o selo branco.

4 � A sociedade poderá, por deliberação da assembleia geral, adqui-
rir acções próprias nos termos previstos na lei, e realizar sobre as
mesmas as operações que se mostrarem convenientes para a prossecu-
ção dos interesses sociais.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir obrigações, de todos os tipos, nas condi-
ções a deliberar em assembleia geral, nos termos da lei e do presente
contrato.

ARTIGO 8.º

Os accionistas ficam obrigados a efectuar prestações acessórias, a
título gratuito ou oneroso, no montante, prazo e demais condições
que, vierem a ser aprovados em assembleia geral, até montante má-
ximo igual a 100 vezes o capital social.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral será constituída por todos os accionistas com
direito de voto que tenham as suas acções registadas nos livros de
registo da sociedade ou depositadas na sede social, até ao dia que for
marcado para a realização da assembleia geral, ou, ainda, depositadas
em instituição bancária, a qual, a pedido do respectivo accionista,
deverá comunicar ao presidente da assembleia geral, com pelo menos
até dois dias antes do dia que for marcado para a realização da
assembleia geral, quais as acções que aí se achem depositadas e a res-
pectiva titularidade.

ARTIGO 10.º

1 � Os accionistas com direito a voto apenas poderão fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por outro accionista ou
por pessoa a quem a lei atribuir esse direito.

2 � Todas as representações previstas no número anterior deve-
rão ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral, por
carta, entregue na sede social até à hora designada para o início da
assembleia geral.

ARTIGO 11.º

1 � A cada 100 acções corresponde um voto.
2 � As votações serão feitas pelo modo designado pelo presidente

da mesa da assembleia geral a menos que esta, por maioria simples,
determine que as votações sejam de outro modo legalmente admissível.

ARTIGO 12.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente, um vice-
-presidente e um secretário, eleitos por mandatos com a duração de
três anos, podendo os mesmos ser reeleitos por uma ou mais vezes.

ARTIGO 13.º

1 � A sociedade é administrada e representada, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, por um conselho de administração, eleito
em assembleia geral, por um mandato com a duração de três anos,
reelegível uma ou mais vezes, com ou sem dispensa de caução, re-
munerado ou não, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � O conselho de administração é composto por um número
ímpar de membros, com um mínimo de três e máximo de cinco, de-
signados pela assembleia geral, podendo ser designado um presidente,
um vice-presidente e vogais. 

3 � O conselho de administração fica investido dos poderes ne-
cessários para assegurar a gestão corrente da sociedade, podendo,
designadamente:

a) Praticar actos e celebrar contratos no âmbito da actividade
corrente da sociedade e do seu objecto, tais como, adquirir, alienar,
onerar ou permutar participações no capital de outras sociedades
constituídas ou a constituir;

b) Abrir e movimentar contas bancárias;
c) Aceitar, sacar e endossar letras, livranças e outros efeitos co-

merciais;
d) Contratar e despedir pessoal;
e) Comprar, vender e onerar bens, móveis e imóveis, incluindo

veículos automóveis, e celebrar contratos de locação financeira rela-
tivos aos referidos bens;

f) Confessar, desistir ou transigir em qualquer acção ou processo,
tanto judicial como arbitral;

g) Contrair empréstimos ou obrigações financeiras similares;
h) Prestar garantias, cauções ou avales;
i) Constituir procuradores ou mandatários da sociedade para práti-

ca de certos actos ou categorias de actos especificados na respectivo
mandato;

j) Tomar de arrendamento quaisquer bens.

ARTIGO 14.º

1 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e/ou contratos, desde que designado presidente e/
ou vice-presidente, é suficiente a assinatura de qualquer um deles ou
de pelo menos metade dos membros que compõem o conselho de
administração. Na ausência de designação de presidente, ou vice-pre-
sidente, do conselho de administração, é necessária a intervenção
conjunta de pelo menos metade dos administradores.

2 � Fica proibido aos representantes da sociedade obrigarem a
mesma em fianças, letra de favor, avales, abonações e outros actos,
contratos ou documentos semelhantes, estranhos aos negócios sociais,
sendo todos os actos praticados e os contratos celebrados nestas con-
dições considerados nulos e sem qualquer validade e sob pena de o
infractor responder perante a sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

ARTIGO 15.º

1 � A fiscalização da sociedade, bem como a revisão das suas con-
tas, competem a um conselho fiscal, composto por três membros
efectivos e um suplente, eleitos pelos accionistas, por um mandato
com a duração de três anos podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.
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2 � A assembleia, que proceder à eleição dos órgãos sociais, poderá
não proceder à eleição do conselho fiscal e nomear, para as funções
que lhe compete, um fiscal único.

ARTIGO 16.º

1 � O ano social coincide com o ano civil.
2 � Os resultados constantes do balanço anual terão aplicação que

a assembleia geral deliberar, deduzidas as reservas legais.
3 � A assembleia geral poderá constituir as reservas livres que

entender convenientes.

ARTIGO 17.º

1 � A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e quando
deliberado pela assembleia geral.

2 � A assembleia geral que delibere a dissolução da sociedade de-
terminará o prazo para a sua liquidação e nomeará os respectivos li-
quidatários.

Mais certifico, que foram designados os órgãos sociais para o triénio
2004-2006:

Conselho de administração:
Presidente: Fernando José da Fonseca Real; vice-presidente: Elisa-

bete Clemente dos Santos Real; vogal: Ana Paula da Fonseca Duarte,
todos casados.

Fiscal único: Paulo José Alves Ferreira, casado, revisor oficial
de contas.

Fiscal suplente: Manuel José Andrino Pereira, casado, revisor oficial
de contas.

Data da deliberação: 20 de Maio de 2004.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2005091510

PERFILIS � CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO E PVC, L.DA

Sede: Rua do Carreirinho, 48, Casal dos Claros, Amor, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9315/
040520; identificação de pessoa colectiva n.º P 506981142; ins-
crição n.o 1; número e data da apresentação: 5/20040520.

Certifico, que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato se segue:

1.º Edgar Neto Moleirinho, solteiro, maior, natural de França, re-
sidente na Rua Central, 223, Coucinheira, Amor, Leiria, contribuinte
fiscal n.º 216110718.

2.º Marcolino Lopes Moleirinho, divorciado, natural da freguesia
de Amor, concelho de Leiria, residente na Rua Central, 223,
Coucinheira, Amor, Leiria, contribuinte fiscal n.º 165719273.

3.º Pedro Jorge Parracho Feliciano, solteiro, maior, natural da fre-
guesia e concelho de Leiria, residente na Rua Central, 80, Casal dos
Claros, Amor, Leiria, contribuinte fiscal n.º 218805624.

Pacto social

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Perfilis � Caixilharia de Alumínio
e PVC, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Carreirinho, 48, em
Casal dos Claros, freguesia de Amor e concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na transformação e comercialização
de caixilharia de alumínio e PVC.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 15 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, sendo uma

de 7650 euros, do sócio Edgar Neto Moleirinho, outra de 5850 euros
do sócio Marcolino Lopes Moleirinho e outra de 1500 euros do sócio
Pedro Jorge Parracho Feliciano.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao sêxtuplo do valor nominal de cada quota, nos termos e
condições a aprovar por unanimidade, em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Edgar Neto
Moleirinho, que, desde já, fica nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessário e 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 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

consentimento da sociedade, tornado 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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2004. � A Ajudante, Gracinda das Neves Francisco.
2005235334
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FORMULAUTO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Estrada de São Tiago, 144, lote 1, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3292/
900824; identificação de pessoa colectiva n.º 502405058; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 24/20040524.

Certifico, que a sociedade foi dissolvida e liquidada tendo as contas
sido aprovadas por deliberação de 29 de Dezembro de 2003.

1 de Junho de 2004. � A Ajudante, Gracinda das Neves Francisco.
2005235580

MARIA ANGELINA PEDROSA & FILHO, L.DA

Sede: Cruz D�Areia, lote 6, rés-do-chão, lado nascente, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1830/
830713; identificação de pessoa colectiva n.º 501405704;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 63/20040524.

Certifico, que em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente, Maria de Fátima Batista Domingos, por ter renunciado
em 14 de Maio de 2004.

Conferida, está conforme.

2 de Junho de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2005095249

LISCONCRETO � UNIBETÃO, INDÚSTRIAS
DE BETÃO PREPARADO, S. A.

Sede: Rua da Cooperativa, Bidoeira de Cima, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6084/
980803; identificação de pessoa colectiva n.º 504215272; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 7/20040525.

Certifico, que foram designados os órgãos sociais da sociedade em
epígrafe, para o quadriénio de 2004-2007, por deliberação de 29 de
Março de 2004, a saber:

Conselho de administração:
Presidente: António Fernandes Duarte Silva; vogais: Alexandre

Manuel Fernandes Serra Brandão e António Juliano Pinho Barbosa,
todos casados.

Fiscal único: Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas;

Suplente: António Alberto Henriques Assis, casado, revisor oficial
de contas.

Conferida, está conforme.

4 de Junho de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2005235628

SOMICRO � SOFTWARE, MICROS
E COMPUTADORES, L.DA

Sede: Rua de S. Francisco, 44, 3.º direito, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2069;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7932; número e data da apresen-
tação: 39/20040525.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente, Albertino Vítor Franco, por ter renunciado em 13 de Maio
de 2004.

Conferida, está conforme.

2 de Junho de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2005235725

TVN � TECNOLOGIA DE VÁCUO NACIONAL, L.DA

Sede: Quinta Nova, 763, Mouratos, Parceiros, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5895/
980319; identificação de pessoa colectiva n.º 504105078; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 29/20040525.

Certifico, que a sociedade foi dissolvida e liquidada tendo as contas
sido aprovadas por deliberação de 25 de Maio de 2004.

4 de Junho de 2004. � A Ajudante, Gracinda das Neves Francisco.
2005235652

MATIFIL � CARPINTARIA E MARCENARIA, L.DA

Sede: Moinhos da Barosa, Barosa, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5277/
961004; identificação de pessoa colectiva n.º 503730513;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 19 a 21/20040525.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessaram fun-
ções de gerente, Joaquim Manuel da Silva Rodrigues e Artur Augusto
Matias, por terem renunciado em 21 de Outubro de 2003 e foi desig-
nado gerente, Maria de Lurdes Jorge Francisco, casada, por delibera-
ção de 21 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Junho de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2005235636

RODRIGUES, SOUSA & FARIA, L.DA

Sede: Charneca do Bailador, lote 22, fracção C,
Zona Industrial, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9313/
20040520; identificação de pessoa colectiva n.º 506989151; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20040520.

Certifico, que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to, se segue:

1.º Luís Filipe Monteiro da Costa Sousa, solteiro, maior, natural da fre-
guesia de Pousos, concelho de Leiria, onde reside na sede de freguesia, na
Rua Professor Abílio Alves de Brito, 10, contribuinte fiscal n.º 192195166.

2.º Pedro André Lopes Rodrigues, solteiro, maior, natural da fregue-
sia e concelho de Leiria, residente na Rua D. Maria José, 1, no lugar de
Casal dos Ferreiros, Arrabal, Leiria, contribuinte fiscal n.º 165720174.

3.º Antero Manuel Monteiro Faria, solteiro, maior, natural da freguesia
de Pousos, concelho de Leiria, onde reside na sede de freguesia, na Rua
Professor Abílio Alves de Brito, 10, contribuinte fiscal n.º 187354189.

ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma Rodrigues, Sousa & Faria, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Charneca do Bailadouro, lote
22, fracção C, 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 for-
mas locais de representação social, onde e quando o julgar conveniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: serviços especializados de limpeza.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 22 500 euros, e corresponde à soma de três quotas, do valor nomi-
nal de 7500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.
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ARTIGO 5.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas presta-
ções suplementares até cinco vezes o 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 delibe-
ração unânime dos sócios, sejam fixados os respectivos termos e
condições.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remune-
ração, 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 dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 8.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.

ARTIGO 9.º

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.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio se a mesma
for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral, apreendida judicial
ou administrativamente, ou se, fora dos casos previstos na lei, for
cedida sem o prévio consentimento da sociedade, quando devido.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2005235270

CONSTRUMIRA � CONSTRUÇÕES MIRA & GIL, L.DA

Sede: Moinhos, Carvide, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2166/
860627; identificação de pessoa colectiva n.º 501584099;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e
data das apresentações: 2 e 3/20040528.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente, Benito Domingues Mira, por decesso, em 5 de Maio
de 2004 e foram alterados o n.º 1 dos artigos 1.° e 5.º do contrato, os
quais passam a ter a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens ou demais valores constantes da escrita social, é de 150 000 euros
e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
75 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Paulo Jorge
Pereira Domingues e Emília Docelina Pereira Gil.

5.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, sendo nomeados gerentes, a partir de hoje, ambos os sócios Paulo
Jorge Pereira Domingues e Emília Docelina Pereira Gil.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

7 de Junho de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2005095273

MARINHA GRANDE

VÍTOR RODRIGUES SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2514; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20040505.

Certifico, que Vítor Rodrigues da Silva casado com Maria da Con-
ceição Barreiros Velez, na comunhão de adquiridos, Rua do Corgo
Norte, 28, Marinha Grande, constituíu a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vítor Rodrigues Silva,
Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua do Corgo Norte, 40, lugar de
Cumeira, freguesia e concelho de Marinha Grande.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a transformação, comercialização,
importação, exportação, representação de brindes, vidros, porcelanas
e plásticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 25 000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao sócio único Vítor Rodrigues da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio Vítor Rodrigues da Silva, desde
já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estranhas à socie-
dade, que venham a ser por ele sócio designadas.

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Conferido, está conforme.

31 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2005516163

MARITESTE � INJECÇÃO E PRODUÇÃO
DE PLÁSTICOS TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2516; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20040512.

Certifico, que Luís de Sousa Cardoso, divorciado, Avenida 1.° de
Maio, 95, 3.° Frente, Marinha Grande e Carlos Manuel Duarte Rol-
dão casado com Paula Raquel Rosário Sousa Moiteiro, na comunhão
de adquiridos, Avenida Arala Pinto, 44, Marinha Grande, constituíram
a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:
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ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma Mariteste � Injecção e Produção de
Plásticos Técnicos, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua Manuel Laranjeira Guerra,
3-A, no lugar de Benta, freguesia e concelho da Marinha Grande.

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 con-
veniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: testes e produções para indústria
de injecção de termoplásticos.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas presta-
ções suplementares até 10 vezes o 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 remune-
ração, 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 dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 8.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.

ARTIGO 9.º

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.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio se a mesma
for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral, apreendida judicial
ou administrativamente, ou se, fora dos casos previstos na 1ei, for
cedida sem o prévio consentimento da sociedade, quando devido.

Conferido, está conforme.

1 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2005516171

POMBAL

RODRIGUES FREIRE & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3611;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20040512.

Certifico, que entre Maria Freire Mendes, divorciada; Maria Dolores
Gonçalves Dias, casada; e, Maria de Fátima Jacinto Rodrigues, casada,

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rodrigues Freire & Dias, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua Fonte da Vila, rés-do-chão
direito, no lugar e freguesia de Abiul, concelho de Pombal.

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 con-
veniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: restaurante, café, pastelaria.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5250 euros, e corresponde à soma de três quotas, do valor nomi-
nal de 1750 euros, cada, pertencentes uma a cada sócia.

ARTIGO 5.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas presta-
ções suplementares até oito vezes o valor 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 delibe-
ração unânime dos sócios, sejam fixados os respectivos termos e
condições.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remune-
ração, 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 dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes todas as sócias.

ARTIGO 8.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.

ARTIGO 9.º

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.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio se a mesma
for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral, apreendida judicial
ou administrativamente, ou se, fora dos casos previstos na lei, for
cedida sem o prévio consentimento da sociedade, quando devido.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria Mon-
teiro Pragosa Félix. 2004538805

CONSTRUÇÕES RIBEIRA SUL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3608;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20040510.

Certifico, que Jorge Manuel das Neves Martins, constitui a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:
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ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Ribeira Sul,
Unipessoal, L.da e tem a sua sede no lugar de Casais Novos, freguesia
de Abiul, concelho de Pombal.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e aplicação de re-
vestimentos e estuques.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente a ele
sócio, Jorge Manuel das Neves Martins.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio Jorge Manuel das Neves
Martins, desde já, nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas
estranhas à sociedade que venham a ser por ele sócio designadas.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Conferido, está conforme.

17 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gameiro da Ponte Gago. 2004538694

FMSB � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3600;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20040422.

Certifico que, Fernando Manuel dos Santos Brito, casado, consti-
tuiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação FMSB � Construções,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Escola, no lugar de
Vicentes, freguesia e concelho de Pombal.

§ único. A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como abrir ou encerrar filiais,
sucursais ou quaisquer outras formas de representação, no país ou no
estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a execução de gessos projectados; de
empreitadas de construção civil; a indústria da construção civil para
venda; e compra e venda de propriedades.

§ 1.º Poderá a sociedade adquirir quotas em sociedades de responsabi-
lidade limitada, com objecto diferente, desde que não fique na situação de
único sócio dessa sociedade.

§ 2.º Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios
jurídicos que sirvam a prossecução do objecto social.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros e corresponde a uma quota de igual valor pertencente
ao sócio.

4.º

A gerência será exercida pelo sócio e ainda pelos gerentes eventual-
mente a nomear pelo mesmo.

§ único. Para que a sociedade se considere validamente obrigada é
suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A sociedade obriga-se a assumir as despesas de constituição, publica-
ções e registo; de compra de automóveis e de bens imóveis; e aquisição
de equipamento e despesas de manutenção do giro comercial, até registo
definitivo, efectuadas pelo gerente.

Conferida, está conforme.

30 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria M.
Pragosa Félix. 2004538457

POMBADRILHO � DECORAÇÕES INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1452;
identificação de pessoa colectiva n.º 503125636; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 4/20040422.

Certifico em referência à sociedade em epigrafe que foram altera-
dos os artigos 3.º e 4.º do contrato social, que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no
valor de 1895,43 euros e outra no valor de 604,57 euros pertencen-
tes à sócia Natália Domingues Duarte Mendes e outra no valor nomi-
nal de 2500 euros pertencente ao sócio Hélder Rodrigues Mendes.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante de vinte vezes o valor do capital social
actual, nos termos e condições a deliberar em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

A gerência será exercida por todos os sócios e ainda pelos gerentes,
eventualmente a nomear em assembleia geral, mesmo estranhos à
sociedade, com ou sem remuneração conforme for deliberado em
assembleia geral.

§ único. Para que a sociedade se considere validamente obrigada é
suficiente a assinatura de um gerente.

Ficou depositado na pasta respectiva o texto completo e actualizado
do contrato.

Conferida, está conforme.

30 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gameiro da Ponte Gago. 2004538449

LISBOA
AMADORA

ALEXANDRE DA SILVA REY & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 559;
identificação de pessoa colectiva n.º 500964831; inscrição n.º 18;
número e data da apresentação: 1/040504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração total do contrato quanto aos artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º,
6.º, 7.º, 8.º, e 9.º, que ficaram com a seguinte redacção:

1.º

1� A sociedade tem a denominação de Alexandre da Silva Rey &
Filho, L.da, com sede e estabelecimento na Rua Elias Garcia, 378,
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letra A, freguesia de Venteira e concelho da Amadora, sendo a sua
duração por tempo indeterminado.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social é o estabelecimento de pastelaria e café, com fabri-
co e comércio de confeitaria, pastelaria e pão quente, bem como a
prestação de serviços inerentes.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
51 875 euros, correspondendo à soma de quatro quotas iguais do va-
lor nominal de 12 968,75 euros, pertencentes uma a cada uma das
sócias Cristina Isabel de Almeida Gomes Mota, Clarinda Mariana
Galão Redondo, Maria Filomena Formigão Guilherme e Alda Maria
de Oliveira Dias.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao limite máximo de duas vezes o valor do capital social, podendo
ainda qualquer sócio fazer suprimentos à sociedade nas condições que
forem aprovadas em assembleia geral.

4.º

1 � É livre a cessão total ou parcial de quotas entre sócios.
2 � A cessão total ou parcial em favor de terceiros carece do

consentimento, prévio e expresso, da sociedade, à qual é reservado o
direito de preferência em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes,
em segundo lugar.

3 � O sócio ou sócios que pretenderem ceder as suas quotas deve-
rão informar, a sociedade e os sócios não cedentes, por carta regista-
da, indicando expressamente o preço e demais condições da cessão.
Tanto a sociedade como os sócios que queiram exercer o direito de
preferência deverão informar o cedente por carta registada, no prazo
de 15 dias contados a partir da recepção da carta do cedente.

4 � O preço da cessão no caso de aquisição pela sociedade é à
escolha desta, entre o indicado pelo cedente ou o que resultar de um
balanço aprovado para o efeito, e poderá ser liquidado em quatro
prestações trimestrais.

5.º

1 � Para além dos previstos na lei a sociedade pode ainda amor-
tizar quotas nos seguintes casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Em caso de divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou

simples separação judicial de bens, se a quota não ficar a pertencer
inteiramente ao sócio;

c) Em caso de interdição, inabilitação, ou morte do sócio;
d) Se o sócio for judicialmente declarado falido ou insolvente;
e) Se a quota for objecto de arresto, penhora ou arrolamento, de-

pósito, arrematação, adjudicação, ou outra forma de providência judi-
cial ou administrativa;

f) Se a quota for onerada ou dada em usufruto sem o prévio con-
sentimento da sociedade;

g) Se a quota for cedida, seja a título oneroso ou gratuito, com
infracção do disposto no n.º 2 do artigo 4.º;

h) Se for declarada, por decisão judicial transitada em julgado, a exis-
tência por parte de qualquer dos sócios de actos de concorrência desleal.

2 � O valor de quota, para efeitos de amortização, será o que for
encontrado em balanço especialmente elaborado para o efeito e será
pago em duas prestações semestrais iguais, vencendo-se a primeira
nos seis meses seguintes à fixação do valor da contraprestação e a
segunda no prazo de um ano a contar da mesma data.

6.º

1 � A gerência, dispensada de caução, pertence a todos os sócios,
os quais ficam nomeados gerentes, com ou sem remuneração confor-
me o que for deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
nomear mandatários ou procuradores, são necessárias e suficientes as
assinaturas de dois gerentes.

3 � Os sócios não poderão obrigar a sociedade em fianças, abona-
ções, letras de favor ou quaisquer outros actos ou contratos estranhos
aos negócios sociais.

7.º

1 � No caso de falecimento de qualquer sócio, e não havendo lugar
a amortização da quota nos termos estabelecidos no artigo 5.º, os seus
herdeiros nomearão de entre eles, um que a todos represente na soci-
edade, sem o que não poderão ter nela qualquer ingerência ou exercer
qualquer direito inerente à quota indivisa.

2 � A indicação do representante a que se refere o número ante-
rior deverá ser comunicada à sociedade no prazo de sessenta dias
contados a partir da morte do sócio.

8.º

1 � Serão efectuados balanços anuais, reportados a 31 de Dezem-
bro, devendo estar concluídos, aprovados e assinados até ao fim de
Março do ano imediatamente seguinte.

2 � Os lucros líquidos, depois de deduzida a percentagem que obriga-
toriamente se destine à constituição do fundo de reserva legal, sempre
que a tal houver lugar, terão o destino que livremente for deliberado
pelos sócios em assembleia geral.

Em caso de liquidação da sociedade, esta será feita extrajudicialmente,
funcionando a gerência como comissão liquidatária.

9.º

Em caso de liquidação da sociedade, esta será feita extrajudicialmente,
funcionando a gerência como comissão liquidatária.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

6 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Fernandes.
2004636653

J. CARLOS PARREIRA � CIRURGIA PLÁSTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12787/
010822; identificação de pessoa colectiva n.º 505465329; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 12/010822.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato
se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma J. Carlos Parreira � Cirurgia Plástica,
Unipessoal, L.da, vai ter a sua sede na Travessa do Miradouro, 6, 13.º
direito, freguesia de Alfragide, concelho de Amadora.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

§ 2.º A sociedade por decisão da gerência poderá criar e extinguir
filiais, sucursais, agências, delegações ou outras formas de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: cirurgia plástica, reconstrutiva, esté-
tica, cirurgia laser, prestação de serviços médicos e afins.

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 Carlos dos Santos Parreira.

§ único. A sociedade poderá participar no capital de outras socieda-
des, mesmo que com objecto social diferente do seu, e em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme for
deliberado, pertence ao sócio único, que fica desde já nomeado gerente.

§ 1.º Para a sociedade se considerar validamente vinculada é neces-
sária a sua assinatura.

ARTIGO 5.º

Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares de capital
até ao montante global de 100 000 euros, quando a sociedade delas
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carecer, nas condições a estabelecer em assembleia geral.

Conferida e conforme.

17 de Novembro de 2001. � A Ajudante-Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 3000145166

PAULINO LISBOA & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4946;
identificação de pessoa colectiva n.º 501622950; data da apresen-
tação: 190700.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1999.

14 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Menezes. 3000144739

MORADA CERTA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 11364/990611; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/990611.

Certifico que, entre Jorge Filipe Pernão Oliveira e Sousa, José Car-
los Paulino e Álvaro Manuel Paulino foi constituída a sociedade em
epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

1.º
 A sociedade adopta a firma Morada Certa � Sociedade de Cons-

truções, L.da, vai ter a sua sede na Rua Branquinho da Fonseca, 27, 2.º
esquerdo, freguesia de São Brás, concelho de Amadora.

 § único. A gerência da sociedade poderá livremente deslocar a sua
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste na construção de edifícios para venda,
compra e venda de bens imobiliários e revenda dos adquiridos para
esse fim.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é da quantia
de 50 000 euros, correspondente a 10 024 100$ e é formado por três
quotas sendo uma de 25 000 euros, correspondente a 5 012 050$
pertencente ao sócio Jorge Filipe Pernão Oliveira e Sousa e duas iguais
de 12 500 euros, correspondente a 2 506 025$, cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios José Carlos Paulino e Álvaro Manuel Paulino.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos três sócios,
sócios, que desde já ficam nomeados gerentes, sendo necessária a as-
sinatura de dois gerentes para obrigar a sociedade, sendo uma delas
sempre a do gerente Jorge Filipe Pernão Oliveira e Sousa,
designadamente para tomar ou ceder por trespasse estabelecimentos
comerciais, tomar ou ceder por arrendamento quaisquer imóveis e ainda
comprar e vender viaturas e outros bens do activo imobilizado.

5.º

A sociedade pode amortizar a quota ou quotas de qualquer sócio nos
casos seguintes:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Em caso de falência ou insolvência do sócio;
c) Se tiver sido penhorada, arrestada, ou, qualquer outro motivo,

sujeita a apreensão;
d) Se for dada em garantia ou caução de alguma obrigação sem prévio

consentimento da sociedade;
e) No caso de morte do sócio, quando lhe não seja cônjuge, ascen-

dentes ou descendentes no primeiro grau da linha directa;

6.º

1 � No caso de falecimento de qualquer dos sócios, a sociedade
continuará com os sócios sobrevivos e com herdeiros do falecido.

2 � No caso dos herdeiros dos sócios falecidos serem admitidos na
sociedade deverão nomear, no prazo de sessenta dias a contar da ad-
missão, um a que a todos represente, sob pena de não poderem inter-
vir na vida da mesma até à divisão da quota.

3 � Igualmente os co-proprietários de quotas deverão nomear o
seu representante, nos termos e para os efeitos do disposto no número
anterior, contando-se o prazo de 60 dias a partir do nascimento da
situação.

7.º

A gerência fica, desde já, autorizada a celebrar quaisquer negócios
jurídicos por conta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto ou
que sejam necessários para a satisfação dos seus fins sociais.

8.º

Pode qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, gratuitos ou onerosos e nas condições que vierem a ser acordadas
em assembleia geral, podendo também vir a ser-lhes exigidas presta-
ções suplementares de capital, até ao montante de 249 398,94 euros,
correspondente a 50 000 000$, mediante deliberação da assembleia geral,
tomada por unanimidade de votos dos sócios.

9.º

A gerência fica, também, autorizada a efectuar o levantamento do
dinheiro da conta aberta em nome da sociedade, no Banco Nationale
de Paris, para adquirir bens e equipamentos necessários ao início da
sua actividade, para pagamento desta escritura e seu registo.

Está conferido e conforme o original.

26 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 3000145170

CASCAIS

LUSOGIENE � HIGIENE E SEGURANÇA
NO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16689
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505377160; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 40/040514.

Certifico para os efeitos de publicação, que foi alterado parcial-
mente o contrato social, quanto aos artigos 2.º, 3.º n.º 1  e 4.º n.º 4
os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto de sociedade consiste em serviços de medicina, higiene e
segurança no trabalho.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrita social é de 5001 euros e corresponde
à soma de três quotas iguais no valor nominal de 1667 euros, cada, duas
tituladas pela sócia Luciana Carminda Borba da Silva Ribeiro, sendo
uma bem próprio e outra titulada pelo sócio José Luís Carvalho Ribeiro
como bem próprio.

ARTIGO 4.º

4 � São gerentes os sócios.

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

Está conforme o original.

18 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2004876980
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ACTION TIME � MARKETING E PUBLICIDADE DESPOR-
TIVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 180
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506445372; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 36/040401.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, por:
Jesus Iribarren Lopez, divorciado, Rua dos Álamos, Lote 23, 2.º-B,

que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Action Time � Marketing e Pu-
blicidade Desportiva, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede, na Alameda dos Combatentes da
Grande Guerra, Edifício S. José, Piso 5, em Cascais, freguesia e con-
celho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho, ou, para concelho limítrofe e serem cri-
adas 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, no exercício da actividade de
marketing e publicidade.

ARTIGO 3.º

 O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nominal,
titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou, a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade suficiente a intervenção de um gerente.
3� Fica, desde já, nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

 A sociedade poderá participar, em agrupamentos complementares
de empresas e, no capital social de outras sociedades, mesmo, com
objecto diferente do seu.

Está conforme o  original.

1 de Abril de 2004. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000259207

TOTAL CONCEPT � COMUNICAÇÃO E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 115/
030626 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506598799;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 29, 32 e 33/040422.

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

Alteração parcial do contrato:
Foram alterados os artigos 3.º, n.º 1 e 4.º, n.º 4, do contrato social

que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes do activo social é de 10 000,02 euros e
corresponde à soma de quatro quotas, duas iguais do valor nominal de
3500,01 euros, cada uma, tituladas uma em nome de cada um dos
sócios João Carlos Freire Silva Serpa e João de Brito Queiroz Aguiar,
outra do valor nominal de 2500 euros titulada em nome do sócio

José Manuel Taborda Delgado Gomes e outra do valor nominal de
500 euros titulada em nome da sócia Maria João da Silva Ribeiro
Morazzo.

ARTIGO 4.º

4 � É gerente a não sócia, Maria Gabriela Freire Silva Serpa, já
designada e identificada.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Cessação de funções do gerente Luís Filipe Teixeira de Lencrastre

de Almeida Ribeiro, por renúncia em 7 de Janeiro de 2004.

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

Está conforme o original.

17 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2004830832

ENERWAVE � PRODUÇÃO DE ENERGIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 409/
020814 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506186350;
inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data das apresentações:
6 e 7/040415.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe foram efectuados
o seguintes actos de registo:

Aumento de capital e transformação em sociedades.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Enerwave, Produção de
Energia, S. A.

2 � A sua sede social é na Rua José Ferrão Castelo Branco, 26,
freguesia de Paço de Arcos, concelho de Oeiras.

3 � O conselho de administração poderá transferir a sede social
para outro local.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o projecto de centrais de produção de
energia, realização de unidades de produção de energia, exploração de
unidades de produção de energia, investigação e desenvolvimento
nestas áreas. Vendas de royalties, venda de energia, execução de redes,
actuação na área das energias renováveis.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode adquirir e alienar participações em sociedades com
objecto igual ou diferente do referido no artigo 2.º, em sociedades
reguladas por leis especiais, em sociedades de responsabilidade ilimita-
da, bem como participar na constituição de quaisquer sociedades e
associar-se com outras empresas jurídicas, para nomeadamente, for-
mar agrupamentos complementares de empresas, ou agrupamentos
internacionais e celebrar contratos de consórcio e de associações em
particular.

CAPÍTULO II

Capital social, acções, obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado é de
400 090 euros.

2 � Representado por 400 0p0 acções no valor nominal de um
euro cada.

3 � Por simples deliberação do conselho de administração, o ca-
pital social poderá ser aumentado por uma ou mais vezes, até
1 000 000 de euros.

4 � Os accionistas poderão realizar prestações acessórias onerosas
ou gratuitas conforme for estabelecido em assembleia geral de acordo
com as características de um contrato típico de suprimentos ou de
prestações suplementares de capital até ao montante global de
1 000 000 de euros, na proporção das acções por si detidas.
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ARTIGO 5.º

1 � Os accionistas terão direito de preferência na subscrição de
novas acções emitidas em consequência de aumentos de capital, na
proporção das que possuírem, e nas condições oportunamente anun-
ciadas, sem embargo de, em assembleia geral expressamente convocada
para o efeito, se deliberar de outra forma.

2 � Se as acções estiverem sujeitas a usufruto, tal direito de pre-
ferência é exercido pelo titular de raiz.

3 � No caso de venda de acções os accionistas terão direito de
preferência.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis, salvos os limites impostos por lei, cabendo aos accio-
nistas os encargos da conversão.

2 � Os títulos representarão 1, 10, 50, 500 e 1000 acções, mas os
accionistas poderão requerer a todo o tempo o seu desdobramento
pela forma que mais lhes convier, correndo por sua conta as despesas
correspondentes.

ARTIGO 7.º

É permitida a emissão de obrigações e outros títulos de dívidas de
natureza semelhante, em conformidade com as disposições legais em
vigor.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá, mediante deliberação conjunta dos dois
vogais,

adquirir acções e obrigações próprias, a título oneroso ou gratuito,
podendo

igualmente realizar sobre elas quaisquer operações ou distribui-las
pelos accionistas de acordo com a modalidade decidida em assembleia
geral.

2 � As acções próprias que a sociedade possuir em carteira, não
têm direito a voto nem a percepção de dividendos.

ARTIGO 9.º

Na alienação, pela sociedade, de acções próprias a terceiros, os
accionistas usarão, do direito de preferência na proporção das que já
possuírem.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 10.º

1 � Constituem órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de
administração e o fiscal único.

2 � Os membros dos vários órgãos sociais poderão ser accionistas
ou pessoas estranhas à sociedade, sendo permitida a sua reeleição por
uma ou mais vezes.

3 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados com
a sua eleição, sendo dispensadas quaisquer outras formalidades.

4 � A remuneração a auferir ou não pelo exercício de cargos sociais
será deliberada em assembleia geral, a todo o tempo podendo ser revista.

ARTIGO 11.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral da sociedade representa a universalidade
dos accionistas, sendo as suas deliberações, quando tomadas nos ter-
mos dos presentes estatutos e da lei, vinculativas para todos eles, ainda
que ausentes, discordantes ou incapazes.

2 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que tiverem
direito a voto conforme o definido no artigo seguinte e, além destes,
pelas pessoas singulares que exerçam os cargos de membros efectivos
da mesa da assembleia geral.

3 � Os membros dos corpos sociais deverão estar presentes nas
assembleias gerais e poderão intervir nos trabalhos, apresentar pro-
postas e participar nos seus debates.

ARTIGO 12.º

1 � Terão direito a voto os accionistas que, até 15 dias antes da
data marcada para a respectiva reunião da assembleia, sejam titulares

de pelo menos 100 acções averbadas ou registadas em seu nome nos
livros da sociedade, depositadas na sede social ou em instituições de
crédito, neste último caso devendo tal depósito ser certificado medi-
ante carta dessa instituição que identifique as acções em causa e o seu
titular e que seja recebida na sociedade dentro do mesmo prazo acima
estabelecido.

2 � A cada grupo de 100 acções, nas condições supra referidas,
corresponde um voto.

ARTIGO 13.º

1 � Sem prejuízo do que a lei determinar sobre os seus represen-
tantes comuns, todos os accionistas sem direito a voto e os
obrigacionistas não poderão assistir às assembleias gerais.

2 � No entanto, os accionistas que não forem titulares do número
de acções necessário para conferir direito a voto, poderão agrupar-se
de forma a completarem tal número, devendo então fazer-se repre-
sentar por um só deles na assembleia geral, para além de cumprirem,
da mesma forma, as regras previstas no n.º1 do artigo anterior.

3 � No caso de contitularidade das acções, só um dos contitulares,
com poderes de representação dos demais, poderá participar nas reu-
niões da assembleia geral.

4 � Os accionistas pessoas singulares, com direito a voto, apenas
poderão fazer-se representar nas reuniões da assembleia geral por outro
accionista também com direito a voto ou pelas demais pessoas a quem
a lei atribuir tal faculdade.

5 �Os incapazes e os accionistas pessoas colectivas, com direito a
voto serão representados pelas pessoas a quem legalmente couber tal poder.

6 � Todas as representações previstas nos n.º 1 a 5 anteriores,
terão de ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral
por carta entregue na sede social até oito dias úteis antes da data
designada para a respectiva reunião da assembleia, podendo o presi-
dente, nas quarenta e oito horas seguintes, decidir que todas ou algu-
mas assinaturas sejam reconhecidas notarialmente.

ARTIGO 14.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente
e por um secretário, eleitos bienalmente de entre os accionistas ou
outras pessoas, podendo todos ser reeleitos uma e mais vezes.

2 � Compete ao presidente da mesa convocar as assembleias e
dirigir os respectivos trabalhos, bem como exercer todas as demais
funções que lhe sejam conferidas pela lei, por este contrato ou por
deliberação da própria assembleia.

3 � Compete ao secretário coadjuvar o presidente da mesa e
substitui-lo em todas as suas ausências ou impedimentos, bem como
assegurar o expediente da assembleia.

ARTIGO 15.º

1 � A assembleia geral reunirá, ordinariamente, durante o primei-
ro trimestre de cada ano, para os efeitos prescritos na lei, e extraor-
dinariamente nos casos também previstos na lei, a requerimento dos
dois vogais e do fiscal único, ou ainda dos accionistas que represen-
tem, pelo menos, 5% do capital social.

2 � Os órgãos sociais e accionistas que requererem a reunião da
assembleia geral, indicarão, obrigatoriamente, qual o seu fundamento
e justificação e respectiva ordem de trabalhos.

ARTIGO 16.º

As reuniões da assembleia geral poderão realizar-se com dispensa
de formalidades prévias, nos termos autorizados pelo Código das So-
ciedades Comerciais e, se forem nominativas todas as acções, pode-
rão ser convocadas por carta registada enviadas aos accionistas, em
conformidade com os trâmites e prazos previstos na lei.

ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral poderá deliberar validamente, em primeira
convocação, sempre que estiverem presentes ou representados accio-
nistas titulares de acções correspondentes a, pelo menos, um terço do
capital social e, em segunda convocação qualquer que seja o número
de accionistas presentes ou representados e a percentagem do capital
social que lhes couber, ressalvadas as excepções determinadas por lei
imperativa.

ARTIGO 18.º

As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria dos
votos emitidos, sem prejuízo dos casos previstos em lei imperativa
que exija maiorias qualificadas.
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CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 19.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
administração composto por um presidente e dois vogais.

2 � Os membros do conselho de administração serão eleitos pela
assembleia geral, por dois anos, podendo ser reeleitos por uma e mais
vezes.

3 � Faltando definitivamente algum administrador proceder-se-á
à sua substituição pela forma estabelecida no artigo 393.º do Código
das Sociedades Comerciais.

4 � O cargo de administrador será caucionado por qualquer das
formas admitidas por lei, efectuado pelo próprio ou por terceiro nos
cofres da sociedade, podendo, todavia, a assembleia geral deliberar a
sua dispensa.

ARTIGO 20.º

Os membros do conselho de administração ficam desde já autoriza-
dos a exercer, por conta própria ou alheia, actividade concorrente
com a da sociedade.

ARTIGO 21.º

Aos dois vogais compete o exercício dos poderes de administração,
cabendo-lhes, designadamente.

a) Executar as deliberações da assembleia geral;
b) Gerir, com os mais amplos poderes, todos os negócios sociais e

efectuar as operações relativas ao objecto social;
c) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente, podendo propor e fazer seguir acções judiciais, confessar, desis-
tir, transigir e comprometer-se em árbitros em toda a acção judicial ou
litígio nos quais a sociedade seja parte;

d) Adquirir, alienar, de acordo com o sistema prescrito no artigo 8.º
e obrigar por qualquer forma as acções e obrigações próprias e praticar
os mesmos actos relativamente a acções, partes sociais ou obrigações
de outras sociedades, nomeadamente participando na constituição das
mesmas;

e) Adquirir e alienar outros bens mobiliários, assim como obrigá-los
por qualquer forma;

f) Adquirir bens imobiliários, aliená-los e obrigá-los por constitui-
ção de garantias reais;

g) Negociar com quaisquer instituições de crédito operações de fi-
nanciamento, activas ou passivas, que entendam necessárias,
designadamente contraindo empréstimos nos termos, condições e
forma convenientes;

h) Designar e destituir, se e quando o entender conveniente, um ou
mais administradores-delegados de entre os seus membros, fixando os
respectivos poderes;

i) Nomear mandatários ou procuradores da sociedade para a prática
de determinados actos ou categoria de actos;

j) Locar ou tomar de arrendamento, trespassar quaisquer bens e/ou
estabelecimentos de ou para a sociedade.

k) Negociar e outorgar todos os contratos, seja qual for a sua for-
ma, natureza e conteúdo, de que a sociedade seja parte.

ARTIGO 22.º

As deliberações do conselho de administração serão tomadas pelos
dois vogais.

ARTIGO 23.º

A sociedade ficará validamente obrigada em todos os seus actos e
contratos pela assinatura conjunta dos dois vogais, ou pela assinatura
de um mandatário, ou procurador, dentro do limite e respectivos
poderes.

ARTIGO 24.º

1 � O conselho de administração reunirá por convocação do seu
presidente ou sempre que o exijam os interesses da sociedade, e pelo
menos uma vez por cada trimestre, e das suas sessões lavrar-se-ão
actas assinadas pelos presentes.

2 � Os dois vogais poderão delegar poderes num ou mais adminis-
tradores, nos termos da lei, devendo os poderes delegados ser lavra-
dos em acta.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 25.º

1 � A fiscalização da sociedade competirÁ a um fiscal único, eleito
bienalmente.

2 � O fiscal único deverá ser um revisor oficial de contas ou uma
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

CAPÍTULO VI

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 26.º

O exercício social coincidirá com o ano civil.

ARTIGO 27.º

 1 � Os lucros de cada exercício, depois de retirados os montantes
necessários para a constituição ou reintegração da reserva legal, terão
a aplicação que a assembleia geral deliberar, não havendo
obrigatoriedade de distribuição pelos accionistas.

2 � Poderão ser feitos aos accionistas adiantamentos sobre lucros,
desde que observadas as disposições legais sobre as matérias.

ARTIGO 28.º

Os órgãos de gestão e fiscalização da sociedade serão nomeados em
assembleia geral na data de assinatura deste pacto.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Nomeação dos órgãos sociais.
Conselho de administração.
Presidente � Virgílio Craveiro Lopes Preto.
Vogal � José Alberto Cebolo Monteiro, casado, Rua José Pontes,

5, 9.º direito, Lisboa;
Vogal � Virgílio Marques Craveiro Lopes Preto.
Fiscal único � Barbas, Martins, Mendonça & Associados, Socie-

dade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, representada por Luís
Pedro de Aguiar Mendonça, casado, Rua da Piscina, 7, 8.º direito,
Algés;

Suplente� José Luís Mesquita Barbas, divorciado, Avenida dos
Maristas, 459, 1.º esquerdo, Parede, revisor oficial de contas.

Secretário � Ana Patrícia Filipe Henriques Tomás Vieira Antunes
de Carvalho, casada, Rua Gomes Freire, 211, 5.º esquerdo, Lisboa;

Suplente � Nuno Rodrigues Correia Lopes, solteiro, maior, Rua
Pinheiro Chagas, 22, rés-do-chão esquerdo, Lisboa.

Período: biénio 2004-2005.
Data: 16 de Janeiro de 2004.

O relatório elaborado pelo revisor oficial de contas, nos termos do
artigo 28.º Código das Sociedades Comerciais, encontra-se arquivado
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2004767685

FAST ACCESS � OPERAÇÕES E SERVIÇOS
DE INFORMAÇÃO E COMÉRCIO ELECTRÓNICO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 303/
020701 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504733370;
inscrição n.º 8; números e data das apresentações: 13 e 14/030919.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato:
Foram alterados os artigos 5.º, 6.º, 10.º n.º 3, 14.º n.os 1 e 2, 19.º

n.º 3 e eliminado o n.º 5, 22.º alínea d) e 31.º n.º 3, do contrato social
que passam a ter a seguinte redacção:
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ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social da sociedade é de 750 000 euros, integralmente
subscrito e realizado, dividido em 750 000 acções, com o valor no-
minal de um euro cada uma.

ARTIGO 6.º

Acções

1 � As acções representativas do capital social da sociedade serão
nominativas e escriturais.

2 � As acções escriturais podem ser convertidas em tituladas por
deliberação da assembleia geral, observadas as formalidades legais apli-
cáveis.

ARTIGO 10.º

Transmissão de acções

1 � Qualquer transmissão de acções a terceiros só produz os efei-
tos em relação à sociedade se houver sido respeitado o direito de
preferência dos restantes accionistas, nos termos estabelecidos no
presente artigo.

2 � O accionista que pretenda proceder à alienação de acções de-
verá comunicar a todos os restantes accionistas e ao conselho de
administração o número de acções a alienar, a identidade do
transmissário, o respectivo preço e as demais condições do negócio.

3 � O exercício do direito de preferência far-se-á, no prazo de 21
dias de calendário a contar da data da recepção da comunicação refe-
rida no número anterior, mediante comunicação ao transmitente da
qual conste o número de acções pretendidas e a quantidade de acções
de que for titular o preferente.

ARTIGO 14.º

Prestações acessórias

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, tomada por maioria
dos votos correspondentes a 75% do capital social, poderão os acci-
onistas, por uma ou mais vezes, ser chamados a realizar prestações
acessórias, de carácter pecuniário, até ao montante máximo de
3 600 000 euros.

2 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, tomada
por maioria dos votos correspondentes a 75% do capital social, as
prestações acessórias serão efectuadas por todos os accionistas, a título
oneroso e na proporção da percentagem correspondente às acções por
cada um detidas, devendo as condições de reembolso, a remuneração,
o prazo de efectivação e os demais termos aplicáveis à realização de
prestações acessórias constar da deliberação a que se refere o número
anterior.

ARTIGO 19.º

Quórum e deliberações

1 � A assembleia geral só pode deliberar, em primeira convoca-
ção, quando se encontrem presentes ou devidamente representados
accionistas detentores de, pelo menos, 75% do capital social; em
segunda convocação, a assembleia geral pode deliberar seja qual for o
número de accionistas presentes ou representados e o capital por eles
representado.

2 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria
simples dos votos emitidos, salvo disposição diversa da lei ou do pre-
sente contrato social, não se contando em qualquer caso as abstenções.

3 � As deliberações sobre alterações do presente contrato social,
fusão, cisão, transformação e/ou dissolução da sociedade e, bem assim,
sobre aquisição e/ou alienação de acções próprias, deverão ser apro-
vadas por maioria dos votos correspondentes a 75% do capital social,
quer a assembleia geral reuna em primeira ou em segunda convoca-
ção, não sendo tidas em conta, para o cálculo da referida maioria, as
acções cujos titulares estejam legalmente impedidos de votar.

4 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por qual-
quer das formas admitidas por lei.

ARTIGO 22.º

Competências

O conselho de administração tem os mais amplos poderes de ges-
tão e representação da sociedade, competindo-lhe a prática de todos

os actos necessários ou convenientes à prossecução do objecto social,
designadamente:

a) Gerir os negócios sociais e praticar todos os actos e operações
inerentes ao objecto social que não caibam na competência atribuída
a outros órgãos da sociedade;

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

c) Elaborar o relatório de gestão e as contas anuais a submeter à
assembleia geral em conjunto com a proposta de aplicação de resultados;

d) Adquirir, alienar e onerar quaisquer bens móveis ou imóveis da
sociedade;

e) Definir a organização da sociedade e as normas de funciona-
mento interno, designadamente sobre pessoal e sua remuneração;

f) Contrair empréstimos e outras modalidades de financiamento e
realizar operações de crédito que não sejam vedadas por lei;

g) Constituir mandatários com os poderes que julgue convenientes,
incluindo os de substabelecer;

h) Prestar cauções e/ou garantias pessoais e/ou reais pela sociedade;
i) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as

deliberações da assembleia geral.

ARTIGO 31.º

Resultados do exercício

1 � O resultado de cada exercício, apurado em conformidade com
a lei, terá a aplicação que a assembleia geral determinar, deduzidas as
verbas que tenham de destinar-se à constituição ou reintegração de
fundos ou outras reservas que a lei determine.

2 � Nos termos da lei, poderá a assembleia geral deliberar a distri-
buição antecipada de lucros no decurso de cada exercício.

3 � Mediante deliberação tomada por maioria dos votos corres-
pondentes a 75% do capital social, a assembleia geral poderá, em cada
exercício, decidir não distribuir lucros aos accionistas.

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

Esta certidão está conforme o original.

14 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2005779474

FLATLUX � SOCIEDADE DE GESTÃO
DE IMÓVEIS E REPRESENTAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 769/
030117 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506206165;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 61/030117.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Sócios: Anabela Filipe dos Santos Viçoso; Ana Mafalda Viçoso Côrte-
-Real; Luís Filipe Castelo de Campos; Elisabete Barata Filipe dos Santos
Viçoso; João Luís Ferreira Eusébio Castelo de Campos.

ARTIGO 1.°

A sociedade é anónima e vai adoptar a firma Flatlux � Sociedade de
Gestão de Imóveis e Representações, S. A., e rege-se pelos presentes
estatutos e pelas disposições da lei naquilo em que eles forem omissos.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua Rodrigo Albuquerque e Melo,
14, 4.° A, freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.

§ 1.º Por simples deliberação da administração poderá proceder-se
à mudança da sede social, dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe.

§ 2.° Também por simples deliberação da administração poderá a
sociedade estabelecer filiais, agências, sucursais, delegações ou qualquer
outra forma de representação quando e onde for julgado conveniente.

ARTIGO 3.°

O objecto da sociedade consiste em projectos de engenharia para
complexos agro-pecuários e avicultura. Importações e representações
de material para agro-pecuária e avicultura. Gestão de imóveis.
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CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.°

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
50 000 euros, representado por 10 000 acções no valor de cinco euros
cada uma, divididas em duas séries: a série A, que são as acções núme-
ros 1 a 8500, fundadoras e a série B, as acções números 8501 a 10 000.

ARTIGO 5.°

O capital social poderá ser aumentado por uma ou mais vezes,
sucessivamente até ao montante de 50 000 euros, constituindo novas
acções, que serão também de cinco euros cada uma.

§ 1.º O capital social poderá ser elevado nas condições referidas,
desde que efectuado em dinheiro.

§ 2.º No caso de aumento de capital social ele terá sempre de ser
deliberado em assembleia geral por maioria de 75% do capital social.

ARTIGO 6.º

As acções são nominativas ou ao portador e, a todo o tempo, re-
cíproca e livremente convertíveis nos termos da Lei.

§ 1.º Os títulos poderão representar 1, 10, 100 ou 1000 acções,
conforme for da conveniência dos interessados.

§ 2.º Os títulos terão número de ordem, o selo branco da sociedade
e a assinatura do administrador em exercício.

§ 3.º As despesas que houverem de ser feitas com a conversão das
acções ou com quaisquer averbamentos serão sempre de conta dos
accionistas interessados.

ARTIGO 7.°

As acções dadas em penhor ou que sejam por qualquer forma one-
radas conservam todos os direitos sociais, de carácter patrimonial ou
não, desde que o accionista possa provar que continuam a constituir
sua propriedade.

§ único. Para efeito do disposto no corpo deste artigo, considera-
-se prova bastante a entrega, na sede social, de documento emitido
por instituição de crédito que certifique ser a mesma depositária das
acções oneradas, ou o registo desta na sociedade.

ARTIGO 8.°

A sociedade pode emitir obrigações nos termos e condições
estabelecidas em assembleia geral e na lei e, bem assim, pode, por
deliberação da sua assembleia geral, adquirir acções e obrigações nos
termos da lei e fazer as operações legalmente permitidas que a sua
administração julgar por convenientes.

§ único. Enquanto a sociedade for detentora de acções próprias,
ficará suspenso o exercício de todos os direitos que lhes correspondam,
sejam ou não de natureza patrimonial.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 9.°

A assembleia geral, regularmente convocada e constituída, repre-
senta a universalidade dos accionistas e as suas deliberações, quando
tomadas nos termos da lei e dos presentes estatutos, são obrigatórias
para todos os accionistas, ainda que dissidentes, incapazes ou interdi-
tos, e que estejam ou não presentes ou representados.

ARTIGO 10.°

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário eleitos de três em três anos de entre todos os accionis-
tas, sendo sempre permitida a reeleição e, terminado o respectivo
mandato, manter-se-à em exercício até à eleição dos seus substitutos
em próxima assembleia geral.

§ único. O secretário substituirá o presidente nas ausências ou im-
pedimento deste.

ARTIGO 11.°

As convocações das assembleias gerais serão feitas na forma legal
com a antecedência mínima de um mês e indicarão o local da
assembleia, que normalmente se realizará na sede social.

§ único. As assembleias gerais, ordinárias e extraordinárias, em que
esteja representado todo o capital social, poderão, validamente, deli-
berar sobre qualquer assunto sem prévia publicação de anúncios ou
quaisquer outras formalidades.

ARTIGO 12.º

Constituem a assembleia geral os membros da mesa e todos os
accionistas com direito a voto.

§ 1.º Têm direito a voto os accionistas que possuam, pelo me-
nos, 50 acções e desde que as mesmas estejam averbadas ou
registadas em seu nome ou, sendo ao portador, sejam depositadas
na sociedade ou em qualquer estabelecimento de crédito com co-
nhecimento à mesma sociedade até 10 dias antes da realização da
assembleia, não podendo, em caso algum, ser levantadas senão após
a realização da mesma.

§ 2.º Os accionistas que não possuírem o número de acções refe-
rido no parágrafo anterior deverão agrupar-se de forma a completá-
-lo, devendo nesse caso fazer-se representar apenas por um deles,
devendo a identificação deste ser comunicada ao presidente da mesa
dentro do prazo de cinco dias antes da data marcada para a realiza-
ção da assembleia geral em primeira convocação, em documento
escrito em que figurem as assinaturas de todos os accionistas inte-
ressados, reconhecidas por notário, devendo as acções de todos es-
ses accionistas encontrar-se nas condições estabelecidas no antece-
dente § 1.º

§ 3.º Os accionistas que sejam pessoas colectivas, os incapazes, as
heranças indivisas e outros patrimónios autónomos serão representa-
dos em assembleia geral através dos seus representantes legais.

§ 4.º A representação voluntária só é admissível em assembleia geral
em relação a outro ou outros em idênticas condições mas, para que a
representação possa validamente efectivar-se, é indispensável:

a) Que conste de carta endereçada ao presidente da mesa da
assembleia geral onde claramente se identifique a pessoa do man-
datário e onde figure a assinatura do mandante reconhecida por
notário;

b) Que tal carta seja enviada ao presidente da mesa dentro do prazo
referido no § 2.º antecedente.

§ 5.º Nenhum accionista poderá representar mais do que a décima
parte dos votos correspondentes a todas as acções emitidas, nem mais
do que a quinta parte dos votos dos accionistas presentes em qualquer
assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Sem prejuízo do disposto no § 1.º antecedente, cada acção dá direito
a um voto.

ARTIGO 14.°

A assembleia geral, tanto ordinária como extraordinária, considera-
-se regularmente constituída quando, em primeira convocatória, este-
jam presentes ou representados accionistas possuidores de, pelo menos,
60% do capital social.

§ único. Quando a assembleia geral não possa funcionar em pri-
meira convocatória por falta de accionistas ou de suficiente repre-
sentação do capital, será desde logo convocada nova assembleia que
se considerará regularmente constituída, qualquer que seja a fracção
do capital social titulada pelos accionistas a ela presentes ou repre-
sentados.

ARTIGO 15.°

As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria de
votos presentes representados, salvo quando se trata de alteração ao
pacto social, em que são necessários, pelo menos, 75% do capital
social.

ARTIGO 16.°

A assembleia geral reunirá anualmente, em sessão ordinária, até ao
dia 31 de Março. A assembleia geral reunirá, em sessão extraordiná-
ria, sempre que a administração e o conselho fiscal ou os accionistas
que representem pelo menos 25% do capital social solicitem ao pre-
sidente da mesa a sua convocação com indicação precisa do objecto
da reunião.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 168 � 19 de Julho de 2004 16 072-(71)

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 17.°

A administração da sociedade é exercida por um administrador único
eleito em assembleia geral de entre os accionistas ou não, presentes
ou representados em assembleia geral em que se realize a eleição, por
um período de três anos, eleição que pode ser renovada por uma ou
mais vezes; terminado o respectivo mandato, a administração da so-
ciedade manter-se-à em exercício até à eleição do seu substituto em
assembleia geral próxima.

ARTIGO 18.°

Além das atribuições derivadas da lei e destes estatutos, cabe ao
administrador a livre e geral administração dos negócios sociais,
reconhecendo-se, para o efeito, os mais amplos poderes admitidos
em direito.

§ único. No uso dos poderes acima referidos compete, nomeada-
mente, ao administrador:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente;

b) Propor acções, deduzir oposições, fazer reclamações perante
qualquer Tribunal, instância ou repartição pública, confessar, desistir
ou transigir em quaisquer pleitos e comprometer-se em árbitros;

c) Adquirir, alienar, onerar e tomar ou dar de arrendamento ou
aluguer quaisquer bens móveis e imóveis da sociedade sujeitos ou não
a registo, dar e aceitar garantias;

d) Estabelecer quadros de pessoal da sociedade, discriminando livre-
mente cargos, poderes e funções, bem como os respectivos vencimen-
tos, periódicos ou ocasionais, fixos ou variáveis, de carácter eventual
ou não;

e) Nomear, suspender e demitir empregados e procuradores, incluin-
do os mandatários a que se refere o artigo 256.º do Código Comercial;

f) Contrair empréstimos hipotecários ou não e negociar financia-
mentos e assumir as responsabilidades necessárias ou convenientes ao
bom andamento dos negócios sociais.

ARTIGO 19.°

O administrador pode constituir mandatários para quaisquer outros
fins de interesse social, bem como conferir poderes nos termos da lei.

ARTIGO 20.°

Para a sociedade ficar obrigada é necessária e suficiente a assinatu-
ra do administrador único, sem prejuízo dos poderes eventualmente
conferidos a qualquer procurador.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 21.°

A fiscalização da sociedade é confiada a um fiscal único e um su-
plente, eleitos ou nomeados trienalmente pela assembleia geral, sen-
do também sempre permitida a reeleição ou nomeação por mais uma
ou mais vezes e, terminado o respectivo mandato, o fiscal único e o
suplente manter-se-ão em exercício até à eleição dos seus substitutos
em próxima assembleia geral.

§ único. O fiscal único reunirá, obrigatoriamente, uma vez por tri-
mestre e, extraordinariamente, quer por iniciativa própria, quer a
pedido da administração ou de qualquer dos membros desta.

SECÇÃO IV

Comissão de remunerações

ARTIGO 22.°

Os membros dos corpos sociais serão remunerados ou não, confor-
me for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º A assembleia geral poderá todavia encarregar uma comissão
de remunerações composta por dois membros, um dos quais o presi-
dente da mesa, designados trienalmente para fixar a modalidade e
quantitativo das remunerações a atribuir aos membros dos corpos
sociais ou apenas a alguns dos seus membros.

§ 2.º A remuneração dos membros dos corpos sociais é considerada

a todos os títulos e para todos os efeitos como rendimento de traba-
lho, constituindo um encargo da sociedade relativo ao exercício em
que é posta à disposição dos interessados.

CAPÍTULO IV

ARTIGO 23.°

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 24.º

Os lucros líquidos de cada exercício terão por ordem de prioridade
a aplicação seguinte:

a) 5% para o fundo de reserva legal até fazer um quinto do mon-
tante do capital social;

b) A percentagem que a assembleia geral fixar para a constituição,
reforço ou reintegração de quaisquer reservas livres;

c) O remanescente, se o houver, para os fins que a assembleia geral
determinar.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 25.º

A sociedade dissolve-se nos casos e termos legais e a sua liquidação
e partilha efectuar-se-à, nesses casos, conforme for deliberado em
assembleia geral, sendo liquidatários os membros da administração em
exercício.

Nomeação dos membros dos órgãos sociais.
Administrador único: Luís Filipe Castelo de Campos, casado, Rua

Rodrigo Albuquerque e Melo, 14, 4.º A, Linda-a-Velha, Oeiras.
Fiscalização:
Fiscal único: A. P. Carriço & Carlos A. M. Santos, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, representada por Carlos Alberto Mar-
ques dos Santos, casado, Rua Raul Proença, 3, 4.º D, Damaia de Cima,
Amadora.

Suplente: Sebastião António Pires Carriço, casado, revisor oficial
de contas, Rua Raul Proença, 3, 4.º D, Damaia de Cima, Amadora.

Período: 2003-2005.

Esta certidão está conforme o original.

12 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003241302

LUSOGIENE � HIGIENE E SEGURANÇA
NO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 689
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505377160;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 86/020214.

Certifico para os efeitos de publicação que cessou funções de ge-
rente Hugo Simões Santareno Rucha, por renúncia em 13 de Agosto
de 2001.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000258810

LISBOA � 1.A SECÇÃO

EPICENTRO � ENGENHARIA DO AMBIENTE,
QUALIDADE E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 318/040218; identificação de pessoa colectiva n.º
506622959; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
040218.
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Certifico, para efeitos de publicação que foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Epicentro � Engenharia do Am-
biente, Qualidade e Segurança, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida Miguel Bombarda, 35,
freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
consultadoria nas áreas de ambiente, qualidade e segurança e saúde no
trabalho, comércio por grosso e a retalho de produtos ambientais e
de segurança, nomeadamente sinalização, cartazes, quadros informa-
tivos, contentores para recolha de resíduos sólidos e líquidos e extin-
tores, serviços de engenharia do ambiente, segurança e qualidade.

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 5000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes 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 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 titualr;
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, tomada 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.

Sócios:
1) Tiago Figueiredo Abecassis, casado  com Rita Catarina Paulo

Pais da Silva Cardoso Abecassis, na separação, Quinta do Pilar, Aveiras
de Baixo, Azambuja.

2) Henrique Gomes Ferreira Abecassis, casado com Maria João
Merelo de Figueiredo Abecassis, na comunhão de adquiridos, residente
com o anterior.

3) Pedro Martinho de Lima Alves Martins, casado com Maria José
Judice Gonçalves Barroso Alves Martins, na comunhão de adquiridos,
Calçada da Ajuda, 72-A, 3.º, Lisboa.

4) Luís Pedro Barroso Alves Martins, solteiro, maior, residente com
o anterior.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2004312513

ALVOR 2004 � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 366/040309; identificação de pessoa colectiva
n.º 506886379; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
040309.

Certifico, para efeitos de publicação que foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Alvor 2004 � SGPS, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade terá a sua sede na Rua da Páscoa, 62-B, freguesia
de Santa Isabel, concelho de Lisboa.

2 � Por deliberação do conselho de administração, a sede social
pode ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, assim como pode deliberar a criação e encerramento de
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção dentro do território português.

3 � A criação e encerramento de quaisquer formas de representa-
ção da sociedade no estrangeiro dependerá de deliberação do conselho
de administração.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto único a gestão de participações soci-
ais de outras sociedades, como forma indirecta de exercício de activi-
dades económicas.

ARTIGO 4.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontrando-se realizado
em dinheiro em 30%, sendo que os restantes 70% serão realizados no
prazo máximo de 5 anos a contar da data da constituição da sociedade.

2 � O capital social encontra-se dividido em 50 000 acções ao
portador com o valor nominal de um euro cada uma.

3 � O capital social poderá ser materializado em títulos de 1, 5,
10, 50, 100, 500, 1000, 5000 e 10 000 acções, nos termos da lei.
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CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 6.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração ou administrador único e o fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral, regularmente constituída, representa a
universalidade dos accionistas.

2 � A mesa da assembleia geral é constituída pelo presidente e por
um secretário, eleitos por um período de três anos, de entre os acci-
onistas ou não accionistas, sendo sempre permitida a reeleição.

ARTIGO 8.º

1 � A cada 100 acções corresponde um voto.
2 � Para poder exercer o direito de voto, os accionistas titulares

de menos de 100 acções poderão agrupar-se, por forma a completar
o mínimo exigido, fazendo-se representar na assembleia por um só
deles.

3 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria
simples dos votos emitidos, seja qual for a percentagem do capital
social nele representado, sem prejuízo do disposto nos presentes es-
tatutos ou disposição legal; as abstenções não são contadas.

4 � As deliberações da assembleia geral de aumento ou diminuição
de capital, transformação, fusão ou dissolução da sociedade e, em geral,
qualquer modificação dos estatutos da sociedade serão tomadas por
maioria de três quartos do capital social, quer a assembleia reúna em
primeira quer em segunda convocação.

ARTIGO 9.º

Os accionistas poderão fazer-se representar nas assembleias gerais
por accionistas ou por terceiros estranhos à sociedade, conferindo-
-lhes para o efeito poderes em simples carta mandadeira dirigida ao
presidente da mesa, devendo nessa carta identificar-se a assembleia
geral em causa.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 10.º

1 � A administração da sociedade compete ao administrador úni-
co ou a um conselho de administração composto por três, cinco ou
sete membros, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Os administradores são eleitos pela assembleia geral por perí-
odos de três anos, sendo permitida a reeleição uma ou mais vezes, e
exercerão os cargos com ou sem caução conforme for deliberado por
assembleia geral.

3 � Compete à assembleia geral a designação dos administradores
que exercerão as funções de presidente e de vice-presidente do conse-
lho de administração, sendo esse o caso.

4 � As remunerações dos administradores poderão consistir, total
ou parcialmente, numa percentagem dos lucros do exercício, não
podendo tal percentagem globalmente considerada ser superior a 10%
de tais lucros.

ARTIGO 11.º

1 � A administração goza de todos os poderes de gestão das acti-
vidades da sociedade, devendo subordinar-se às deliberações dos acci-
onistas ou às intervenções do fiscal único, apenas nos casos em que a
lei ou estes estatutos o determinarem, estando a administração desig-
nada neste pacto dispensada de prestar caução.

2 � Compete ao administrador único ou ao conselho de adminis-
tração deliberar sobre qualquer assunto de administração da sociedade,
nomeadamente sobre:

a) Escolha do seu presidente, quando a assembleia geral não tenha
exercido a sua competência;

b) Pedido de convocação de assembleias gerais;
c) Relatórios e contas anuais;
d) Aquisição, alienação e oneração de bens imóveis;
e) Prestação de cauções e garantias reais ou pessoais pela sociedade;
f) Abertura ou encerramento de estabelecimentos ou de partes im-

portantes destes;
g) Extensões ou reduções importantes da actividade da sociedade;
h) Modificações importantes na organização da empresa;
i) Estabelecimento ou cessação duradoura e importante de relações

com outras empresas;
j) Mudança de sede nos termos previstos no contrato de sociedade;
k) Projectos de fusão, de cisão e de transformação da sociedade;
l) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como

comprometer-se em arbitragens;
m) Contratar pessoal e estabelecer a respectiva remuneração;
n) Obter empréstimos ou quaisquer tipo de ajudas financeiras naci-

onais ou comunitárias e oferecer as correspondentes garantias;
o) Qualquer outro assunto sobre o qual algum administrador requeira

deliberação do conselho.
3 � A administração pode delegar num ou mais administradores

parte dos seus poderes e a execução das deliberações do conselho, nos
termos e dentro dos limites fixados na deliberação que os designar,
bem como pode nomear mandatários para a prática de determinados
actos.

ARTIGO 12.º

A sociedade fica vinculada pela assinatura ou intervenção:
a) Do administrador único ou do presidente do conselho de admi-

nistração, consoante o caso;
b) De dois vogais do conselho de administração;
c) De um administrador delegado dentro dos limites da delegação

do conselho;
d) De um procurador com poderes especiais, devendo os procura-

dores actuar em conformidade com os respectivos mandatos.

ARTIGO 13.º

1 � O conselho de administração reúne sempre que for convoca-
do pelo presidente ou por outros dois administradores, devendo
realizar-se, pelo menos, uma reunião em cada três meses, podendo a
convocação pelo presidente ser feita por qualquer forma.

2 � Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente,
mas cada instrumento de representação não pode ser utilizado mais
do que uma vez.

3 � É permitido o voto por correspondência.
4 � As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos admi-

nistradores presentes ou representados e dos que votem por corres-
pondência.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 14.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que terá
sempre um suplente, ambos revisores oficiais de contas, eleitos
trienalmente pela assembleia geral.

ARTIGO 15.º

O fiscal único tem as atribuições que lhe são cometidas por lei.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 16.º

1 � Os resultados líquidos constantes do balanço anual terão a apli-
cação que for deliberada em assembleia geral, deduzidos os valores que,
por lei, devam destinar-se à formação ou reintegração da reserva legal.

2 � A assembleia geral ponderará, em cada ano social, a conveni-
ência e oportunidade de serem constituídas, reforçadas ou diminuídas
outras reservas.

3 � A assembleia geral fixará, anualmente, qual a percentagem de
lucro líquido a ser distribuído como dividendos.
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CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 17.º

A sociedade dissolve-se nos casos legais, fazendo-se a liquidação pela
forma que for deliberada em assembleia geral.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 18.º

Embora designados por prazo certo, os membros dos corpos soci-
ais mantêm-se em funções até novas eleições.

CAPÍTULO VII

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 19.º

A composição dos órgãos sociais para o triénio 2004-2006 é a
seguinte:

Mesa da assembleia geral:
Presidente � Nuno Gonçalo Mendes Silva Baião, solteiro, maior,

com domicílio profissional na Rua da Páscoa, 62-B, em Lisboa;
Secretário � Helena Isabel Freitas Semeão, solteira, maior, com

domicílio profissional na Rua da Páscoa,  62-B, em Lisboa;
Administrador único:
José Firmino Vieira de Meirelles Corte-Real, casado, com domicí-

lio profissional na Rua da Páscoa, 62-B, em Lisboa;
Fiscal único � PLC  � Pereira, Ladeiro, Cascão & Associados,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S. A., com sede na Rua
Fradesso da Silva, 6, Complexo Alcântara-Rio, Bloco C-3.° A, Lisboa,
inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 123,
representada por Victor Manuel Leitão Ladeiro, casado, com domicí-
lio profissional na Rua Fradesso da Silva, 6, Complexo Alcântara-Rio,
Bloco C- 3.° A, revisor oficial de contas n.º 651.

Fiscal suplente � Luís Francisco Pereira Rosa, casado, residente na
Rua dos Chopos, 56, Famões, revisor oficial de contas n.º 713.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006361104

ARQUICHARME � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 895/20030715; identificação de pessoa colectiva
n.º 506629597; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20030715.

Certifico, para efeitos de publicação que foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Arquicharme � Sociedade de Investi-
mentos Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Rua Maria Brown, 9,
8.º-E, Quinta da Luz, freguesia de Carnide e concelho de Lisboa, e
durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda, revenda, constru-
ção, reconstrução e administração de móveis ou imóveis, estudo,
execução, gestão, coordenação, fiscalização de empreitadas de cons-
trução civil e obras públicas e de instalações especiais, serviços de
consultoria, importação, exportação, comercialização e fornecimento
de equipamentos, bem como a prestação de serviços conexos com
todas estas actividades.

ARTIGO 3.º

No exercício da sua actividade social a sociedade poderá participar
no capital social de outras sociedades, bem como, adquirir e alienar
livremente participações no capital social de outras sociedades, mesmo
que reguladas por lei especial e ou prosseguindo objecto social dife-
rente do seu, podendo, ainda, associar-se a quaisquer pessoas singula-
res ou colectivas ou a quaisquer agrupamentos complementares de
empresa, associações em participação, consórcios ou entidades de
natureza semelhante e participar na sua administração e fiscalização.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, encontrando-se integralmente
subscrito e realizado em numerário, e é representado por duas quotas
cada uma, respectivamente, com o valor nominal de:

a) Uma com valor nominal de 2500 euros, pertencente à sócia
Maria Teresa Figueiredo Rodrigues;

b) Outra com o valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio
Mário Manuel da Piedade Ascenso.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a divisão e cessão de quotas entre sócios.
2 � A cessão e alienação total ou parcial de quotas a terceiros será

sempre sujeita ao consentimento da sociedade.
3 � À cessão de quotas a não sócios, a sociedade tem direito de

preferência e, subsidiariamente, os restantes sócios, na proporção das
respectivas participações sociais.

4 � A assembleia que deliberar sobre o pedido de consentimento,
deliberará também sobre o exercício do direito de preferência, devendo
fazê-lo no prazo de 30 dias, contados da data do pedido.

5 � O prazo para o exercício do direito de preferência dos sócios,
corre a partir da data da deliberação da sociedade e é de 30 dias.

ARTIGO 6.º

Falecendo um sócio, os seus herdeiros exercerão em comum os
respectivos direitos enquanto a quota se encontrar indivisa, sendo para
tal obrigados a designar de entre si um representante para todos e
quaisquer efeitos sociais.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota que for objecto
de penhor, arrestos, penhora, arrolamento, apreensão em processo
judicial ou administrativo ou outra providência que venha a possibili-
tar a sua venda judicial ou, ainda, se for dada em caução por obriga-
ções que os seus titulares assumam sem que a prestação de tal garantia
seja autorizada pela sociedade em assembleia geral.

2 � A amortização deverá ser decidida e celebrada no prazo máximo
de 90 dias, a contar da data em que a gerência tiver conhecimento do
facto que a justifique.

3 � O preço da amortização será o valor da quota determinado no
último balanço aprovado.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida
por dois gerentes.

2 � A sociedade será validamente obrigada pela assinatura de dois
gerentes.

3 � Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios Maria Teresa
Figueiredo Rodrigues e Mário Manuel da Piedade Ascenso.

4 � Os gerentes poderão nomear mandatários ou procuradores,
para a prática de determinados actos ou categorias de actos, conferindo-
-lhes os poderes necessários através de procuração.

5 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos ao objecto social, tais como letras de
favor, abonações, avales ou outros semelhantes.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas,
expedidas com antecedência mínima de 15 dias, desde que a lei não
exija outras formalidades.

ARTIGO 10.º

A assembleia geral deliberará o destino a dar aos lucros da socieda-
de depois de retiradas as importâncias para o fundo de reserva legal.
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ARTIGO 11.º

Poderão ser exigidos aos sócios prestações suplementares até 10
vezes o capital social ou seja até ao montante global de 50 000 euros,
mediante deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 12.º

Disposição transitória

Consideram-se adquiridos pela sociedade os direitos e obrigações por
ela assumidas, decorrentes de negócios jurídicos que em seu nome sejam
celebrados, nomeadamente compra e venda de imóveis, a partir da
data da sua constituição e antes de efectuado o seu registo definitivo
na respectiva Conservatória do Registo Comercial, ficando para o
efeito, conferida a necessária autorização.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2006458833

DELOITTE CONSULTING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7070/971127; identificação de pessoa colectiva n.º 504006452;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 14; números e
data das apresentações: 58 e 59/030506.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções de Robert Vincent Brouillard, por renúncia

em 28 de Março de 2003.
Designação de gerente, por deliberação de 17 de Abril de 2003,

Margaret Anne Parker, casada, Crome Hill, Ashridge Park,
Berkhamsted, Hertfordshire, Inglaterra.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2004285915

LISBOA � 2.A SECÇÃO

HASBRO � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE JOGOS E BRINQUEDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8571; identificação de pessoa colectiva n.º 502949546; inscri-
ção n.º 16; data da apresentação: 030808.

Certifico, para efeitos de publicação, que foi depositado na pasta
respectiva os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2002.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005339644

LISBOA � 3.A SECÇÃO

SILVA, ASSIS & GODINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 41 447; identificação de pessoa colectiva n.º 500478198; nú-
mero e data da apresentação: 2943/040603.

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 2003.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006577484

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

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 168; identificação de pessoa colectiva n.º 504833480; nú-
mero e data da apresentação: 3018/040603.

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 2003.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006436996

TRANSPORTES ANTÓNIO PEREIRA FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 991; identificação de pessoa colectiva n.º 500287899; nú-
mero e data da apresentação: 2938/040603.

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 2003.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006380583

SISTECOPIA � SISTEMAS E MÁQUINAS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 67 696; identificação de pessoa colectiva n.º 501931856; nú-
mero e data da apresentação: 2927/040603.

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 2003.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006465643

VOLTAGEM � INSTALAÇÕES
TÉCNICAS ESPECIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 58 362; identificação de pessoa colectiva n.º 501424857; nú-
mero e data da apresentação: 2922/040603.

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 2003.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006577328

SOPRÉDIOS � COMÉRCIO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 68 653; identificação de pessoa colectiva n.º 502002824; nú-
mero e data da apresentação: 2926/040603.

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 2003.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002472556
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SONIPEIXE � COMÉRCIO
DE PESCADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 837; identificação de pessoa colectiva n.º 506290735; nú-
mero e data da apresentação: 2923/040603.

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 2003.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004315172

SOUSA & GOMES � LAVANDARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 817; identificação de pessoa colectiva n.º 506290255; nú-
mero e data da apresentação: 2956/040603.

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 2002.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2003163131

SNACK BAR � PÃO COM MANTEIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1762; identificação de pessoa colectiva n.º 501272674; número
e data da apresentação: 2931/040603.

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 2003.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005464635

RALUBEL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7670; identificação de pessoa colectiva n.º 503920967; número
e data da apresentação: 2932/040603.

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 2003.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005464678

TRANSPORTES VAMOS À VIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 079; identificação de pessoa colectiva n.º 500289670; nú-
mero e data da apresentação: 2925/040603.

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 2003.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001133626

TÁXIS MATADO & CHARRUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 561; identificação de pessoa colectiva n.º 505422662; nú-
mero e data da apresentação: 2963/040603.

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 2003.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006481398

TÁXIS AUGUSTO CASTANHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 989; identificação de pessoa colectiva n.º 505231875; nú-
mero e data da apresentação: 2962/040603.

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 2003.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006474162

TOPDRAW � SERVIÇOS TOPOGRAFIA
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 404/040519; identificação de pessoa colectiva
n.º 506933482; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
040519.

Certifico que, para efeitos de publicação, foi constituída a socieda-
de em epígrafe a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Topdraw � Serviços Topografia e
Projectos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida Madrid, 9, 5.º esquerdo,
freguesia de São João de Deus, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro 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 em topografia, projectos, desenho,
consultoria (não jurídica) a empresas de construção civil.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
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São seus sócios, Paulo Nuno Pereira Folkihée Casimiro, e Teresa
Maria de Jesus Simas.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006464744

ULTRASERVE � CONSULTORIA E APOIO
EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 254/260619; identificação de pessoa colectiva
n.º 500241880; inscrição n.º 14; número e data da apresenta-
ção: 3/040517.

Certifico, para efeitos de publicação, que com relação à sociedade
em epígrafe, foi aumentado o capital social de 1 500 000$ para
25 000 euros, e redenominação do capital para euros, ficando assim
alterado parcialmente o contrato, quanto aos artigos 2.º, 3.º, 4.º, 6.º,
7.º, 8.º e 9.º que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade adopta a firma Ultraserve � Consultoria e Apoio
Empresarial, L.da e tem a sua sede na Rua Augusta, 281 e 283, loja e
1.º, freguesia de São Nicolau, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste no exercício das actividades de consultoria
para os negócios e a gestão, nas áreas da informática, contabilidade e
apoio empresarial. Cedência e gestão de espaços.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 25 000 euros e corresponde
à soma de duas quotas, uma no valor de 6250 euros pertencente à
sócia Novacâmbios � Agência de Câmbios, S. A., e outra no valor de
18 750 euros pertencentes à sócia Ultra � SGPS, S. A.

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 gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por três gerentes
eleitos em assembleia geral.

2 � Para validamente obrigar a sociedade é suficiente a assinatura
de quaisquer dois dos três gerentes nomeados ou de um procurador,
nos precisos termos do respectivo mandato.

ARTIGO 8.º

As assembleias ou reuniões dos sócios serão convocadas com a
antecedência de 15 dias, pelo menos, por simples avisos directos
entregues contra recibo.

§ único. Ressalvam-se os casos para que a lei exija outra forma de
convocação.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzidas as
obrigações legais, será dado o destino que vier a ser deliberado em
assembleia geral.

Pelos segundos outorgantes foi ainda dito:

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

Pela inscrição n.º 15 � apresentação n.º 4/040517, com relação à
sociedade em epígrafe, foi registada a seguinte designação:

Designação de gerente, em 10 de Maio de 2004: José Carlos da

Silva Pereira, Avenida Vasco da Gama Fernandes, 1, 4.º direito, Prior
Velho.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006474286

VECTOR MAIS � PROJECTOS E OBRAS
DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9944; identificação de pessoa colectiva n.º 504796089; número
e data da apresentação: 2757/040601.

Certifico que, para efeitos de publicação e com relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005055735

VECTOR MAIS REAL ESTATE � GESTÃO
E PROMOÇÃO IMOBILlÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 062; identificação de pessoa colectiva n.º 506351041; nú-
mero e data da apresentação: 2758/040601.

Certifico que, para efeitos de publicação e com relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005055719

SOFINLOC A. L. D. � COMÉRCIO E VIATURAS
DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 222; identificação de pessoa colectiva n.º 502104945; número
e data da apresentação: 2763/040601.

Certifico que, para efeitos de publicação e com relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006550039

SOFINLOC RENT � COMÉRCIO E VIATURAS
DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8013; identificação de pessoa colectiva n.º 504022229; número
e data da apresentação: 2761/040601.

Certifico que, para efeitos de publicação e com relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006550047
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SOFINLOC � SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 67 372; identificação de pessoa colectiva n.º 501950206; nú-
mero e data da apresentação: 2760/040601.

Certifico que, para efeitos de publicação e com relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006550020

RIMOTEL � REPRESENTAÇÕES,
MODAS E TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 391; identificação de pessoa colectiva n.º 500916136; número
e data da apresentação: 2767/040601.

Certifico que, para efeitos de publicação e com relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006465120

RUI SOUSA FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 148; identificação de pessoa colectiva n.º 501796053; nú-
mero e data da apresentação: 2768/040601.

Certifico que, para efeitos de publicação e com relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006493370

TÁXIS ALMENDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 42 026; identificação de pessoa colectiva n.º 500495580; nú-
mero e data da apresentação: 2784/040601.

Certifico que, para efeitos de publicação e com relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005047228

TÁXIS MADUREIRA & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 631; identificação de pessoa colectiva n.º 504728229; nú-
mero e data da apresentação: 2777/040601.

Certifico que, para efeitos de publicação e com relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006452860

TÁXIS CASAL ATALAIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 438; identificação de pessoa colectiva n.º 504928627; nú-
mero e data da apresentação: 2776/040601.

Certifico que, para efeitos de publicação e com relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006451030

TÁXIS NOSSA SENHORA PERPÉTUO
SOCORRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 294; identificação de pessoa colectiva n.º 504957589; nú-
mero e data da apresentação: 2775/040601.

Certifico que, para efeitos de publicação e com relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006451022

TÁXIS CASTANHEIRA DA SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2665; identificação de pessoa colectiva n.º 500449872; número
e data da apresentação: 2773/040601.

Certifico que, para efeitos de publicação e com relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006452894

TÁXIS LOPES & PASTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 632; identificação de pessoa colectiva n.º 503287393; nú-
mero e data da apresentação: 2772/040601.

Certifico que, para efeitos de publicação e com relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006452886

VILA SAÚDE � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 643; identificação de pessoa colectiva n.º 505078414; nú-
mero e data da apresentação: 2828/040601.

Certifico que, para efeitos de publicação e com relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006551035



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 168 � 19 de Julho de 2004 16 072-(79)

SOFITINA � ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 756; identificação de pessoa colectiva n.º 506236145; nú-
mero e data da apresentação: 2816/040601.

Certifico que, para efeitos de publicação e com relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000649114

OT � OBRAS TERRESTRES CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 963; identificação de pessoa colectiva n.º 506057003; nú-
mero e data da apresentação: 2844/040601.

Certifico que, para efeitos de publicação e com relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006551540

SEABRA & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1006; identificação de pessoa colectiva n.º 500507939; número
e data da apresentação: 2858/040602.

Certifico que, para efeitos de publicação e com relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002472254

TABACARIA E PAPELARIA SIDNEY, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 008; identificação de pessoa colectiva n.º 500453764; nú-
mero e data da apresentação: 2857/040602.

Certifico que, para efeitos de publicação e com relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006551310

RODRIGUES & REAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 67 741; identificação de pessoa colectiva n.º 501939741; nú-
mero e data da apresentação: 28 515/040602.

Certifico que, para efeitos de publicação e com relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004608153

SILUSA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3534; identificação de pessoa colectiva n.º 502798548; número
e data da apresentação: 2845/040602.

Certifico que, para efeitos de publicação e com relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004609370

RECHEIO � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 897; identificação de pessoa colectiva n.º 500400911; número
e data da apresentação: 2876/040602.

Certifico que, para efeitos de publicação e com relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2003 e consolidadas.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004246650

REPÚBLICA DAS SOPAS � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 504/030626; identificação de pessoa colectiva n.º 506580709;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 5 e 6/040518.

Certifico que, para efeitos de publicação, com relação à sociedade
em epígrafe, foi registada a cessação das funções da gerência de Ade-
laide João Araújo da Encarnação e de José Nuno Campos Candeias,
por renúncia em 3 de Março de 2004 e foi aumentado o capital so-
cial de 10 000 euros para 50 000 euros, tendo sido alterado parcial-
mente o contrato, quanto aos artigos 3.º e n.º 2 do 6.º, que passaram
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nominais de
25 000 euros, cada, uma na titularidade de cada um dos sócios Antó-
nio Maria Raposo de Sousa D�Alte e Paula Cristina de Araújo Freire.

ARTIGO 6.º

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

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

Está conforme o original.

21 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005878391

VASTNED LUSITANIA � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 69 091/880727; identificação de pessoa colectiva n.º 502033207;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 14; número e data da apresenta-
ção: 29/040520.

Certifico que, para efeitos de publicação, com relação à sociedade
em epígrafe, foi registada a cessação das funções do administrador
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Javier Horteleno de La Lastra, por renúncia em 13 de Maio de 2004:
Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 15; apresentação n.º 30/

040520, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a cessa-
ção do administrador Hubert Karel Maria Roovers, por renúncia em
13 de Maio de 2004:

Pela inscrição n.º 17; apresentação n.º 31/040520, com relação à
sociedade em epígrafe, foi registada a seguinte designação:

Designação de administradores, em 14 de Maio de 2004.
Período: até ao final do mandato em curso 2002-2005: Johannes

Pars, Max Euwelaan, 1, 3062 Roterdão, Holanda, Thomas Martinus
de Witte, residente com o anterior.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006482262

SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES, CRL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28/820413; identificação de pessoa colectiva n.º 500257841;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12; número e data da apresenta-
ção: 25/040302.

Certifico, para efeitos de publicação, que com relação à cooperativa
em epígrafe, foi registada a cessação das funções dos membros da
direcção, Carlos Nuno de Abreu Pinto Coelho, Ana Bela dos Santos
Simões, Pedro Machado Abrunhosa, Armando da Silva Nunes, Luiz
Francisco Correia Mendes Rebelo, Álvaro Rodrigues Salazar, Carlos
Alberto de Menezes Moniz, Alice de Jesus Vieira Vassalo Pereira da
Fonseca, Jorge Manuel Paixão da Costa, José Manuel Pires Casta-
nheira, João Carlos dos Santos Branco Lourenço; Benjamim Gonçal-
ves Veludo, Manuel Augusto Coentro de Pinho Freire, Ramon Manuel
Galarza Echezarreta, Armando Bapista Bastos, Manuel do Carmo de
Gusmão Correa Arouca e de António Homem Cardoso, por renúncia
em 27 de Maio de 2003.

Pela inscrição n.º 13 � Apresentação n.º 26/040302 � Com rela-
ção à cooperativa em epígrafe, foi registada a seguinte designação:

Designação dos membros da direcção, em 15 de Setembro de 2003.
Período: quadriénio de 2003-2006.
Efectivos:
Manuel Augusto Coentro de Pinho Freire, Rua Manuel Dinis Par-

reira 2, Vieira de Leiria, presidente;
José Jorge Alves Letria, Avenida General Humberto Delgado, 5, 7.º

B, Queluz, vice-presidente;
Pedro Correia Vaz Osório, Rua Capital Leitão, 8, Oeiras;
Manuel Dias Lima de Faria, Rua Cidade de Coimbra, 47, Parede;
António José Freire Torrado, Rua Guiomar Torresão, 61, 2.º es-

querdo, Lisboa;
Luís Filipe Correia da Costa, Avenida de Roma, 31, 7.º, porta A,

Lisboa; Júlio José de Pinho Isidro do Carmo, Rua D. João de Castro,
12, Algés; António Jorge Pinto da Costa Barros, Rua General Leman,
18, 1.º, Lisboa; Virgílio Manuel da Costa Castelo, Rua da Emenda, 37,
3.º direito, Lisboa.

Suplentes:
António Manuel Faria Pinho Vargas Silva, Rua Ribeiro Sanches,

21, rés-do-chão, Lisboa; Américo Pinto da Silva Monteiro, Aveni-
da Bombeiro Voluntário, 8 E, Pontinha; Rui Manuel Gaudêncio
Veloso, Rua Encosta do Sol, 8, Vale de Lobos, Sabugo; Alice de
Jesus Vieira Vassalo Pereira da Fonseca, Avenida Luís Bívar, 85, 6.º
direito, Lisboa;

Guilherme Jacinto Leite, Rua da Remedia Funchal, Casa Tribo Gal,
Terrigem; Abel Cristóvão Teixeira Neves, Largo da Graça, 38, 2.º
Lisboa; José de Matos Fernandes Maia, Rua Artilharia I, 39, 3.º direito,
Lisboa; Juan Carlos Gonzalez Soutullo, Rua Vieira Lusitano, 5, 1.º
direito, Lisboa; Fernando Alberto de Oliveira Gomes, Rua Azedo
Gneco, 3, c/v, Lisboa.

Está conforme o original.

27 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005460630

SIMONACO � APARTAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7997/971210; identificação de pessoa colectiva n.º 504012304;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 10/040521.

Certifico, para efeitos de publicação, que com relação à sociedade
em epígrafe, foi aumentado o capital social de 50 000 euros para
l00 000 euros, tendo sido alterado parcialmente o contrato, quanto
ao artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 100 000 euros, integralmente subscrito e
realizado.

2 � Encontra-se representado por 100 000 acções com o valor
nominal de um euro cada.

3 � As acções serão nominativas ou ao portador, convertíveis reci-
procamente a requerimento e a expensas dos accionistas interessados.

4 � A representação do capital social será efectuada por títulos de
1, 10, 50, 100, 500, 1000 acções.

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

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005303135

TOP IBÉRICA � EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 466/030609; identificação de pessoa colectiva n.º 502817267;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/040330.

Certifico, para efeitos de publicação, que com relação à sociedade
em epígrafe, foi alterado parcialmente o contrato, quanto ao artigo 3.°,
que passou 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 199 519,16 euros, e
corresponde à soma das seguintes quotas:

175 576,86 euros na titularidade da sócia Solbi � Sociedade
Lusobritâncica de Informática, L.da

23 942,30 euros, na titularidade do sócio Duarte António Maia
Nogueira.

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

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005436364

SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES, CRL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28/820413; identificação de pessoa colectiva n.º 500257841;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 12; número e data da apresenta-
ção: 16/040521.

Certifico, para efeitos de publicação, que com relação à coopera-
tiva em epígrafe, foi registada a cessação das funções do membro da
direcção, João Manuel Gil Lopes, por renúncia em 5 de Fevereiro
de 2003.

Está conforme o original.

27 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005303259

OUTGRAPH PORTUGAL � INVESTIMENTOS
MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 505/00721; identificação de pessoa colectiva n.º 503603635;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 33/031110.
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Certifico, para efeitos de publicação, que com relação à sociedade
em epígrafe, foi transformada em sociedade anónima passando a reger-
-se pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, fins, sede e duração

1.º

A sociedade adopta a firma Outgraph Portugal � Investimentos
Mobiliários e Imobiliários, S. A., tem a sua sede em Lisboa, na Rua
Marquês de Fronteira, 121, rés-do-chão direito, freguesia de São Se-
bastião da Pedreira, Lisboa e durará por tempo indeterminado.

2.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda e revenda, adminis-
tração, aluguer ou arrendamento e investimentos em bens móveis ou
imóveis; incluindo a aquisição de participações sociais e a construção
e reconstrução.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

3.º

O  capital social inteiramente subscrito e realizado é de 50 000
euros, representado por 10 000 acções ordinárias com o valor nomi-
nal de 5000 euros cada uma.

4.º

1 � As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100,
1000 e 10 000 acções.

2 � As acções serão nominativas ou ao portador à escolha dos
accionistas e são convertíveis nos termos legais.

3 � As despesas de quaisquer averbamentos ficarão sempre a car-
go dos accionistas neles interessados.

4 � Os títulos serão assinados por dois membros do conselho de
administração, pelo administrador único ou por um mandatário da
sociedade para o efeito designado.

5.º

A sociedade poderá emitir obrigações até ao limite máximo legal,
por decisão do conselho de administração ou do administrador único
sujeita a aprovação pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

6.º

1 � A assembleia geral, regularmente constituída, representa a
totalidade dos accionistas.

2 � As assembleias gerais são convocadas pelo modo prescrito na
lei e nela podem tomar parte todos os accionistas que comprovem
ser titulares de 100 acções depositadas num banco ou nos cofres da
sociedade, até cinco dias antes da data da assembleia geral. A cada
100 acções corresponde um voto.

3 � Os titulares de obrigações não gozam do direito de assistir à
assembleia geral.

4 � Os accionistas podem fazer-se representar nas reuniões da
assembleia geral, bastando para isso uma simples carta dirigida ao
presidente da mesa da assembleia geral assinada pelo outorgante. Esses
documentos devem ser enviados ao presidente da assembleia geral,
até, pelo menos, dois dias antes da data marcada na convocatória.

5 � Em primeira convocatória, a assembleia está regularmente
constituída se estiverem presentes ou representados accionistas que
reúnam pelo menos 51% do capital social.

6 � Se não for reunido este quorum haverá uma segunda convoca-
ção nos termos do artigo 377.º do Código das Sociedades Comerciais
e a assembleia reunirá com qualquer número de accionistas, indepen-
dentemente do capital representado e do assunto a tratar.

7 � A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e um secretário, eleitos pela assembleia geral por quatro anos, sendo
sempre possível a reeleição.

CAPÍTULO IV

Conselho de administração/administrador único

7.º

1 � A direcção e a gerência da sociedade ficam confiados ao con-
selho de administração ou ao administrador úniço.

2 � O conselho de administração será composto por três adminis-
tradores.

3 � O conselho de administração ou o administrador único são  elei-
tos quadrienalmente pela assembleia geral, podendo sempre ser reeleitos.

8.º

Ao órgão de administração compete a representação da sociedade
em juízo e fora dele, activa e passivamente e assistem-lhe os mais
amplos poderes não só para administração e direcção das operações
sociais sobre tudo o que respeita ao objecto social, mas também para
todas as relações entre a sociedade e terceiros, podendo, portanto
obrigar a sociedade em todos os contratos, operações e transacções,
excepto na alienação de imóveis que constituem o imobilizado
corpóreo da sociedade.

9.º

Para obrigar a sociedade, os documentos emitidos em nome dela
deverão conter a assinatura:

a) De dois membros do conselho de administração ou do adminis-
trador único.

b) De um membro do conselho de administração ou do administra-
dor único e de um mandatário, quando os actos a que respeitem se
compreendam nas específicas atribuições deste.

c) De dois mandatários conjuntamente, quando os actos estejam
compreendidos nos respectivos poderes.

d) De um membro do conselho de administração no tocante aos
actos que lhe sejam delegados ou num só mandatário se no respectivo
mandato constarem tais poderes.

10.º

A remuneração dos membros do conselho de administração ou do
administrador único pode ser fixa ou variável, sendo em qualquer dos
casos apurada por uma comissão de vencimentos eleita pela assembleia
geral quadrienalmente.

CAPÍTULO V

Fiscal único

11.º

1 � O fiscal úncio terá as atribuições que são conferidas por lei e
será revisor oficial de contas.

2 � O fiscal único é leito pela assembleia geral por um período de
quatro anos, sendo sempre reelegível.

3 � Haverá sempre um suplente.
4 � É aplicável ao fiscal único o disposto no artigo anterior.

CAPÍTULO VI

Apuramento de resultados

12.º

1 � O ano social coincide com o ano civil.
2 � Os lucros líquidos apurados, depois de constituídas as reservas

e previsões aconselháveis, terão a seguinte aplicação:
a) 5% para o fundo de reserva legal até este atingir 20% do capital

social.
b) O remanescente terá a aplicação que for votada na assembleia

geral.

CAPÍTULO VII

Dissolução e liquidação

13.º

1 � A sociedade será liquidada nos termos previstos na lei.
2 � No caso de dissolução da sociedade a assembleia geral que a



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 168 � 19 de Julho de 200416 072-(82)

votar regulará o modo de proceder à liquidação e partilha.
Designação dos membros dos órgãos sociais, para o 1.º quadriénio.
Conselho de administração:
Presidente � Julieta Maria Guerreiro da Palma Silva;
Vogais � José Manuel Gomes Afonso Gonçalves e Vanessa Sofia

Carvalho Correia da Silva Estevam, casada, Praça José Afonso, 1, 1.º
esquerdo, Cova da Piedade, Almada.

Fiscal único:
Efectivo � Martins Pereira & Associados, Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas, Rua do Arsenal, 146, 1.º Lisboa.
Suplente � Manuel Martins Pereira, revisor oficial de contas, ca-

sado, Rua do Arsenal, 126, 1.º, Lisboa.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2004286733

UNIVERSIDADE CATÓLICA EDITORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8385/980507; identificação de pessoa colectiva n.º 504144812;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/040521.

Certifico, para efeitos de publicação, que com relação à sociedade
em epígrafe, foi registada a cessação das funções da gerência Ana
Catarina Seiça Coelho e de Pio Gonçalo Alves de Sousa, por renúncia
em 30 de Julho de 1999 e 11 de Agosto de 2000, respectivamente:

Pela inscrição n.º 3 � Apresentação n.º 12/040521 � Com rela-
ção à sociedade em epígrafe, foi registada a seguinte designação:

Designação de gerente, em 1 de Setembro de 1999 � Anabela
Pereira Matos Antunes, Rua Fresca, 14, 1.º esquerdo, Figueira da Foz.

Pela inscrição n.º 4 � Apresentação n.º 17/040524 � Com rela-
ção à sociedade em epígrafe, foi registada a seguinte designação:

Designação de gerente, em 1 de Setembro de 2000.
Maria da Glória Dias Garcia, Avenida E1ias Garcia, 45, 4.º esquerdo,

Lisboa.
Em 21 de Maio de 2004. � Com relação à sociedade em epígrafe,

ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes
à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006436546

S. M. D. � COMÉRCIO DE SISTEMAS
DE IMPLANTES MICRODENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 412/040521; identificação de pessoa colectiva n.º 506845656;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/040521.

Certifico, para efeitos de publicação, que foi constituída a sociedade
em epígrafe a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação S. M. D. � Comércio de Siste-
mas de Implantes Midrodente, L.da, e durará por ternpo indetermina-
do, com sede em Lisboa na Avenida Almirante Reis, 75, rés-do-chão
esquerdo, freguesia de São Jorge de Arroios.

§ único. A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência,
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes, bem corno criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social no território nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.°

A sociedade tem por objecto a importação e exportação de mate-
rial cirúrgico de implantologia e comercialização de sistemas de im-
plante microdente, cursos de formação.

ARTIGO 3.°

A sociedade poderá participar, por qualquer forma, noutras socie-
dades de responsabilidade, limitada ou ilimitada ou em agrupamentos

complementares de empresas, mesmo que os objectos coincidam ou
não, no todo ou em parte, com o da ora constituída, bem como
agrupar-se em consórcios.

ARTIGO 4.°

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro é de 5000
euros e corresponde à soma de quatro quotas, uma do valor nominal de
3900 euros pertencente ao sócio Tiago Emanuel Sancho Martins, uma de
500 euros pertencente à sócia Ana Cristina Sancho Martins Gonçalves de
Jesus, uma de 500 euros pertencente ao sócio Angel Maria Garcia Mendez
e uma de 100 euros pertencente ao sócio Gregório Gonçalves Sancho.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 99 750, 58 euros.

ARTIGO 5.°

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivarnente, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos quatro sócios, desde
já nomeados gerentes;

2 � Para obrigar a sociedade é necessário a intervenção de dois
gerentes, sendo sempre obrigatória a assinatura do gerente Gregório
Gonçalves Sancho, excepto para simples actos de gerência que apenas
necessitará de uma assinatura de qualquer dos gerentes.

ARTIGO 6.°

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

ARTIGO 7.°

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 contrato social ou

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

legitimários;
e) Quando, em partilha de divórcio, a quota foi 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, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou mais quotas
destinadas a serem alienadas a um ou 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 � O contrato de suprimentos será sempre estabelecido com es-
tipulação de prazo.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício depois de deduzidas
as importâncias relativas aos fundos de reservas legais, terão a aplica-
ção que a assembleia geral deliberar.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006436538

SEISTRÊS � GABINETE DE DECORAÇÕES
E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 41 813/700109; identificação de pessoa colectiva
n.º 500243972; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8;
números e data das apresentações: 25 e 26/040519.

Certifico, para efeitos de publicação, que com relação à sociedade
em epígrafe, foi registada a cessação das funções da gerência Eduardo
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Manuel Valadão Sarsfield, por renúncia em 11 de Maio de 2004 e foi
alterado parcialmente o contrato, quanto aos artigos 1.°, 2.° e § 1.°
do 5.°, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A firma da sociedade é constituída pela denominação Seistrês �
Gabinete de Decorações e Arquitectura, L.da, e a sua sede é na Rua Arco
do Carvalhão, 63/A e B, freguesia de Santo Condestável, em Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de decorações e arquitectura,
fabrico e comércio de artigos decorativos, móveis, têxteis e todos os
acessórios ligados a decoração e arquitectura.

ARTIGO 5.º

Corpo. (Mantém-se.)
§ l.° A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
§ 2.º (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006474570

SHM � SOFTWARE, HARDWARE E MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5976/950608; identificação de pessoa colectiva n.º 503461040;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 41/040420.

Certifico, para efeitos de publicação, que com relação à sociedade
em epígrafe, foi alterado parcialmente o contrato, quanto ao artigo 2.°,
que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de con-
cepção e implementação de soluções de informática, telemática e
telecomunicações, bem como a importação, produção,
comercialização e manutenção de equipamentos com eles relacio-
nados, podendo ainda prestar quaisquer outros serviços relacionados
com a organização de empresas.

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

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005086037

VISÃO DO TEMPO � COMÉRCIO
DE ACESSÓRIOS DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 407/040520; identificação de pessoa colectiva
n.º 506959120; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
040520.

Certifico, para efeitos de publicação, que foi constituída a sociedade
em epígrafe a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma  Visão do Tempo � Comércio de Aces-
sórios de Moda, L.da, e tem a sua sede na Rua Bartolomeu Dias, lote
A 5, 2.º-A, freguesia de Santa Maria de Belém, concelho de Lisboa,
podendo a mesma ser deslocada para concelho limítrofe por simples
deliberação da gerência da sociedade e ainda serem criadas sucursais,
filiais, agências ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste na importação e comércio de aces-
sórios de moda, nomeadamente malas, cintos, carteiras, relógios e bi-
juteria de ouro e prata, comércio de produtos através do portal elec-
trónico, exploração de lojas de revenda de artigos de moda e bijuteria.

3.º

1 � O capital social da sociedade, integralmente realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, dividido em cinco quotas iguais de 1000 euros
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade pode participar no capital de outras sociedades
mesmo que de objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade será exercida pelos
sócios Ester Bekerman das Neves Carneiro e Frederico Bekerman das
Neves Carneiro, desde já nomeados gerentes.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livre dependen-
do a cessão a terceiros de consentimento da sociedade a qual, em
primeiro lugar e os sócios em segundo, têm direito de preferência.

6.º

As assembleias gerais, na falta de disposição legal em contrário,
são convocadas por cartas registadas, dirigidas aos sócios, com a an-
tecedência mínima de 15 dias.

São seus sócios, Ester Bekerman das Neves Carneiro, Rui Fernando
Pinto das Neves Carneiro, Frederico Bekerman das Neves Carneiro,
Catarina Bekerman das Neves Carneiro e Alexandre Bekerman das
Neves Carneiro.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005421863

TROUW NUTRITION PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 63 382/860731; identificação de pessoa colectiva n.º 501062050;
inscrição n.º 25; número e data da apresentação: 37/040519.

Certifico, para efeitos de publicação, que com relação à sociedade em,
epígrafe, foi alterado parcialmente o contrato, quanto aos artigos 1.°, 2.º
e 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Trouw Nutrition Portugal, L.da, e durará
por tempo indeterminado a contar da sua constituição.

2.º

1 � A sociedade tem a sede social na Estrada da Luz, 63, 8.º-D,
em Lisboa, freguesia de São Domingos de Benfica.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diverso
valores que constituem o activo, é de 125 000 euros e corresponde à
soma de duas quotas, uma de 124 000 euros, pertencente à sócia
Nutreco Portugal � Sociedade Gestora de Participações Sociais,
Unipessoal, L.da, uma de 1000 euros, pertencente à sócia Trouw
Nutrition España, S. A., Sociedade Unipessoal.

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

Está conforme o original,

25 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006436422
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TALENTUM � SOCIEDADE DE CONSULTORIA
DE GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3565/920720; identificação de pessoa colectiva n.º 502805293;
inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 31/040519.

Certifico, para efeitos de publicação, que com relação à sociedade
em epígrafe, foi registado o seguinte:

Deliberação de redução de capital.
Data da deliberação: 12 de Março de 2004.
Montante da redução: 182 000 euros, para cobertura de prejuízos,

seguido de aumento de capital para 50 000 euros.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006436392

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA NANDOSANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 409/040520; identificação de pessoa colectiva n.º 506788261;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/040520.

Certifico, para efeitos de publicação, que foi constituída a socieda-
de em epígrafe a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a  firma Sociedade Imobiliária NandosSantos, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade durará por tempo indeterminado.
2 � A sociedade dará início às suas actividades, a partir de hoje,

sem prejuízo do disposto na lei à cerca dos actos e contratos celebra-
dos em nome da sociedade antes da sua inscrição na Conservatória do
Registo Comercial, podendo para o efeito assinar contratos de compra
e venda de imóveis para a sociedade.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem a sede na Avenida Elias Garcia, 76, 5.º frente,
freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

2 � Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá deslocar a
sua sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar, transferir ou encerrar sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação, no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade tem por objecto a compra e venda e revenda de
bens imóveis.

2 � A sociedade pode adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresa.

ARTIGO 5.º

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

Uma de 2500 euros, pertencente ao sócio Fernando Domingues
dos Santos;

Uma de 1250 euros, pertencente ao sócio António Luís Lopes da Cruz;
E outra de 1250 euros, pertencente ao sócio António Cardoso Alves.

ARTIGO 6.º

1 � A divisão de quotas, bem como a sua cessão, no todo ou em
parte, entre sócios, não carece do consentimento prévio da sociedade.

2 � Havendo consentimento da sociedade à cessão de quotas, o di-
reito de preferência é atribuído sucessivamente, à sociedade e depois
aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes.

2 � São, desde já designados gerentes os sócios Fernando Domin-
gues dos Santos; António Luís Lopes da Cruz; e António Cardoso
Alves.

3 � Os gerentes poderão delegar nalgum ou nalguns deles compe-
tência para determinados negócios ou espécie de negócio, mas, mesmo
nesses negócios, os gerentes delegados só vinculam a sociedade se a
delegação lhes atribuir expressamente tal poder.

4 � A gerência pode nomear mandatários ou procuradores da so-
ciedade para a prática de determinados actos ou categorias de actos.

5 � Os gerentes terão ou não remuneração, conforme for delibe-
rado pela assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade considera-se validamente obrigada, nos seus actos
e contratos, nos termos seguintes:

a) Pelas assinaturas, em conjunto, de dois gerentes sendo sempre
obrigatória a do gerente Fernando Domingues dos Santos, ou pela
assinatura de um gerente, neste caso no âmbito da respectiva delega-
ção de poderes, conforme estipulado no n.º 3 do artigo 7.º;

b) Pela assinatura de um procurador da sociedade com poderes es-
pecíficos para o efeito, nos termos do n.º 4 do artigo 7.º;

2 � Os gerentes e os mandatários ou procuradores ficam expres-
samente proibidos de obrigar a sociedade em cauções, fianças, letras
de favor, avales, abonações e outros actos, contratos ou documentos
semelhantes, estranhos aos negócios sociais, sob pena de o infractor
responder perante a sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

ARTIGO 9.º

As quotas poderão ser amortizadas nos seguintes casos:
a) Havendo consentimento do respectivo titular;
b) Em caso de penhora, arresto, arrolamento ou qualquer outra

forma de apreensão judicial da quota de que possa resultar a transmis-
são desta para estranhos;

c) Em caso de falência ou insolvência do respectivo titular.

ARTIGO 10.º

1 � Salvo quando a lei exija outras formalidades, as assembleias
gerais serão convocadas por qualquer dos gerentes, por meio de carta
registada, com antecedência mínima de 15 dias.

2 � O sócio ou sócios impedidos de comparecer nas assembleias
gerais podem fazer-se representar por outro sócio ou por pessoa es-
tranha à sociedade, mediante simples carta por ele assinada, dirigida à
sociedade.

3 � As assembleias gerais serão presididas pelo sócio nela presente
que possuir ou representa maior fracção. de capital, preferindo-se, em
igualdade de circunstância, o mais velho.

4 � 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.

ARTIGO 11.º

Após a constituição ou integração do fundo de reserva legal, os
lucros líquidos de cada exercício serão aplicados conforme deliberado
em assembleia geral.

ARTIGO 12.º

A gerência, fica desde já autorizada a efectuar levantamentos da
conta de depósito do capital, para pagamento das despesas relativas à
constituição e registo da sociedade, e aquisição de bens móveis e imó-
veis necessários à sua instalação e prossecução.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006482254

T. G. T. � MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8220/980303; identificação de pessoa colectiva n.º 504081241;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 23/040521.

Certifico, para efeitos de publicação, que com relação à sociedade
em epígrafe, foi registada a seguinte designação:
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Designação de gerente, em 20 de Março de 2004, Ana Rita Oliveira
de Magalhães, Rua Virgílio Correia, 49, 3.º esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006436805

SERVIÇO EUROPEU DE PROMOÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4488; identificação de pessoa colectiva n.º 503039152; número
e data da apresentação: 2864/040602.

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 2003.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006551558

VERICONTA � GABINETE DE CONTABILISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 46 264; identificação de pessoa colectiva n.º 500583994; nú-
mero e data da apresentação: 2872/040602.

Certifico, que para efeitos de publicação e com relação à sociedade
em epígrafe, que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006551566

STRATOS � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1666; identificação de pessoa colectiva n.º 502295490; número
e data da apresentação: 28 836/040602.

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 2003.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006551639

SOGIL � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 60 362; identificação de pessoa colectiva n.º 501499865; nú-
mero e data da apresentação: 2904/040602.

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 2003.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006493728

SOUSA NUNES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 410/040521; identificação de pessoa colectiva n.º 506986969;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040521.

Certifico, para efeitos de publicação, que foi constituída a socieda-
de unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sousa Nunes, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua António Lopes Ribeiro,
117, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em cabeleireiro, serviços de estética,
manicura e pedicura. Comércio de produtos e artigos de cabeleireiro,
bijutaria, acessórios e artigos em pele. Importação, exportação e re-
presentações.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade, poderá participar 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.

É seu sócio: Francisco José de Sousa Nunes.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006482289

WORKGENERAL � SELECÇÃO DE RECURSOS
HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 394/040514; identificação de pessoa colectiva n.º 506984478;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/040514.

Certifico, para efeitos de publicação, que foi constituída a socieda-
de em epígrafe a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Workgeneral � Selecção de Re-
cursos Humanos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Manuela Porto, 11 B, fre-
guesia de Carnide, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no recrutamento e selecção de
recursos humanos bem como actividades de formação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.
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ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

São seus sócios, Rui Jorge Teixeira de Melo Patrício, e José Manuel
Soares Martins.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006475380

LISBOA � 4.A SECÇÃO

CLlCKDOC � INFORMÁTICA E CONSULTORIA
DOCUMENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 607/020916; identificação de pessoa colectiva n.º 506272834;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 3 e 4/031230.

Certifico, para efeitos de publicação que foi registada a alteração
do contrato quanto ao artigo 2.º, da sociedade em epígrafe, o qual
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto o desenvolvimento de software,
prestação de serviços de consultoria na área da informática e internet
e assistência técnica. Consultoria documental, levantamento de espó-
lios documentais, custódia de documentação, gestão electrónica de
documentos, digitalização de documentos. Comercialização de equi-
pamento informático e de software.

Certifico, para efeitos de publicação que o texto que se segue é
transcrição da inscrição acima referida:

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 3/031230 � cessação de
funções do gerente, Diogo Valadares Santo, por ter renunciado em 11
de Dezembro de 2003.

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2005075345

COISAS E AROMAS � COMPLEMENTOS
E ACESSÓRIOS DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 839/031114; identificação de pessoa colectiva n.º 506765890;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/031114.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Coisas e Aromas � Complemen-
tos e Acessórios de Moda L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua de
São Bernardo, 34, 3.º R, freguesia da Lapa.

2 � A sociedade por simples deliberação da gerência poderá deslo-
car livremente a sede social dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como criar ou extinguir filiais, sucursais ou ou-
tras formas de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste em comércio a retalho de complementos
e acessórios de moda diversos não especificados.

3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros e corresponde à soma de
duas quotas do valor nominal de 5000 euros cada, uma de cada uma
das sócias.

2 � O capital encontra-se realizado apenas quanto a 50%, sendo
que cada uma das sócias realizou também apenas 50% da sua quota,
devendo o restante ser realizado no prazo máximo de um ano a contar
da data da presente escritura.

4.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, compete a ambas sócias, desde
já nomeadas gerentes.

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

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da soci-
edade, que terá direito de preferência em primeiro lugar e os sócios
não cedentes em segundo lugar.

6.º

A sociedade fica autorizada a participar em sociedades com objecto
e natureza diferentes do seu e em agrupamentos complementares de
empresas.

7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, nos termos e condições que forem deliberados em assembleia
geral.

São sócios: Margarida Maria Nunes Ávila e Maria Manuela dos
Santos Pereira.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2004347546

SPE DUCI � ARTIGOS E ACESSÓRIOS
DE MODA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 631/020924; identificação de pessoa colectiva n.º 506286525;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 44 e 45/031217.

Certifico, para efeitos de publicação que foi registada a alteração
do contrato para unipessoal, da sociedade em epígrafe, o qual passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Spe Duci � Artigos e Acessórios
de Moda, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 69, 1.º-E,
freguesia de S. José, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção, importação, expor-
tação, representações e comercialização de artigos e acessórios de
moda e decoração, bijuteria, marroquinaria, confecções, calçado, arti-
gos de decoração, utilidades para o lar e têxteis. Organização e pro-
dução de eventos e exposições inerentes a esta actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 12 500 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao sócio
único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada conforme
aquele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um gerente.
3 � É gerente a sócia única, já designada.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2005075353

COME PRIMA � RESTAURANTE PIZZERIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 553/010917; identificação de pessoa colectiva n.º 505646552;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 3/031226.

Certifico, para efeitos de publicação que foi registada a alteração
do contrato para unipessoal da sociedade em epígrafe, o qual passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Come Prima � Restaurante
Pizzeria, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Sacramento a
Alcântara, 9, 2.º, freguesia dos Prazeres, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de restaurante e pizzaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio.

2 � Poderá o sócio único prestar à sociedade prestações suple-
mentares até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

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

sendo já gerentes Tanka Nath Sapkota e Hem Lal Sapkota.
2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2005075361

COOL FLASH � SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 885/031212; identificação de pessoa colectiva n.º 506720608;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031212.

Certifico, para efeitos de publicação que foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cool Flash � Serviços de Teleco-
municações e Informática, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa do Calado, 11, fregue-
sia de Penha de França, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área de
telecomunicações e informática, comercialização de produtos e equi-
pamento de telecomunicações e informática.

ARTIGO 3.º

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

 2� Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente ao dobro do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2005075388

CANTARINHABEIRÃO � RESTAURANTE,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 881/031210; identificação de pessoa colectiva n.º 506680720;
inscrição n.º 1; número e data das apresentações: 1/031210.

Certifico que, para efeitos de publicação, foi constituída a soci-
edade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato e foi cons-
tituída por:

António Albino Brazete Cantarinha, identificação fiscal
n.º 134971299, natural da freguesia de Folgosinho, concelho de Gou-
veia, casado com Mariana Gonçalves Cavaco Cantarinha sob o regime
da comunhão geral, residente na Rua Cidade Madrid, 14, rés-do-chão,
Agualva, Cacém, Sintra, titular do bilhete de identidade n.º 2492858
emitido em 4 de Dezembro de 1997 pelos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cantarinhabeirão � Restaurante, Socie-
dade Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua Rosa Araújo,
47, freguesia de S. Mamede, 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 actividades hoteleiras
designadamente pastelaria e restaurante.

ARTIGO 3.º

O Capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nominal
titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2005075370

CHARCUTARIA DO SÉCULO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 886/031212; identificação de pessoa colectiva n.º 506789330;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031212.

Certifico que, para efeitos de publicação, foi constituída a soci-
edade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato e foi cons-
tituída por:

Manuel da Costa Coelho, identificação fiscal n.º 158808630, natu-
ral da freguesia de Cepelos, concelho de Amarante, casado com Ana
Maria Alves Andrade Ferreira Coelho no regime da comunhão geral,
residente na Rua do Século, 212, 2.º direito, em Lisboa, titular do
bilhete de identidade n.º 3186741 de 21 de Junho de 1995 emitido
em Lisboa nos Serviços de Identificação Civil.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Charcutaria do Século,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Século, 194, rés-do-
-chão, freguesia de Santa Catarina, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de produtos ali-
mentares e charcutaria.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada conforme
aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2005075396

PAPERCAS � EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 890/031215; identificação de pessoa colectiva n.º 506782034;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031215.

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

Manuel Maria Nunes, contribuinte fiscal n.º 245181490, natural da
freguesia de São Facundo, concelho de Abrantes, casado com Ivone
da Conceição Romão Marques, no regime da comunhão de adquiridos,
residente na Estrada Serra da Mina, 22, 1.° andar esquerdo, Falagueira,
Amadora, portador do bilhete de identidade n.º 5225173, emitido em
1 de Outubro de 2003 pelos Serviços de Identificação Civil em Lisboa.
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ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Papercas � Equipamentos para
Escritório, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Correia Teles, 28-A, oficina
n.º 168, no lugar de Campo de Ourique, freguesia de Santo Condestável,
concelho de Lisboa.

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

ARTIGO  2.º

O objecto da sociedade consiste em importação, exportação, co-
mércio e representações de material, equipamentos, acessórios e
mobiliário para escritórios; produtos, equipamentos, acessórios e
consumíveis para informática.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência 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 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2005075400

METIN � SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 892/031215; identificação de pessoa colectiva n.º 506738922;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/031215.

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

Rui Pedro Joaquim Oliveira, identificação fiscal n.º 227605241,
natural da freguesia e concelho de Castelo Branco, solteiro, maior,
residente na Avenida Santos Matos, 4, 3.° direito, Amadora, titular do
bilhete de identidade n.º 12172400, de 7 de Setembro de 2001, emi-
tido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma METIN � Serviços de Telecomu-
nicações, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida 5 de Outubro, 151, 7.º-B,
freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços nas áreas das
telecomunicações e assistência técnica, importação, exportação, re-
presentação, comércio por grosso e a retalho de equipamentos e
telecomunicações.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao sócio
único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada conforme
aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006556479

CAFÉ COLISEU � BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 923/031230; identificação de pessoa colectiva n.º 506792870;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 88/031230.

Certifico, para efeitos de publicação que foi constituída a em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato e foi constituída por:

Pedro Martinho Pessanha Viegas, identificação fiscal n.º
200687050, natural da freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de
Lisboa, solteiro, maior, residente na Avenida do Restelo,  20, Lisboa,
titular do bilhete de identidade n.º 12862943, de 10 de Julho de 2002
emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa; Mário Fer-
nando Borges Coelho, identificação fiscal n.º 114437092, natural da
freguesia de Benfica, concelho de Lisboa, solteiro, maior, residente
na Rua Fernando Palha, 53, 2.° F, Lisboa, titular do bilhete de iden-
tidade n.º 4653622 de 22 de Junho de 1999, emitido pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Café Coliseu � Bar, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Fernando Palha, 53, 2.°-F
freguesia de Marvila, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em bar e restaurante, com eventos
culturais e música ao vivo.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um gerente.
3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.
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ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006556495

CORAGE � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 924/031231; identificação de pessoa colectiva n.º 506683524;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031231.

Certifico, para efeitos de publicação que foi constituída a soci-
edade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato e foi cons-
tituída por:

Maria José Lopes Amaro, contribuinte fiscal n.º 146611225, natu-
ral de Faro, freguesia da Sé, concelho de Faro e marido António Au-
gusto Peça Soares Lopes, contribuinte fiscal n.º 147276144, natural
da freguesia e concelho de Vimioso, casados no regime da comunhão
de adquiridos, residentes na Rua Manuel da Silva Leal, 11, 13.°-D, em
Lisboa, portadores dos bilhetes de identidade, respectivamente,
n.os 6242815, de 14 de Junho de 1999, e 5880979 de 31 de Maio de
1999, ambos emitidos pelos Serviços de Identificação Civil em Lisboa
e ela ainda da cédula profissional n.º 31267, emitida em 6 de Março
de 1996, pela Ordem dos Médicos.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Corage � Prestação de Serviços
Médicos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida Fontes Pereira de Melo,
35, 6.º, letra E, freguesia de São  Sebastião da Pedreira, concelho
de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo 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 estudo de doenças
cardiovasculares, prestação de serviços médicos e consultadoria na área
da saúde.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados, gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, 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.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins.  2006556509

C. C. P. P. � CONSÓRCIO DE CONSTRUTORES
E PROMOTORES PORTUGUESES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 903/031222; identificação de pessoa colectiva n.º 506680673;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031222.

Certifico, para efeitos de publicação que foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação, sede

1 � A sociedade adopta a firma C. C. P. P. � Consórcio de Cons-
trutores e Promotores Portugueses, S. A.

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida Almirantes
Reis, 174, 5.º-C, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa,
que poderá ser transferida dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, por mera deliberação do conselho de administração.

3 � Por deliberação do conselho de administração, com parecer
favorável do órgão fiscal, a sociedade poderá estabelecer, quer em
território nacional, quer no estrangeiro, sucursais, agências, delega-
ções ou quaisquer outras formas de representação permanente.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a promoção imobiliária e construção.
2 � A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-

edades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

Capital social

1 � O capital social é de 50 000 euros, totalmente subscrito e
realizado em dinheiro e está representado por 50 000 acções, no valor
de um euro cada uma.

2 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis, havendo títulos de 1, 10, 50, 100, 5000 e 10 000 acções.
Os títulos poderão ser agrupados, a pedido e à custa do accionista.

3 � Os títulos representativos das acções, bem como das obriga-
ções, serão assinados por dois administradores ou por um administra-
dor e um mandatário com poderes especiais para esse act0, podendo
as assinaturas ser de chancela.

ARTIGO 4.º

 Aumento de capital

O conselho de administração fica, desde já autorizado, após obten-
ção de parecer favorável do órgão fiscal, a deliberar o aumento de
capital social, a realizar por uma ou mais vezes, por entradas em di-
nheiro até ao limite de 250 000 euros.

ARTIGO 5.º

Transmissão de acções e direitos de preferência

1 � Os accionistas que o forem na data da deliberação de aumento de
capital por novas entradas gozam de direito de preferência na subscrição
de novas acções, salvo se a assembleia geral deliberar que, a totalidade ou
parte das acções em que tal aumento se traduza, seja emitida sem estar
sujeita ao direito de preferência consagrado no presente artigo.

2 � A cada accionista será atribuído um número de acções propor-
cional àquele de que for titular à data da emissão, a não ser que pre-
fira subscrever um número inferior; se houver pedidos superiores ao
número de acções atribuídas, eles serão satisfeitos na medida em que
forem sobejando acções não subscritas nessa emissão; as acções que
não forem subscritas por esta forma poderão ser livremente subscri-
tas por não accionistas.

ARTIGO 6.º

Obrigações � Operações sobre títulos

A sociedade poderá emitir obrigações, e adquirir acções e obriga-
ções próprias nos termos previstos na lei.
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CAPÍTULO II

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

Composição da mesa da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que,
com antecedência mínima de 10 dias sobre a data da respectiva reu-
nião, possuam 10 ou mais acções em seu nome averbadas no livro de
registo da sociedade, ou, tratando-se de acções ao portador não
registadas, o seu depósito numa instituição de crédito seja comunicado
à sociedade, dentro do mesmo prazo.

2 � Os accionistas possuidores de um número de acções inferior a
10 poderão agrupar-se de forma a completar esse número, fazendo-se
então representar por qualquer um dos agrupamentos.

3 � Os accionistas que sejam pessoas singulares podem fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por outros accionistas ou
pelo cônjuge, ascendente ou descendente.

4 � Todas as representações previstas nos números anteriores
deverão ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral
por carta, telefax ou correio electrónico, o qual deverá ser recebido
com, pelo menos, um dia útil de antecedência sobre a data marcada
para a assembleia em que a representação seja exercida.

ARTIGO 8.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e um
secretário, eleitos pela assembleia geral, por um período não superior
a quatro anos podendo ser reeleitos.

ARTIGO 9.º

 Convocação da assembleia geral

1 � As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem
ser feitas com a antecedência mínima e a publicidade imposta por lei
e, na primeira convocatória, pode desde logo ser marcada uma segun-
da data para a reunião da assembleia geral no caso desta não poder
funcionar na primeira data marcada: entre as duas datas deverá mediar
um prazo superior de 15 dias.

2 � Ao presidente da mesa da assembleia geral ou a quem as suas
vezes fizer, compete convocar a assembleia para reunir no 1.º tri-
mestre de cada ano, a fim de deliberar sobre as matérias que sejam,
por lei, da sua competência e, ainda, para tratar de quaisquer assuntos
de interesse para a sociedade que sejam expressamente indicados res-
pectiva convocatória.

3 � O presidente da mesa deverá convocar a a assembleia geral
sempre que tal seja solicitado pelo conselho de administração, pelo
órgão fiscal ou por accionistas que possuam pelo menos acções cor-
respondentes a 5% do capital social e que lho requeiram em carta em
que se indiquem, com precisão, os assuntos a incluir na ordem do dia
e se justifique a necessidade de reunir a assembleia. A assembleia
convocada a requerimento de accionistas não se realizará se não es-
tiverem presentes requerentes que sejam titulares de acções que,
totalizem, no mínimo, o valor exigido para a convocação da
assembleia.

ARTIGO 10.º

Deliberações da assembleia geral

1 � A assembleia geral só poderá deliberar em primeira
convocatória desde que estejam presentes ou representados accionis-
tas cujas acções correspondam a mais de 50% do capital social.

Em segunda convocação a assembleia pode 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 maio-
ria absoluta dos votos emitidos em cada reunião, salvo quando a de-
liberação disser respeito à modificação do contrato social, à fusão,
cisão, transformação e dissolução da sociedade, sendo nestes casos
necessária uma maioria de dois terços dos votos emitidos.

3 � A cada 10 acções corresponde um voto.

CAPÍTULO III

Conselho de administração

ARTIGO 11.º

Composição do conselho de administração

1 � A administração da sociedade competirá a um conselho de
administração composto por três, cinco ou sete administradores, um
dos quais será presidente, conforme designação da assembleia geral.

2 � Os membros do conselho de administração serão eleitos pela
assembleia geral por um período máximo de quatro anos, sendo per-
mitida a sua reeleição.

3 � A assembleia geral poderá ainda eleger um administrador
suplente.

ARTIGO 12.º

Poderes do presidente

Compete especialmente ao presidente do conselho de administração:
a) Coordenar a actividade do conselho de administração e convo-

car e dirigir as respectivas reuniões;
b) Exercer voto de qualidade;
c) Zelar pela correcta execução das deliberações do conselho de

administração e orientar as actividades da sociedade.

ARTIGO 13.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cado pelo presidente ou por dois administradores e, em princípio, uma
vez por mês.

Os administradores poderão ser convocados por escrito ou por
qualquer outra forma adequada permitida pela lei.

2 � O conselho de administração poderá fixar as datas ou a peri-
odicidade das reuniões ordinárias caso em que não haverá lugar a con-
vocação nos termos do número anterior.

3 � Para o conselho de administração deliberar é necessário que
esteja presente a maioria dos seus membros, incluindo o presidente
ou o vice-presidente quando o haja.

4 � As deliberações do conselho de administração serão tomadas por
maioria dos votos dos administradores presentes ou representados.

5 � Um administrador pode fazer-se representar numa reunião do
conselho de administração por outro administrador, mediante carta
dirigida ao presidente.

ARTIGO 14.º

Competência do conselho de administração

1 � Compete ao presidente de concelho de administração repre-
sentar a sociedade, cabendo-lhe os mais amplos poderes para a admi-
nistrar e gerir, designadamente:

a) Celebrar contratos no âmbito e para prossecução do objecto social;
b) Abrir e movimentar contas bancárias;
c)Aceitar, sacar e endossar letras e outros efeitos comerciais;
d) Comprar e vender bens móveis, incluindo veículos automóveis;
e) Confessar, desistir ou transigir em qualquer acção ou processo

tanto judicial como arbitral.
2 � O conselho de administração poderá ainda, por deliberação da

maioria dos seus membros, mas com voto favorável obrigatório do
presidente:

a) Adquirir, alienar, hipotecar ou onerar bens imóveis;
b) Contrair empréstimos ou assumir obrigações financeiras equiva-

lentes, à excepção de contratos de locação financeira;
c) Conceder garantias ou cauções ou prestar avales;
d) Participar no capital de sociedades comerciais, mesmo com

objecto diverso do previsto no artigo 2.º, ou celebrar contratos de
consórcio, associação em participação, ou similares.

3 � O conselho de administração poderá delegar a gestão corrente
da sociedade no administrador delegado ou numa comissão executiva
a qual será constituída pelo presidente, pelo vice-presidente, caso exista
e um ou mais administradores.

4 � O conselho de administração pode constituir procuradores ou
mandatários da sociedade, fixando com toda a precisão os actos que
estes podem praticar e a duração do mandato.
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ARTIGO 15.º

Representação da sociedade

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pela assinatura conjunta da maioria dos membros da adminis-

tração;
c) Pela assinatura do ou dos administradores delegados, no âmbito

de delegação de competência;
d) Pela assinatura dos mandatários no âmbito e nos termos do

correspondente mandato;
e) Em assuntos de mero expediente bastará a assinatura de um

administrador ou mandatário para tal autorizado.

CAPÍTULO IV

ARTIGO 16.º

Fiscalização dos negócios da sociedade

A fiscalização dos negócios sociais será exercida por um fiscal úni-
co e um suplente, eleitos em assembleia geral, cujo mandato terá a
duração de quatro anos podendo ser renovado.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 17.º

Lucros

Após a constituição do fundo de reserva legal exigido por lei, os
lucros líquidos de cada exercício serão aplicados conforme for decidido
pela assembleia geral.

1 � Ficam desde já nomeados os seguintes órgãos sociais para o
quadriénio 2003-2006:

Conselho de administração:
Presidente: João Carlos Santos Pessoa e Costa, já identificado.
Vogal: Pedro Miguel Leal de Sá Martins, já identificado.
Vogal: Augusto José Martins Ferraz, já identificado.
Fiscal único:
Membro efectivo: António Barreira, Fernando Vieira, Justino

Romão & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com
sede na Rua General Fimino Miguel, 3, Torre 2, 1.º B, em Lisboa,
inscrita na lista de revisores oficiais de contas com o n.º 51, repre-
sentada por Fernando Jorge Marques Vieira, casado, com domicílio
profissional na mesma morada, inscrito na referida lista com o n.º 564.

Membro suplente: António Manuel Mendes Barreira, casado, com
domicílio profissional na referida morada da Rua General Firmino
Miguel, inscrito na referida lista com o n.º 563.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006556525

QUATROCÊS � CONSULTORIA, COMUNICAÇÃO,
CONTEÚDOS E CONHECIMENTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 904/031222; identificação de pessoa colectiva n.º 506710483;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031222.

Certifico, para efeitos de publicação que foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Quatrocês � Consultoria, Comu-
nicação, Conteúdos e Conhecimento, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua Professor Vítor
Fontes, 17, 1.º esquerdo, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras fonnas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

 O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços na área
de comunicação, produção de conteúdos, nomeadamente, redacção de
artigos e textos para suportes de comunicação, realização de cursos e
actividades de formação profissional aplicada ao sector da comunica-
ção, marketing e publicidade, consultoria na área da comunicação e
marketing.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nominal
titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de  empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006556533

PROFESSIONAL PET � COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 905/031222; identificação de pessoa colectiva n.º 506781640;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/031222.

Certifico, para efeitos de publicação que foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Professional Pet � Comércio de
Produtos para Animais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Quatro de Infantaria,
92-A, freguesia de Santo Condestável, 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 em comércio de produtos para
animais. Importação e exportação de produtos para animais. Comér-
cio, importação e exportação de animais vivos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 4250 euros titulada pelo sócio Paulo Renato Fer-
nandes de Sousa Correia e outra do valor nominal de 750 euros titu-
lada pelo sócio João Filipe da Silva Quadros.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 1000 euros.

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 168 � 19 de Julho de 2004 16 072-(93)

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 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Paulo Renato Fernan-
des de Sousa Correia.

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 ba-
lanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006556541

CCMU � CONCEPÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE MANUFACTURAS E UTILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 906/031222; identificação de pessoa colectiva n.º 506737004;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/031222.

Certifico, para efeitos de publicação que foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CCMU � Concepção e
Comercialização de Manufacturas e Utilidades, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Travessa das Neces-
sidades, 9, 2.º, freguesia de Santo Condestável, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em concepção, projecto, produ-
ção, comercialização, divulgação, importação, exportação e represen-
tação de produtos de design, manufacturas, utilidades e arquitectura
de interiores.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006556550

MARTINGALA � CONSULTORIA DE SISTEMAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 910/031223; identificação de pessoa colectiva n.º 506782026;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/031223.

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

Rui Nelson Gaio dos Santos Crugeira, identificação fiscal
n.º 192383500, natural de Moçambique, casado com Ana Paula Fer-
reira Crugeira Duque Silva Santos sob o regime da comunhão de ad-
quiridos, residente na Rua Silva Carvalho, 100, 4.° F, esquerdo, em
Lisboa, portador do bilhete de identidade n.º 7312751, de 17 de Fe-
vereiro de 1999, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Martingala � Consultoria de Sis-
temas, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Arrábida, 14, 1.º esquerdo,
freguesia de Santa Isabel, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria de sistemas, gestão
e engenharia.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
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gerente.
3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006556568

CAFÉ LAGARTOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 911/031223; identificação de pessoa colectiva n.º 506792579;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031223.

Certifico, para efeitos de publicação que foi constituída a a socie-
dade  em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Café Lagartos Verdes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Azinhaga do Vale Fundão, letras
DP, em Lisboa, freguesia de Marvila.

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 actividades hoteleiras, café,
cervejaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais  do valor
nominal de 1667 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Paulo Jorge de Oli-
veira Rocha.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedade 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.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006556576

CLÍNICA 65 � INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 913/031226; identificação de pessoa colectiva
n.º 506640388; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
031226.

Certifico, para efeitos de publicação que foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clínica 65 � Intervenção Psico-
lógica, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Nova do Almada, 36, 3.º
esquerdo, freguesia de São Nicolau, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
de apoio psicoterapeutico.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas,  duas iguais
do valor nominal de 1250 euros cada uma e uma de cada um dos
sócios Marcel Wizenberg e Felicia Gartner Wizenberg e uma do valor
nominal de 2500 euros pertencente à sócia Maria de Jesus de An-
drade Belo.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006556584

CUSTÓDIO & OCTÁVIO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 100/881213; identificação de pessoa colectiva
n.º 502077280; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
040116.

Certifico, para efeitos de publicação que foi registada a dissolução
e encerramento da liquidação da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 9 de Janeiro de 2004.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2005407860
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CULTURGEST � GESTÃO DE ESPAÇOS
CULTURAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2009/921007; identificação de pessoa colectiva n.º 502855509;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 9/040227.

Certifico, para efeitos de publicação que o texto que se segue é
transcrição da inscrição acima referida:

Apresentação n.º 9/040227 � Nomeação dos órgãos sociais, por
deliberação de 30 de Janeiro de 2004, para o triénio de 2004-2006.

Conselho de administração:
Caixa Geral de Depósitos, S. A., que nomeou para exercer o cargo

em nome próprio Manuel Carvalho Fernandes Vaz, presidente.
Caixa Participações � SGPS, S. A., que nomeou para exercer o

cargo em nome próprio Miguel Lobo Antunes, divorciado, Rua
Inocêncio Francisco da Silva, 18, 10.º esquerdo, Lisboa, vice-
-presidente.

Fundação Luso Americana para o Desenvolvimento, que nomeou
para exercer o cargo em nome próprio Luís Eduardo Oliveira Santos
Ferro, solteiro, maior, Rua Cidade de Cádis, 14, 7.º esquerdo, Lisboa.

Fiscal único:
Oliveira Rego & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de

Contas.
Paula Cristina Guerreiro Ganhão de Oliveira Rego, revisor oficial

de contas, suplente.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2004313773

TORRES VEDRAS

RIBERALVES � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1076; identificação de pessoa colectiva n.º 501587390; inscri-
ção n.º 20; número e data da apresentação: 8/20040330.

Certifico, para fins de publicação, que em relação à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo do projecto de cisão-fusão, nos se-
guintes termos:

Facto inscrito: projecto de cisão-fusão sob condição.
Modalidade: destaque de parte do património da sociedade cindida

para as sociedades incorporantes.
Sociedades incorporantes: Riberalves Imobiliária, L.da e

Riberalves � SGPS, S. A.
Sociedade cindida: Riberalves � Comércio e Indústria de Produtos

Alimentares, S. A.
Alterações projectadas nas incorporantes: Riberalves

Imobiliária, L.da: aumento de capital para 1 000 000 euros e altera-
ção do artigo 4.º; Riberalves � SGPS, S. A.: aumento de capital para
4 000 000 euros e alteração do artigo 4.°

Alterações projectadas na cindida: redução do capital para 5 100 000
euros e alteração do artigo 3.º

Condições: inscrição definitiva no Registo Comercial da fusão por
incorporação das sociedades Riber � Sociedade de Prestação de
Serviços, S. A., e Gribal � Grupo Reunido Importador do
Bacalhau, L.da, na sociedade Riberalves � Comércio e Indústria de
Produtos Alimentares, S. A.

Está conforme.

26 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão
Aires dos Santos.  2001628285

RIBERALVES � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1076; identificação de pessoa colectiva n.º 501587390; inscri-
ção n.º 19; número e data da apresentação: 5/20040330.

Certifico, para fins de publicação, que em relação à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo do projecto de fusão por incorpora-

ção, mediante a transferência global do património das sociedades
incorporadas.

Sociedades incorporadas: Riber � Sociedade de Prestação de Servi-
ços, S. A. e Gribal � Grupo Reunido Importador de Bacalhau, L.da

Sociedade incorporante: Riberalves � Comércio e Indústria de
Produtos Alimentares, S. A.

Está conforme.

16 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão
Aires dos Santos.  2001628242

RIBERALVES IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1541; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 9/
20040330.

Certifico, para fins de publicação, que em relação à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo do projecto de cisão-fusão, nos se-
guintes termos:

Facto inscrito: projecto de cisão-fusão sob condição.
Modalidade: destaque de parte do património da sociedade cindida

para as sociedades incorporantes.
Sociedades incorporantes: Riberalves Imobiliária, L.da

Riberalves � SGPS, S. A.
Sociedade cindida: Riberalves � Comércio e Indústria de Produtos

Alimentares, S. A.
Alterações projectadas nas incorporantes: Riberalves

Imobiliária, L.da: aumento de capital para 1 000 000 euros e altera-
ção do artigo 4.°; Riberalves � SGPS, S. A: aumento de capital para
4 000 000 euros e alteração do artigo 4.º

Alterações projectadas na cindida: redução do capital para
5 100 000 euros e alteração do artigo 3.º

Condições: inscrição definitiva no Registo Comercial da fusão por
incorporação das sociedades Riber � Sociedade de Prestação de
Serviços, S. A., e Gribal � Grupo Reunido Importador do
Bacalhau, L.da, na sociedade Riberalves � Comércio e Indústria de
Produtos Alimentares, S. A.

Está conforme.

26 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão
Aires dos Santos.  2001628277

RIBER � SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2346; identificação de pessoa colectiva n.º 503498483; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 6/20040330.

Certifico, para fins de publicação, que foi efectuado o registo do
projecto de fusão por incorporação, mediante a transferência global
do património das sociedades incorporadas.

Sociedades incorporadas: Riber � Sociedade de Prestação de Servi-
ços, S. A., e Gribal � Grupo Reunido Importador de Bacalhau, L.da

Sociedade Incorporante: Riberalves � Comércio e Indústria de
Produtos Alimentares, S. A.

Está conforme.

16 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão
Aires dos Santos. 2001628269

GRIBAL � GRUPO REUNIDO IMPORTADOR
DE BACALHAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1705; identificação de pessoa colectiva n.º 501775005; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 7/20040330.

Certifico, para fins de publicação, que foi efectuado o registo do
projecto de fusão por incorporação, mediante a transferência global
do património das sociedades incorporadas.

Sociedades incorporadas: Riber � Sociedade de Prestação de Servi-
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ços, S. A. e Gribal � Grupo Reunido Importador de Bacalhau, L.da

Sociedade incorporante: Riberalves � Comércio e Indústria de
Produtos Alimentares, S. A.

Está conforme.

16 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão
Aires dos Santos.  2001628250

PORTO
AMARANTE

COGERA � SOCIEDADE DE PRODUÇÃO DE ENERGIA
POR COGERAÇÃO, L.DA

Sede: Avenida 25 de Abril, Edifício Plus, 3.°,
Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1064/
970115; identificação de pessoa colectiva n.º 503816663; data da
apresentação: 040430.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relativo
ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

15 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995017

COVELAS � ENERGIA, L.DA

Sede: Avenida 25 de Abril, Edifício Plus, 3.°,
Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1090/
970408; identificação de pessoa colectiva n.º 503865800; data da
apresentação: 040430.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relativo
ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

15 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995009

MACEDO TEIXEIRA & COMPANHIA, L.DA

Sede: Monte, Figueiró, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 215/
681114; identificação de pessoa colectiva n.º 500657254; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/040430.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e o encerramento da liquidação da mesma sociedade.

Data da aprovação das contas: 15 de Março de 2004.

Conferida, está conforme.

15 de Maio de 2004. � A Escriturária, Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004994983

C. C. G. M. � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Murtas, Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1139/
971008; identificação de pessoa colectiva n.º 503989479;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 19 e 20/040430.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1, à inscrição n.º 1, foi feito o
registo de cessação de funções do gerente Serafim Ribeiro Teixeira,
por renúncia em 3 de Fevereiro de 2004, e pela inscrição n.º 5, foi
feito o registo de nomeação de gerente: Gerente nomeada: Andreia
Sofia Teixeira Ferreira, em 3 de Fevereiro de 2004.

Conferida, está conforme o original.

15 de Maio de 2004. � A Escriturária, Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004979003

ANDRADE QUEIRÓS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Souto, Vila Chã, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1820/
010928; identificação de pessoa colectiva n.º 505791447; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/040427.

Certifico que, pela inscrição n.º 2, foi feito o registo de alteração
parcial de pacto:

Aditados os artigos: 6.º e 7.º, que ficaram com a seguinte redacção:

6.º

A sociedade poderá exigir do sócio, prestações suplementares de
capital até ao quíntuplo do capital social.

7.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer,
nos termos que forem acordados em assembleia geral.

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

Conferida, está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004994908

QUIMIMARANTE � PRODUTOS QUÍMICOS
E PAVIMENTOS, L.DA

Sede: Clube Residencial da Madalena, loja 7,
Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1589/
010223; identificação de pessoa colectiva n.º 505366231;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 11 e 12/040428.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi feito o
registo de cessação de funções da gerente Maria Júlia Mendes Torres,
por renúncia em 31 de Março de 2004 e pela inscrição n.º 4, foi feito
o registo de alteração parcial de pacto:

Disposição alterada: artigo 4.º

4.º

A gerência e a administração da sociedade incumbem à sócia Carla
Alexandra Carvalho Gomes, desde já nomeada gerente, vinculando-se
a sociedade pela sua assinatura.

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

Conferida, está conforme o original.

5 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004994959

PETRO ESPINHEIRO � COMBUSTÍVEIS,
LUBRIFICANTES E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Espinheiro, Várzea, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1126/
970808; identificação de pessoa colectiva n.º 503936200; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 1/040429.
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Certifico que, pela inscrição n.º 9, foi feito o registo de alteração
parcial de pacto, nomeação de gerentes:

Disposições alteradas: § 1.º e 2.º do artigo 7.º, que ficaram com a
seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

§ 1.º Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios António Jorge
Pereira da Silva, Jorge Miguel Clemente da Silva e João Carlos Cle-
mente da Silva.

§ 2.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é obrigatória a assinatura do sócio António Jorge Pereira da Silva, ou
as assinaturas conjuntas dos sócios Jorge Miguel Clemente da Silva e
João Carlos Clemente da Silva.

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

Conferida, está conforme o original.

10 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004994967

A. MONTEIRO & COMPANHIA � MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida 25 de Abril, Edifícios Plus, rés-do-chão,
nível 1, Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 888/
950605; identificação de pessoa colectiva n.º 503454699; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 17/040430.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8, foi feito o
registo de cessação de funções do gerente Álvaro Manuel Carvalho da
Silva Monteiro, por destituição em 5 de Julho de 2003.

Conferida, está conforme.

12 de Maio 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995050

YOUR RENT � RENT-A-CAR,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua Paulino Cabral, Edifício Ponte Seca, Entrada 3,
loja M, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2152/
030217; identificação de pessoa colectiva n.º 506467821; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 13/040427.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e o encerramento da liquidação da mesma sociedade.

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

Conferida, está conforme.

8 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004994924

COMÉRCIO DE ENCHIDOS LEANDRO & NUNES, L.DA

Sede: São João, Macieira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2296/
040430; identificação de pessoa colectiva n.º 506487679; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 9/040430.

Certifico que, pela inscrição n.º 5, foi feito o registo de deslocação
de sede:

Mudou a sede para o lugar de Reguengo da Capela, Telões, Amarante.

Conferida, está conforme o original.

15 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004994991

SILVEIRA & PINTO, L.DA

Sede: Zona Industrial do Carido, Figueiró, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1357/
990709; identificação de pessoa colectiva n.º 504502573; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/040428.

Certifico que, pela inscrição n.º 2, foi feito o registo de aumento
de capital:

Quantia do aumento: 525 000 euros, realizado em dinheiro pelos
sócios na proporção das suas quotas.

Disposição alterada: artigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
550 000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
275 000 euros pertencente ao sócio José Abraão Silveira Martins, e
uma outra do valor de 275 000 euros pertencente à sócia Joaquina do
Vale Pinto.

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

Conferida, está conforme o original.

7 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004994940

BRUNO, RICARDO, VÍTOR & TIAGO � COMÉRCIO
DE ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Sede: Largo da Feira, Ataíde, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2298/
040503; identificação de pessoa colectiva n.º P 506949915; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/040503.

Certifico que, entre Ricardo Filipe da Fonseca Matos, casado com
Ana Isabel Teixeira Carvalho, na comunhão de adquiridos; Vítor Ma-
nuel Duarte Teixeira da Silva, solteiro, maior; Bruno Daniel Abreu Pi-
nheiro, casado com Graça Cristina Carvalho de Sousa, na comunhão de
adquiridos e Tiago André Azevedo de Almeida, solteiro, maior, consti-
tuíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Bruno, Ricardo, Vítor & Tiago �
Comércio de Artigos de Desporto, L.da, e vai ter a sua sede no Largo
da Feira, freguesia de Ataíde, concelho de Amarante.

2.º

Por simples deliberação da gerência poderá, a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma
de representação local.

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio de artigos de desporto,
importação e exportação de artigos de desporto, fabricação de arti-
gos de desporto.

4.º

O capital social já realizado em dinheiro é de 5000 euros, e
corresponde à soma de quatro quotas iguais do valor nominal de 1250
euros, cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Ricardo Fi-
lipe da Fonseca Matos, Vítor Manuel Duarte Teixeira da Silva, Bruno
Daniel Abreu Pinheiro e Tiago André Azevedo de Almeida.

5.º

A administração e a representação da sociedade incumbem aos só-
cios, Ricardo Filipe da Fonseca Matos e Vítor Manuel Duarte Teixei-
ra da Silva, que desde já são nomeados gerentes, vinculando-se a so-
ciedade pelas suas assinaturas conjuntas.
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6.º

A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os só-
cios, quando a favor de estranhos fica dependente do consentimento
do sócio não cedente.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas dirigidas
aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

20 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995033

AGRP � TRANSPORTES DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Borralheiro , Vila Chã, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1976/
020326; identificação de pessoa colectiva n.º 505998220; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 15/040504.

Certifico que, pela inscrição n.º 3, foi feito o registo de alteração
parcial de pacto:

Disposição alterada: n.º 1 do artigo 2.º, que ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

1.º O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de
mercadoria por conta de outrem e prestação de serviços relacionados
com transporte de mercadorias de construção.

Ficou arquivado na pasta respectiva o texto do contrato alterado
na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

20 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995041

CARVALHO & MATOS, L.DA

Sede: Larais, Travanca, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1343/
990518; identificação de pessoa colectiva n.º 504692810; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 11/040427.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e o encerramento da liquidação da mesma sociedade.

Data da aprovação das contas: 14 de Abril de 2004.

Conferida, está conforme.

8 de Maio 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira Teixeira
Martins. 2003809945

RUMOS � VESTUÁRIO E TEXTÊIS, S. A.

Sede: Monte, sem número, Figueiró, Santiago, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2183/
030516; identificação de pessoa colectiva n.º 503810797; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 8/040512.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução.

Prazo para a liquidação: três anos a contar de 26 de Abril de 2004.

Conferida, está conforme.

26 de Maio 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995106

SERFAT � GINÁSIO CLUBE, L.DA

Sede: Clube Residencial da Madalena, lote 17,
Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1843/
011031; identificação de pessoa colectiva n.º 505831961;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 15 e 16/040520.

Certifico que, pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, foi feito o
registo de cessação de funções do gerente Sérgio Leandro Macedo
Rodrigues, por renúncia em 11 de Junho de 2002.

E pela inscrição n.º 3 foi feito o registo de nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Carlos Alípio da Costa Correia em 19 de Maio

de 2004.

Conferida, está conforme o original.

31 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995190

GEOGRANITOS � PEDREIRAS DE AMARANTE, L.DA

Sede: Várzea, Aboadela, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 408/
880523; identificação de pessoa colectiva n.º 501987550; inscri-
ção n.º 25; número e data da apresentação: 4/040510.

Certifico que, pela inscrição n.º 25, foi feito o registo de designa-
ção do revisor oficial de contas.

Prazo: Triénio 2003-2005.
Revisor oficial de contas efectivo: Magalhães, Neves & Associa-

dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S. A., Amoreiras,
Torre 1, 7.º, Lisboa, representada pelo Dr. António Manuel Martins
Amaral, revisor oficial de contas.

Suplente: Freire Loureiro & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, S. A., representada pelo Dr. Carlos Luís Oliveira
de Melo Loureiro, Torre 1, 7.º, Lisboa.

Data da designação: 27 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995076

EUROMARANTE � CONSULTORIA DE GESTÃO, L.DA

Sede: Edifício Ponte Seca, entrada 1, 4.º esquerdo,
São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2090/
021004; identificação de pessoa colectiva n.º 506221784;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 8, 9 e 10/040510.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi feito o
registo de cessação de funções do gerente Fernando Jorge da Rocha e
Freitas Morais Clemente por renúncia em 6 de Maio de 2004, e pela
inscrição n.º 4, foi feito o registo de alteração parcial de pacto com
nomeação de gerentes:

Disposição alterada: n.os 1 e 2 do artigo 4.º, que ficaram com a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Manuel Aní-
bal Mota Mendes, Teresa Marina Barbosa de Magalhães e Daniel
Fernando da Costa Teixeira, desde já nomeados gerentes.

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

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

Conferida, está conforme o original.

24 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995068
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I & J CONSULTING � CONSULTOR INFORMÁTICO
E SERVIÇO DE RECRUTAMENTO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Bouça da Cruz, Louredo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2299/
040512; identificação de pessoa colectiva n.º P 506873157; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20040512.

Certifico que, José Ventura Pinto Ribeiro, divorciado, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma I & J Consulting � Consultor
Informático e Serviço de Recrutamento, Unipessoal, L.da, fica com
sede no Lugar da Bouça da Cruz, freguesia de Louredo, concelho de
Amarante, e durará por tempo indeterminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade
poderá ser deslocada dentro do concelho de Amarante ou para loca-
lidade de outro concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto as actividades conexas à informática,
aconselhamento informático e selecção e colocação de pessoal, re-
crutamento de especialistas informáticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
constituindo uma única quota pertencente ao sócio José Ventura Pinto
Ribeiro.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir quotas noutras sociedades com objecto
diferente do seu ou reguladas por lei especial, em agrupamento com-
plementares de empresas ou agrupamentos europeus de interesse eco-
nómico, ficando-lhe, todavia, vedada a participação noutras socieda-
des unipessoais por quotas.

ARTIGO 5.º

Sempre que as necessidades de exercício social o justifiquem, fica
desde já prevista a possibilidade de o sócio único estabelecer presta-
ções suplementares de capital até ao montante global máximo de 50
vezes o valor do capital social.

ARTIGO 6.º

A gerência social será exercida pelo sócio único José Ventura Pinto
Ribeiro, com ou sem remuneração conforme vier a ser deliberado em
assembleia geral.

§ 1.º Pode o sócio único designar gerentes, nos termos do
artigo 270.º-E, do código das Sociedades Comerciais.

§ 2.º Para representar a sociedade e para a obrigar e vincular em
documentos, actos e contratos de qualquer natureza, basta a interven-
ção ou assinatura do gerente designado.

§ 3.º Fica o sócio único autorizado a negociar com a própria socie-
dade em todos os seus actos e contratos estritamente necessários à
prossecução do objecto social.

ARTIGO 7.º

É livre e não dependente do consentimento da sociedade para se
tornar eficaz a cessão total e parcial das quotas, mas no caso de cessão
parcial esta será feita de acordo e com as consequências previstas no
artigo 270.º-D, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

Devem ser consignadas em acta as decisões do sócio único, relati-
vo a todos os actos para os quais, nas sociedades por quotas em regi-
me de pluralidade de sócios, a lei determine a tomada de deliberações
em assembleia geral.

Disposição transitória

ARTIGO 9.º

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 19.º e no artigo
40.º do Código das Sociedades Comerciais, fica a gerência autorizada
desde agora a celebrar quaisquer negócios relativos à aquisição e à
alienação onerosa de bens para os fins compreendidos no objecto da
sociedade.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995114

SILTEI � ALUGUER DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS, S. A.

Sede: Várzea, Aboadela, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 577/
910605; identificação de pessoa colectiva n.º 502268638;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14 e inscrição n.º 15; números e
data das apresentações: 3, 16 e 17/040510.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, pela inscri-
ção n.º 14, foi feito o registo de designação do fiscal único.

Prazo: triénio 2001-2003.
Fiscal único efectivo: Sociedade Velosa, Nadais e Associados, Socie-

dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Dr. Luís Vieira
Lomelino Velosa, revisor oficial de contas, Rua Guerra Junqueira,
n.º 105, Porto.

Fiscal suplente: Dr. José Augusto Nadais de Sousa, revisor oficial de
contas.

Data da deliberação: 29 de Março de 2001.
Pelo averbamento n.º 1, à inscrição n.º 14, foi feito o registo de

cessação de funções do fiscal único: Sociedade Velosa, Nadais e Asso-
ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
Dr. Luís Vieira Lomelino Velosa, revisor oficial de contas.

Fiscal suplente: Dr. José Augusto Nadais de Sousa, revisor oficial de
contas, por renúncia em 28 de Novembro de 2003.

E pela inscrição n.º 15, foi feito o registo de designação do fiscal
único.

Prazo: triénio de 2001-2003.
Fiscal efectivo: Magalhães, Neves & Associados, Sociedade de Re-

visores Oficiais de Contas, S. A., Amoreiras, Torre 1, 7.º Lisboa, re-
presentada por Dr. António Manuel Martins Amaral, revisor oficial
de contas.

Fiscal suplente: Freire Loureiro & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, S. A., Amoreiras, Torre 1, 7.º Lisboa, repre-
sentada por Dr. Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro, revisor oficial
de contas.

Data da deliberação: 27 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

31 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995084

CERCIMARANTE � COOPERATIVA PARA EDUCAÇÃO
E REABILITAÇÃO DAS CRIANÇAS INADAPTADAS,

C. R. L.

Sede: Bouça do Pombal, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 3/
840920; identificação de pessoa colectiva n.º 501471189; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 7/20040517.

Certifico que, pela inscrição n.º 8, foi feito o registo de nomeação
dos órgãos sociais para o biénio de 2004-2005.

Direcção: presidente � António Pinto Monteiro.
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Secretário: Manuel Teixeira de Sousa.
Tesoureiro: Norberto Costa.
Vogais: Susana Mucha; Carla Macedo; Maria Alice; Maria Amélia

Oliveira; Ana Borges Lima; Hernâni Carneiro; Amélia Amorim Babo
Barros e António Magalhães Antunes.

Conselho fiscal: presidente � João Queirós Pinto.
Secretários: Sérgio Lima da Cunha e Rui Miguel Vinhós Chantre.
Suplente: Jorge Pereira da Silva.
Data da deliberação: 3 de Abril de 2004.

Conferida, está conforme o original.

5 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995181

ARTITUBO � ARTIGOS SANITÁRIOS, L.DA

Sede: Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, bloco 2, rés-do-chão,
São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1104/
970523; identificação de pessoa colectiva n.º 503886602; data da
apresentação: 040521.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relativo
ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

5 de Junho 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira Teixeira
Martins. 2004995203

B & J � MODAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Ataúdes, Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1014/
961015; identificação de pessoa colectiva n.º 503738220; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 4/20040513.

Certifico que, pela inscrição n.º 5, foi feito o registo de aumento
de capital:

Quantia do aumento: 75 060,10 euros, realizado em dinheiro pelos
sócios na proporção das suas quotas, e consequência foi alterado o
artigo 4.º que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
100 000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
50 000 euros pertencente à sócia Isabel do Carmo Soares Pinheiro, e
uma outra do valor de 50 000 euros pertencente ao sócio José Alberto
da Silva Alves.

Ficou arquivado na pasta respectiva o texto do contrato alterado
na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995122

EMALlTE � OURIVESARIA, L.DA

Sede: Edifício Centro Comercial, fracção AC, 1.º,
Ataíde, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1528/
000926; identificação de pessoa colectiva n.º 505039753; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 6/040514.

Certifico que, pela inscrição n.º 3, foi feito o registo de aumento
de capital e alteração parcial de pacto com nomeação de gerente:

Quantia do aumento: 20 000 euros, realizado em dinheiro pela nova
sócia Maria da Glória de Beça Dias, e em consequência foram altera-
dos os artigos 3.º e 4.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 25 000 euros,
e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nominal de
22 500 euros pertencente à sócia Maria da Glória de Beça Dias e a
outra no valor nominal de 2500 euros, pertencente à sócia Helena
Maria Marques Teixeira Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sóci-
os, ficando desde já nomeadas gerentes ambas as sócias e a não sócia
Joaquina Paula Beça Vieira.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas conjuntas de
dois gerentes, sendo sempre necessária a intervenção da gerente He-
lena Maria Marques Teixeira Santos.

Ficou arquivado na pasta respectiva o texto do contrato alterado
na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995149

AUDITAMEGA � PROJECTOS DE INVESTIMENTO
E CONSULTADORIA, L.DA

Sede: Cruz, Mancelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 919/
951020; identificação de pessoa colectiva n.º 503509965; data de
apresentação: 040517.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relativo
ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

31 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995157

EDUARDO JORGE PEREIRA GUEDELHA �
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de São Tiago, 66 recq., esquerdo,
Lufrei, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2301/
040517; identificação de pessoa colectiva n.º P 506967646; ins-
crição n.º 1; número e data de apresentação: 3/040517.

Certifico que, Eduardo Jorge Pereira Guedelha, casado com Selena
Fernandes Borges Rocha Guedelha, na comunhão de adquiridos, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Eduardo Jorge Pereira Guedelha �
Sociedade Unipessoal, L.da, vai ter a sua sede na Rua de São Tiago,
66, recq., freguesia de Lufrei, concelho de Amarante e constitui-se
por tempo indeterminado, a partir de hoje.

2.º

Por deliberação do sócio único, a sociedade poderá deslocar livre-
mente a sede social para qualquer outro lugar, bem como criar sucur-
sais, filiais, agências ou outras formas de representação, no território
nacional.

3.º

O seu objecto social consiste na manutenção e reparação de máqui-
nas de escritórios de contabilidade e de material informático, consultoria
e programação informática, comércio de material informático.
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4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e corresponde a uma única quota de igual valor nominal, pertencente
ao sócio único.

5.º

A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social.

6.º

O sócio poderá fazer à sociedade, os suprimentos de que esta care-
cer, nas condições de pagamento e reembolso, que forem deliberadas
em assembleia geral.

7.º

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, activa ou pas-
sivamente será exercida pela gerência.

§ 1.º Fica desde já nomeado gerente Eduardo Jorge Pereira Guedelha.
§ 2.º Para obrigar a sociedade é bastante a assinatura de um gerente.

8.º

§ 1.º A gerência da sociedade será ou não remunerada nos termos
deliberados em assembleia geral.

§ 2.º A gerência tem a faculdade de constituir mandatários da soci-
edade para a prática de actos determinados e de acordo com o precei-
tuado no n.º 6 do artigo 252.º do Código das Sociedades Comerciais.

9.º

O sócio único pode, sem necessidade de consentimento da socieda-
de, exercer, por conta própria ou alheia, actividades concorrenciais,
com as da sociedade.

10.º

O sócio único exerce as competências das assembleias gerais, po-
dendo, designadamente nomear gerentes, devendo tais decisões de
natureza igual ás deliberações da assembleia geral ser registadas em
acta por ele assinadas.

11.º

O sócio único fica autorizado a celebrar com a sociedade negócios
jurídicos nos termos de artigo 270.º-F do Decreto Lei n.º 257/96, de
31 de Dezembro.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995173

FELGUEIRAS

PSICOCRESCER � CENTRO DE APOIO
PSICOPEDAGÓGICO INDIVIDUALIZADO

E ESPECIALIZADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2055/
000914; identificação de pessoa colectiva n.º 505139502; data da
apresentação: 100504.

Certifico, que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 2004178612

PERES, NOGUEIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2237/
010704; identificação de pessoa colectiva n.º 505490471; data da
apresentação: 040504.

Certifico, que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 2004178140

CLIQUE � GESTÃO E ASSESSORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1754/
980803; identificação de pessoa colectiva n.º 504244795; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 20/200404.

Certifico que, a sociedade deslocou a sede para a Avenida Dr. Leo-
nardo Coimbra, 2.º, sala 7, escritório 1, Felgueiras, em 25 de Março
de 2004.

Foi depositado o texto completo na redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 2004178949

DISTRIFELGUEIRAS � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2022/
000628; identificação de pessoa colectiva n.º 505045346;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 22/210404.

Certifico a recondução do sócio Armindo Rocha Araújo, como gerente,
para o quadriénio de 2004-2007, deliberada em 20 de Janeiro de 2004.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 2004167777

ANTÓNIO PEREIRA RIBEIRO & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 544/
860512; identificação de pessoa colectiva n.º 501669280; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 17/150304.

Certifico a nomeação dos órgãos sociais para o prazo de 2002-
-2006, deliberada em 14 de Janeiro de 2003.

Conselho de administração: presidente: António Pereira Ribeiro;
vogais: Maria da Glória Leite de Oliveira e Mário Sérgio de Oliveira
Ribeiro; suplente: António Fernando Martins de Carvalho; fiscaliza-
ção: fiscal único: Dr.ª Maria Manuela Ferreira da Cunha, revisora
oficial de contas; fiscal suplente: Dr.ª Maria de Lurdes Sarmento Es-
teves Limpo Trigueiros, revisora oficial de contas.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 2006374753

I. C. R. � IMOBILIÁRIA CUNHA RIBEIRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2475/
011112; identificação de pessoa colectiva n.º 505717247; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 17/170304.

Certifico a nomeação dos órgãos sociais, deliberada em 22 de De-
zembro de 2003: administrador único: Dr. Paulo Manuel da Cunha
Ribeiro; administrador suplente: Nuno Miguel da Costa Ribeiro; fiscal
único: Dr. Arménio Ferreira Dias, revisor oficial de contas; fiscal su-
plente: Dr. António de Jesus Pereira, revisor oficial de contas.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 2006374907
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VALPIEL � COMÉRCIO COUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2010/
000524; identificação de pessoa colectiva n.º 504987623; data da
apresentação: 060504.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 2004178566

SAMPAIO & SOUSA � COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1045/
921216; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 15/220304.

Certifico que, José Alberto Magalhães de Sousa Pereira, cessou as
funções de gerente em 23 de Julho de 1993, por haver renunciado,
autorizando, na mesma data, para que o seu nome continue a figurar
na firma social.

Conferida, está conforme.

29 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 2004178540

ARMINDO LEITE, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 703/
881221; identificação de pessoa colectiva n.º 502080256; data da
apresentação: 220404.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 2006399527

PINFEL � INDÚSTRIA DE CALÇADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 230/
760528; identificação de pessoa colectiva n.º 500583153; data da
apresentação: 040504.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro.  2006374109

ARMINDO LEITE, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 703/
881221; identificação de pessoa colectiva n.º 502080256; data da
apresentação: 220404.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro.   2006399543

ARMINDO LEITE, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 703/
881221; identificação de pessoa colectiva n.º 502080256; data da
apresentação: 220404.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro.   2006399535

PINFEL � INDÚSTRIA DE CALÇADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 230/
760528; identificação de pessoa colectiva n.º 500583153; data da
apresentação: 040504.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro.   2006374117

PINFEL � INDÚSTRIA DE CALÇADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 230/
760528; identificação de pessoa colectiva n.º 500583153; data da
apresentação: 040504.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro.   2006374095

ALEXANDRE FERREIRA CARVALHAIS
& COMPANHIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 651/
880419; identificação de pessoa colectiva n.º 501966900; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 8/220404.

Certifico que, foi alterado o artigo 5.° seu § 2.º, cuja redacção passa
a ser a seguinte:

ARTIGO 5.°

A administração e representação da sociedade, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida pelos gerentes, a designar em
assembleia geral.

§ 2.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de qualquer
um dos gerentes.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro.    2004167807

ICOFEL � CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIA
DE FELGUEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 612/
870601; identificação de pessoa colectiva n.º 501837280; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 9/300404.
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Certifico que, foi aumentado o capital 5000 euros para 50 000 eu-
ros, tendo em consequência sido alterado o artigo 4.°, cuja redacção
passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros dividido em três quotas, uma de 37 500 euros perten-
cente à sócia Didageste � SGPS, S. A., uma de 10 000 euros per-
tencente à sócia Guimarães Sampaio, S. A., e uma de 2500 euros per-
tencente ao sócio Artur Guimarães Sampaio.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro.    2004178507

JORRUBER � FABRICAÇÃO DE SOLAS
EM BORRACHA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2985/
040504; identificação de pessoa colectiva n.º 506954439; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 14/040504.

Certifico que, João Miguel Ribeiro Amorim Carvalho, constituiu a
sociedade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.°

A sociedade adopta a firma Jorruber � Fabricação de Solas em
Borracha, Unipessoal, L.da, vai ter a sua sede no Loteamento Quinta
de S. Jorge, lote 35, freguesia de Várzea, deste concelho de Felgueiras.

§ único. A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência
transferir a sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes bem como abrir ou encerrar sucursais ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.°

A sociedade tem por objecto a fabricação de solas em borracha.

ARTIGO 3.°

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000
euros, está representado por uma única quota, com o valor nominal
de 5000 euros, pertencente ao sócio único João Miguel Ribeiro
Amorim Carvalho.

ARTIGO 4.°

Podem ser exigidas ao sócio prestações suplementares até ao mon-
tante de 25 000 euros, podendo ainda o sócio, fazer à sociedade os
suprimentos de que esta carecer, nos termos e condições a deliberar.

ARTIGO 5.°

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for decidido pelo
sócio único, será exercida por um gerente ou mais gerentes a nomear, fi-
cando desde já nomeado gerente João Miguel Ribeiro Amorim Carvalho.

§ 1.° A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
§ 2.° É expressamente proibido aos gerentes obrigarem a sociedade

em fianças, abonações ou letras de favor.

ARTIGO 6.°

A sociedade autoriza a celebração de negócios entre o sócio e a
sociedade, no entanto, tais negócios devem servir a prossecução do
objecto da sociedade.

ARTIGO 7.°

No caso de morte do sócio único, os seus herdeiros nomearão de
entre eles um que os represente a todos na sociedade, enquanto a quota
permanecer indivisa.

ARTIGO 8.°

Por decisão do sócio único, a sociedade pode ser convertida numa
sociedade por quotas plural, através da divisão e cessão da quota ou
aumento de capital social por entrada de um novo sócio.

ARTIGO 9.°

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e ainda medi-
ante decisão do seu sócio.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro.    2004178531

HEROS � SERVIÇOS DE CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2980/
040420; identificação de pessoa colectiva n.º 506762912; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 17/200404.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe entre Alber-
tina Salete Mendes Macedo Oliveira e Sandrina Teixeira Silva, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Heros � Serviços de Cafetaria, L.da, e
vai ter a sua sede na Avenida da República, no Edifício El-Rei D.
Duarte, Piso Menos 1-A, freguesia de Vila Cova da Lixa; concelho
de Felgueiras.

2.º

Por simples deliberação da gerência poderá, a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas sucursais, filiais, agências ou qualquer outra for-
ma de representação local.

3.º

A sociedade tem por objecto os serviços de cafetaria, pizzaria, snack-
-bar e café.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000
euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal
de 2500 euros, pertencente uma a cada uma das sócias Albertina Salete
Mendes Macedo Oliveira e Sandrina Teixeira Silva.

5.°

A administração e a representação da sociedade incumbem às duas
sócias, que desde já são nomeadas gerentes, vinculando-se à sociedade
pela assinatura conjunta de ambas.

6.º

A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre as sócias,
quando a favor de estranhos fica dependente do consentimento da
sócia não cedente.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas, por cartas registadas dirigidas
às sócias, com a antecedência mínima de 15 dias.

8.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante global de 50 000 euros, mediante deliberação das sócias por
unanimidade em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro.    2006375792

LUCÍLIA SAMPAIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2979/
040505; identificação de pessoa colectiva n.º 506784371; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 7/050504.
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Certifico que, Maria Lucília Gomes Sampaio, constituiu a socieda-
de unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.°

A sociedade adopta a firma Lucília Sampaio, Unipessoal, L.da, fica com
sede no lugar de Eirinha, freguesia do Unhão, concelho de Felgueiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar sucursais, agências,
filiais ou quaisquer outras formas de representação social, no territó-
rio nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto comercialização e fabricação de arti-
gos de vestuário. Comércio de restauração, de produtos alimentícios e
de bebidas.

ARTIGO 3.°

 O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros,
e está representado por uma quota, do valor nominal de 5000 euros,
pertencentes à sócia única Maria Lucília Gomes de Sampaio.

ARTIGO 4.°

Podem ser exigidas à sócia prestações suplementares até ao mon-
tante de 50 000 euros podendo ainda a sócia, fazer à sociedade os
suprimentos de que esta carecer, nos termos e condições a deliberar.

ARTIGO 5.°

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for decidido
pela sócia única, será exercida por um gerente ou mais gerentes a
nomear, ficando desde já nomeada gerente a sócia única.

§ 1.° A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de um gerente.

§ 2.° É expressamente proibido aos gerentes obrigarem a sociedade
em fianças, abonações ou letras de favor.

ARTIGO 6°

A sociedade autoriza a celebração de negócios entre o sócio e a
sociedade, no entanto, tais negócios devem servir a prossecução do
objecto da sociedade.

ARTIGO 7.°

No caso de morte do sócio único, os seus herdeiros nomearão de
entre eles um que os represente a todos na sociedade, enquanto a quota
permanecer indivisa.

ARTIGO 8.°

Por decisão da sócia única, a sociedade pode ser convertida numa
sociedade por quotas plural, através da divisão e cessão da quota ou
aumento de capital social por entrada de novo sócio.

ARTIGO 9.°

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e ainda medi-
ante decisão do seu sócio único.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 2004178558

 VELANDO � SOCIEDADE
DE CALÇADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2978/
040503; identificação de pessoa colectiva n.º 506955427; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 25/030504.

Certifico que, Francisco Orlando Ladeira Dias, constituiu a socie-
dade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Velando � Sociedade de Calçado,
Unipessoal, L.da, com sede no lugar das Escolas, freguesia de Vizela,

São Jorge, concelho de Felgueiras, com  duração por tempo indeter-
minado.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede social, dentro
do mesmo concelho ou limítrofes, bem como criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas de representação.

2.º

O seu objecto consiste: fabricação de calçado, corte e costura.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à quota única, pertencente ao sócio Fran-
cisco Orlando Ladeira Dias.

4.º

A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares de
capital, até décuplo do capital social.

5.º

O sócio poderá fazer à sociedade, os suprimentos de que esta care-
cer, nas condições de pagamento e reembolso, que forem deliberadas
em assembleia geral.

6.º

A representação de sociedade, em juízo e fora dela, activa ou pas-
sivamente será exercida pela gerência.

§1.º Fica desde já nomeado gerente o único sócio Francisco Orlando
Ladeiras Dias.

Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um gerente.

7.º

§ 1.º A gerência será ou não remunerada conforme deliberação to-
mada em assembleia geral.

A gerência tem a faculdade de constituir mandatários da sociedade
para a prática de actos determinados e de acordo com o preceituado
no n.º 6 do artigo 252.º do Código das Sociedades Comerciais.

8.º

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento do
capital social depositado, a fim de suportar as despesas com a aquisi-
ção de bens de equipamento indispensáveis ao funcionamento da so-
ciedade e ao pagamento das despesas de constituição e registos da
mesma.

Conferida está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 2004178043

BESTLlNE � COMERCIALlZAÇÃO DE TÊXTEIS
E CONFECÇÕES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2981/
040421; identificação de pessoa colectiva n.º 506867439; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 23/210404.

Certifico que, Cláudia Susana Coelho Pinto, constituiu a sociedade
unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Bestline � Comercialização de Têx-
teis e Confecções, Sociedade Unipessoal, L.da, com sede na Rua do
Outeiro, Bloco 83, freguesia de Margaride, concelho de Felgueiras.

2.º

O objecto social é o comércio por grosso de têxteis.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000
euros, formado por uma quota de igual valor pertencente à sócia Cláu-
dia Susana Coelho Pinto.
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4.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não conforme for
decidido e a sua representação em juízo e fora dele fica afecta à única
sócia Cláudia Susana Coelho Pinto que desde já fica nomeada gerente.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura da gerente nomeada.

6.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta care-
cer, nas condições por aquele determinadas.

Por decisão do sócio único, poderá o mesmo realizar prestações
suplementares até ao quíntuplo do capital social.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 2004167785

ADIFLEX � COMPONENTES PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 635/
880107; identificação de pessoa colectiva n.º 501920234; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 13/120504.

Certifico a dissolução e encerramento da liquidação � data de apro-
vação das contas: 7 de Abril de 2004.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 2004178817

MAVER � COMÉRCIO DE PEÇAS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2937/
040122; identificação de pessoa colectiva n.º 506823784; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 16/140504.

Certifico a dissolução e encerramento da liquidação � data de apro-
vação das contas: 20 de Abril de 2004.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 2004178892

JOSÉ MARIA VIEIRA CORREIA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1909/
990903; identificação de pessoa colectiva n.º 504509071; data da
apresentação: 230404.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 2004167971

FELCOURIER � DISTRIBUIÇÃO DE ENCOMENDAS
NACIONAL E INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2011/
000524; identificação de pessoa colectiva n.º 504979914; data da
apresentação: 230404.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 2004167980

FERNANDO CARVALHO DE SOUSA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2620/
020328; identificação de pessoa colectiva n.º 506040470; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 21/140504.

Certifico a dissolução e encerramento da liquidação � data de apro-
vação das contas: 30 de Abril de 2004.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 2004178914

PROMOCONSEC � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2108/
010110; identificação de pessoa colectiva n.º 504696048; data da
apresentação: 260404.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 2004178027

ARMINDO LEITE, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 703/
881221; identificação de pessoa colectiva n.º 502080256; data da
apresentação: 220404.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 1998.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 2006399551

PROMOCONSEC � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2108/
010110; identificação de pessoa colectiva n.º 504696048; data da
apresentação: 260404.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro.  2004178019

OBRINTER � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2139/
010307; identificação de pessoa colectiva n.º 505342790; data da
apresentação: 290404.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

 Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro.  2004178159

SCRINOR � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2219/
010621; identificação de pessoa colectiva n.º 505550474; data da
apresentação: 290404.
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Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro.  2004178167

TRANSPORTES FARIA E SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2181/
010521; identificação de pessoa colectiva n.º 505318059; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 30/230404.

Certifico, a nomeação como gerente de Luís de Jesus Martins dos
Santos, casado, Igreja, Sanfins de Ferreira, Paços de Ferreira, em 22
de Março de 2004.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro.  2004167998

SCARTO � INDÚSTRIA DE CALÇADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2290/
010727; identificação de pessoa colectiva n.º 505670038;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 1; números e
datas das apresentações: 16/211103 e 2/300404.

Certifico a cessações de funções do fiscal único e fiscal suplente
em 7 de Abril de 2004, por renúncia, tendo em consequência sido
feita a nomeação para a conclusão do mandato de 2001-2004 do fiscal
único: Joaquim Guimarães, Manuela Malheiro e Mário Guimarães,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com o n.º 148, represen-
tada por Joaquim Fernando da Cunha Guimarães, revisor oficial de
contas n.º 790; fiscal suplente: Mário da Cunha Guimarães, revisor
oficial de contas n.º 1159.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro.   2004178477

JOSÉ MANUEL DE SOUSA PEREIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2776/
030103; identificação de pessoa colectiva n.º 506015513; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 7/100504.

Certifico, a nomeação como gerente de José Pinto Cardoso, casado,
Vila Cova da Lixa, Felgueiras, em 5 de Maio de 2004.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro.   2004178604

SAPATARIA E MODAS MARIAZINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2859/
030603; identificação de pessoa colectiva n.º 500838585; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 11/200404.

Certifico, o encerramento da liquidação deliberada em 9 de Junho
de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro.   2006375717

PROMOCONSEC � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2108/
010110; identificação de pessoa colectiva n.º 504969048;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 2; números e data das apresentações: 13 e 14/260404.

Certifico que, a sociedade supra deslocou a sede para Cabeça de
Porca, Sendim, Felgueiras, em 17 de Julho de 2003.

Mais certifico que, foi feita a recondução dos órgãos da adminis-
tração e fiscalização para o triénio de 2003-2005, deliberado em 22
de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 2004178035

ELECTRO � INSTALADORA DA LIXA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1573/
970703; identificação de pessoa colectiva n.º 503944866;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/140504.

Certifico que, a sociedade supra deslocou a sede para a Rua Antó-
nio Manuel Cerqueira Magro, Ed. Voltaire II, Loja A, Borba de Godim,
Felgueiras, em 1 de Março de 2004.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro.  2004178841

RONDONSHOES � COMÉRCIO
INTERNACIONAL DE CALÇADO L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2982/
040423; identificação de pessoa colectiva n.º 506841251; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 31/230404.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe entre Sérgio
José da Silva e Cunha e Francisco José da Silva Lusquinhos Ferreira,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Rondonshoes, Comércio
Internacional de Calçado, L.da, e tem a sua sede na Rua Tenente
Coronel António Peixoto, freguesia de Margaride, concelho de
Felgueiras.

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 agente de comércio por grosso,
comércio, importação e exploração de artigos de vestuário e calçado.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

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

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro.  2001031556

FONSECA, RIBEIRO & COSTA � ESCOLA
DE CONDUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2983/
031215; identificação de pessoa colectiva n.º 506725472; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 14/031215.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe entre José
Carlos Pereira da Fonseca; Estefânio Pinto da Costa e Eduardo Ma-
nuel Peixoto Ribeiro, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fonseca, Ribeiro & Costa � Es-
cola de Condução, L.da, e tem a sua sede na Rua Alto da Lixa, fregue-
sia de de Borba de Godim, concelho de Felgueiras.

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 escola de condução.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em três quotas, uma do valor nominal de
5100 euros, pertencente ao sócio José Carlos Pereira da Fonseca, duas
iguais do valor nominal de 2450 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 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro.  2001031564

GONDOMAR

PALHETA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 11 918/990923; identificação de pessoa colectiva n.º 504656686;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 11/040517.

Certifico que, foi alterado o artigo 3.º, da sociedade em epígrafe,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social em dinheiro, é de 50 000 euros, dividido em duas
quotas iguais do valor nominal de 25 000 euros cada uma, pertencendo
uma a cada um dos sócios Francisco Paulo Guedes Pereira e Maria
Adelaide Fernandes da Silva Guedes.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

18 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004594250

FÁBRICA DE TINTAS MARILINA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 19 471/860220; identificação de pessoa colectiva n.º 500108129;
inscrição n.º 29; número e data da apresentação: 2/040514.

Certifico que, foi efectuado o registo de projecto de fusão cujo
extracto é o seguinte:

Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património da sociedade incor-

porada.
Sociedade incorporante: a própria.
Sociedade incorporada: Tintas Marilina � SGPS, S. A.
Alterações projectadas: redução do capital para 850 000 euros.

15 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004584025

ANTÓNIO BESSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 654/040519; identificação de pessoa colectiva n.º 502284641;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/040519.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º, da sociedade em epígrafe,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Bessa, L.da, tem a sua sede na
Rua Gago Coutinho, 199, freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme.

20 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002645280

NOGUEIRA & LIMA � JOALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 2659/
921112; identificação de pessoa colectiva n.º 502874430; número
e data da apresentação: 1/20040520.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas, da sociedade em epígrafe,
do ano 2003.

21 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004606126

O COMENSAL � RESTAURANTE DE COZINHA
TRADICIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 10 221/980806; identificação de pessoa colectiva n.º 504758225;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 3 e 5/040519.

Certifico que, o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado
de 1995,19 euros para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º,
que ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros,
dividido em duas quotas, uma de 4500 euros pertencente ao sócio
Joaquim Ferreira da Costa e outra de 500 euros pertencente à sócia
Cândida Maria da Silva Teixeira.

Certifico ainda, que Maria Margarida Ribeiro da Costa, cessou
funções de gerente, em 26 de Novembro de 2000, por óbito.

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

Está conforme.

20 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004584653

O COMENSAL � RESTAURANTE DE COZINHA
TRADICIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 10 221/980806; identificação de pessoa colectiva n.º 504758225;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/040519.

Certifico que, foi alterada a sede social, da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Sede: Rua Rosália de Castro, 39, São Cosme, Gondomar.

Está conforme.

20 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004594284

O COMENSAL � RESTAURANTE DE COZINHA
TRADICIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 10 221/980806; identificação de pessoa colectiva n.º 504758225;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 9/040519.

Certifico que, foram designados gerentes os sócios José António
Ribeiro da Costa e Cândida Maria da Silva Teixeira, em 4 de Maio
de 2004.

Está conforme.

20 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004594292

CASA CARVALHO � MÓVEIS, ELECTRODOMÉSTICOS
E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 39 834/850527; identificação de pessoa colectiva n.º 501522425;
número e data da apresentação: 3/20040519.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano 2003.

21 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004584351

ZEFERINO FERRARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 5651/
950331; identificação de pessoa colectiva n.º 503395072; número e
data da apresentação: 4/20040519.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes às prestações de contas, da sociedade em epígrafe, do ano 2003.

21 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004606053

GONDOPROJECTA, GABINETE DE ARQUITECTURA
E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 205/20010426; identificação de pessoa colectiva
n.º 505370352; número e data da apresentação: 5/20040519.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes às prestações de contas, da sociedade em epígrafe, do ano 2003.

21 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004606118

DAVID RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 1574/
911216; identificação de pessoa colectiva n.º 502662700; número
e data da apresentação: 6/20040519.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes às prestações de contas, da sociedade em epígrafe, do ano 2003.

21 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004606134

JORGE GONÇALVES DOS SANTOS & ALVARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 39 114/841004; identificação de pessoa colectiva n.º 501452214;
número e data da apresentação: 7/20040519.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes às prestações de contas, da sociedade em epígrafe, do ano 2003.

21 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004606207



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 168 � 19 de Julho de 2004 16 072-(109)

ANTÓNIO GOMES COELHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 804/20020514; identificação de pessoa colectiva
n.º 506132226; número e data da apresentação: 1/20040519.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às prestações de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano 2003.

21 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004584360

FERNANDO MACHADO GUERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 12 090/991102; identificação de pessoa colectiva n.º 504587196;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/040520.

Certifico, que foi efectuada a dissolução e encerramento da li-
quidação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é a
seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Maio de 2004

Está conforme.

21 de Maio de 2004. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2004584874

MÁRIO, FERNANDO & ÁLVARO � COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 13 639/001003; identificação de pessoa colectiva n.º 505091291;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 5 e 9/040520.

Certifico que, foi alterado o artigo 4.°, da sociedade em epígrafe,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade remunerada ou não conforme for delibera-
do em assembleia geral fica confiadas a ambos os sócios desde já
nomeados gerentes.

Certifico ainda que Fernando António Moreira de Sousa cessou fun-
ções de gerente em 11 de Março de 2004.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

 21 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004577649

TÁXI � ARMINDO GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 229/010511; identificação de pessoa colectiva n.º 505429756;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/040519.

Certifico, que foi efectuada a dissolução e encerramento da li-
quidação da sociedade em epígrafe cujo extracto da inscrição é a
seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 4 de Maio de 2004.

Está conforme.

20 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004584661

SEGUNDO CICLO � SOCIEDADE DE LIMPEZAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 655/
040519; identificação de pessoa colectiva n.º P 506878252; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 11/040519.

Certifico, que Laurinda Maria Martins da Conceição Silva, consti-
tuiu a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Segundo Ciclo � Sociedade de Lim-
pezas, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida Professor Aníbal Cavaco
Silva, 224, quarto direito, Rio Tinto, Gondomar.

Por simples decisão da gerência a sede da sociedade pode ser
transferida dentro do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe,
bem como serem criadas ou extinguidas no território nacional ou no
estrangeiro, agências, sucursais, filiais, delegações ou quaisquer outras
formas de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto limpezas industriais e domésticas.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 5088,05 euros, repre-
sentado por uma quota de igual valor nominal, pertencente à sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertence à sócia,
desde já nomeada gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura da gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única pode celebrar com a sociedade negócios jurídicos que
sirvam à prossecução do seu objecto social.

Está conforme.

20 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004584866

CPS � SISTEMAS AUTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 656/040520; identificação de pessoa colectiva n.º P
506962873; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
040520.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

CAPÍTULO I

Da denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CPS � Sistemas Auto, S. A. e tem
a sua sede sita na Travessa Manariz de Baixo, 173-193, 4510-601,
Fânzeres, Gondomar.

2 � A sede social poderá ser transferida, por simples deliberação
do conselho de administração, para outro local na área do concelho
de Gondomar.

3 � A sociedade durará por tempo indeterminado a contar desta
data, e dissolver-se-á nos casos expressos na lei e nos estatutos.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de peças e sis-
temas auto, compra para revenda de imóveis, serviços de gestão auto.
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ARTIGO 3.º

Para a realização do objecto social previsto no artigo anterior, pode
a sociedade adquirir ou tomar e dar de arrendamento prédios, rústicos
ou urbanos, e adquirir quotas, acções ou outras participações em soci-
edades comerciais com objecto social diferente do seu.

CAPÍTULO II

Do capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, subscrito em dinheiro é de 200 000 euros,
encontrando-se realizado quanto a 50%, no montante de 100 000 euros,
devendo os restantes 100 000 euros ser realizados no prazo de um ano.

2 � O capital está representado por 40 000 acções com o valor
nominal de cinco euros cada.

3 � A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto, remí-
veis ou não, nos termos legais.

ARTIGO 5.º

O capital social poderá ser elevado em dinheiro, por uma ou mais
vezes, até ao limite de 2 000 000 de euros, mediante deliberação do
conselho de administração, o qual fixará em cada caso os respectivos
termos e condições.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são ao portador.
2 � As acções podem ser escriturais ou representadas por títulos de

1, 10, 100 e 1000 acções, a todo o tempo convertíveis, reciprocamente
e substituíveis por agrupamento a expensas dos respectivos titulares.

3 � Os títulos representativos de acções serão assinados pelo presi-
dente do conselho de administração ou por dois administradores.

4 � Todas as acções são livremente transaccionáveis e a sua trans-
missão não está sujeita a qualquer direito.

ARTIGO 7.º

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

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

3 � A sociedade pode, nos termos legais, adquirir acções e obriga-
ções próprias.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar acções ao portador nos casos
seguintes:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando as mesmas sejam retiradas da disponibilidade do seu titular em

virtude de arresto, penhora ou qualquer outro acto de apreensão judicial;
2 � No caso referido na alínea b) do número anterior o valor da

amortização será o que resultar do valor contabilístico das acções.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 9.º

São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de administração
e o fiscal único.

SECÇÃO I

Da assembleia geral

ARTIGO 10.º

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

ARTIGO 11.º

Compete ao presidente da mesa, além do demais previsto na lei,
convocar e dirigir as reuniões da assembleia geral, dar posse aos mem-
bros do conselho de administração e do fiscal único.

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral deve ser convocada sempre que a lei ou os
presentes estatutos o determinem, e sempre que requerida pelo con-
selho de administração, pelo fiscal único ou por um ou mais accionis-
tas que detenham acções correspondentes a pelo menos 10% do ca-
pital social.

2 � A convocatória deverá observar o respectivo formalismo le-
gal e ser feita com 21 dias de antecedência em relação à data de
reunião.

ARTIGO 13.º

Apenas têm direito a assistir e a participar nas reuniões da assembleia
geral os accionistas, os obrigacionistas, os titulares de acções prefe-
renciais, quando as condições da emissão ou a lei lhes confira esse
direito, e os membros dos órgãos sociais.

ARTIGO 14.º

1 � Nas deliberações só podem tomar parte, votando, os accionis-
tas com direito de voto, correspondendo um voto a cada 100 acções.

2 � Os accionistas que não possuam o número mínimo de acções
referido no número anterior podem agrupar-se por forma a completá-
-lo, caso em que devem fazer-se representar por um só deles, cujo
nome será indicado, por escrito, assinado por todos, ao presidente da
mesa, até ao início da respectiva reunião.

3 � A demonstração da titularidade das acções é feita por inter-
médio de documento comprovativo do depósito em estabelecimento
bancário ou nos cofres da sociedade.

ARTIGO 15.º

Qualquer accionista pode fazer-se representar em reuniões da
assembleia geral por outro accionista, por um administrador, pelo côn-
juge, por um descendente ou por um ascendente, bastando, para o
efeito, comunicá-lo por escrito ao presidente da mesa até ao início
da respectiva reunião.

ARTIGO 16.º

1 � Os accionistas deliberam em assembleia regularmente
convocada e reunida, e ainda nos termos do artigo 54.º do Código das
Sociedades Comerciais.

2 � Qualquer que seja a forma de votação, as deliberações são
tomadas por maioria simples dos votos presentes, salvo disposição
legal imperativa ou o disposto nos presentes estatutos, não se con-
tando em qualquer caso as abstenções.

3 � Nas eleições de titulares de órgãos sociais, se houver mais que
uma proposta fará vencimento a que tiver obtido maior número de
votos.

4 � Sob pena de nulidade da respectiva deliberação, os accionistas
não podem fraccionar os seus votos para votar em sentidos diversos
de uma mesma proposta e não podem deixar de votar com todas as
suas acções providas do direito de voto, excepto se for também re-
presentante, caso em que pode votar com as suas acções em sentido
diverso do seu representado.

SECÇÃO II

Do conselho de administração

ARTIGO 17.º

A administração da sociedade, com dispensa de caução, será exercida
por um administrador único ou por conselho de administração com-
posto por um presidente do conselho de administração e dois admi-
nistradores eleitos em assembleia geral.

ARTIGO 18.º

São conferidos ao administrador único ou ao presidente do conse-
lho de administração os mais amplos poderes de gestão dos negócios
sociais, praticando todos os actos tendentes à realização do objecto
social que não sejam de competência de outros órgãos, e nomeada-
mente:

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

b) Adquirir, alienar, onerar, locar, arrendar ou permutar quaisquer
bens móveis ou imóveis ou outros direitos da sociedade, incluindo par-
ticipações no capital de outras sociedades;
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c) Trespassar estabelecimentos da sociedade e tomar de trespasse
ou adquirir por qualquer título para a sociedade quaisquer estabeleci-
mentos comerciais ou industriais;

d) Contrair empréstimos ou outros tipos de financiamento e reali-
zar outras operações de crédito que não sejam vedadas por lei;

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

f) Constituir mandatários para a prática de determinados actos, de-
finindo a extensão dos respectivos mandatos.

ARTIGO 19.º

A sociedade ficará validamente obrigada pela assinatura:
a) Do administrador único;
b) Do presidente do conselho de administração;
c) De dois administradores;
d) De um administrador e de um mandatário com poderes para

o acto.

SECÇÃO II

Do fiscal único

ARTIGO 20.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único eleito em
assembleia geral, que será revisor oficial de contas ou Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, que terá por suplente um revisor oficial
de contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 21.º

Os lucros apurados em cada exercício que não sejam necessários para
cobrir prejuízos transitados de exercícios anteriores ou para formar ou
reconstituir reservas impostas por lei terão o destino e a aplicação que
forem deliberados pela assembleia geral, por maioria simples dos votos
emitidos.

ARTIGO 22.º

1 � Os mandatos dos membros dos órgãos sociais têm a duração
de quatro anos e é sempre permitida a reeleição.

2 � As funções dos membros dos conselhos de administração e do
fiscal único são remuneradas, cabendo a fixação das remunerações à
assembleia geral ou a uma comissão, eleita por aquela, e composta
por três accionistas.

3 � Os membros eleitos e empossados permanecem em funções
até à eleição e posse dos substitutos.

ARTIGO 23.º

São permitidas prestações acessórias suplementares de capital até
ao limite de 2 000 000 de euros desde que deliberados por unanimida-
de pelos accionistas.

ARTIGO 24.º

Ficam desde já nomeados para o quadriénio de 2004-2007 os se-
guintes corpos sociais:

Administrador único:
José Ferreira dos Reis, casado, residente na Rua da Carvalha de Baixo,

2035, Fânzeres. Gondomar.
Assembleia geral:
Presidente: Rogério de Oliveira Pego, casado, residente na Rua do

Martel, 28, H 1.3, Fânzeres , Gondomar.
Secretária: D. Laurinda Ferreira Bastos Teixeira, casada, residente

na Rua Professor Aníbal Cavaco Silva, 25, 5.º B, Rio Tinto.
Conselho fiscal:
Efectivo: Dr. Joaquim Manuel Martins da Cunha, revisor oficial de

contas n.º 859, com domicílio profissional na Rua Júlio de Brito, 102,
4150 Porto.

Suplente: Dr. Joaquim Manuel Marques da Cunha. revisor oficial de contas
n.º 266, com domicílio profissional na Rua Júlio de Brito, 102, 4150 Porto.

Está conforme.

21 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004527226

TURIGON � TURISMO DE GONDOMAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 2258/
920612; identificação de pessoa colectiva n.º 502780550; número
e data da apresentação: 2/20040519.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2003.

21 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004606908

BETTENCOURT & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 646/040512; identificação de pessoa colectiva n.º P
506889459; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
040512.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Bettencourt & Silva, L.da, com sede na
Rua de Garcia Resende, 31, cave, freguesia de Rio Tinto, concelho de
Gondomar.

§ 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 manutenção, restauro, remodelação
de edifícios; actividades de acabamento construção civil.

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
3000 euros, pertencente ao sócio Abel Correia Bettencourt, e uma do
valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Maria da Concei-
ção Barbosa da Silva.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for de-
liberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sócios,
ficando desde já nomeado gerente o sócio Abel Correia Bettencourt.

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 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
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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
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

14 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004594241

J. M. C. OLIVEIRA � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 650/
040514; identificação de pessoa colectiva n.º P 506979474; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/040514.

Certifico que José Manuel Costa Oliveira, constituiu a sociedade
em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. M. C. Oliveira � Transportes,
Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua da Giesta, 287, 1.º direito, freguesia de
Valbom, concelho de Gondomar.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no transporte rodoviário de mercadorias por
conta de outrem.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente a ele sócio.

2 � O sócio único fica autorizado a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remuneradas ou não
conforme for deliberado, serão exercidas por sócio ou não sócios, fi-
cando desde já nomeado gerente ele sócio.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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

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

Está conforme.

19 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004606878

FOLHAS DOCES � PAPELARIA E CAFETARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 652/
040518; identificação de pessoa colectiva n.º P 506853101; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 12/040517.

Certifico que Maria da Conceição Pereira de Magalhães, constituiu
a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Folhas Doces � Papelaria e
Cafetaria, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem sede na Rua Engenheiro Adelino Amaro da
Costa, 644, rés-do-chão direito, freguesia de Gondomar, São Cosme,
concelho de Gondomar.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social o comércio de artigos de pape-
laria, livraria e exploração de cafetaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros representando uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, pertencem à sócia,
desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração conforme ela
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade, é suficiente a intervenção da gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

19 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004606894

ALICE RIBEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 657/
040520; identificação de pessoa colectiva n.º P 506841049; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 12/040520.

Certifico que Alice Ferreira Ribeiro constituiu a sociedade em
epígrafe, que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Alice Ribeiro, Unipessoal, L.da, e vai
ter a sua sede na Estrada D. Miguel, 1347, rés-do-chão, da freguesia
de Gondomar, S. Cosme, do concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de repre-
sentação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na indústria, comércio, importação, expor-
tação de artigos de ourivesaria e em prata; comércio, importação,
exportação e representação de artigos de relojoaria e joalharia.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente à
outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme decisão da
sócia única, pertence a ela sócia, que desde já é nomeada gerente, sendo
suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica desde já autorizada a efectuar negócios jurídicos
com a sociedade, que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

21 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004594306

LOUSADA

A. G. B. � INDÚSTRIA DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Lugar de Covilhô, Lustosa, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 949/
980406; identificação de pessoa colectiva n.º 504123823; inscri-
ções n.os 2, 3 e 4; números e data das apresentações: 5 a 7/040505.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato, passando o artigo 4.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros,
formado por uma quota de igual valor pertencente ao sócio António
Gomes Barbosa de Sousa.

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

Está conforme o original.

11 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004946911

MANUTEXTIL � INDUSTRIA TÊXTIL, L.DA

Sede: Árvores, Caíde de Rei, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1194/
000803; identificação de pessoa colectiva n.º 505090155;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
datas das apresentações: 1/040416, 2 e 3/040423.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Bernardino Ma-
nuel Moreira da Silva cessou as funções de gerente em 30 de Março
de 2004 por renúncia e foi alterado o contrato, passando os arti-
gos 1.º, n.º 1, 3.º e 4.º, n.os 2 e 3 a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Manutextil � Indústria Têxtil, L.da, tem
a sua sede em Árvores, Caíde de Rei, Lousada.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma de 9500 euros, per-
tencente ao sócio, João Manuel Alves Ribeiro e uma de 500 euros

pertencente à sócia, Ana Maria Pereira da Silva.
2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de

capital, por uma ou mais vezes, conforme for deliberado em assembleia
geral, até ao montante de 500 000 euros.

4.º

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

3 � Não obstante o disposto no número anterior mantém-se como
gerente o sócio João Manuel Alves Ribeiro.

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

Está conforme o original.

22 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004946822

CONSTRUÇÕES MACHADO BARBOSA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Monte de Cima, Torno, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1870/
040308; identificação de pessoa colectiva n.º 506893448; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/040308.

Certifico que, Agostinho Machado Barbosa, casado com Maria Alice
Lopes Pinto, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Machado Barbosa,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Monte de Cima, fregue-
sia do Torno, concelho de Lousada.

2 � A gerência poderá mudar a sede social dentro do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais,
sucursais, ou outras formas de representação social.

2.º

O objecto social consiste na construção de edifícios.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único, Agostinho Machado Barbosa.

2 � Poderá haver prestações suplementares de capital até ao limite
de 10 vezes o capital social.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme decisão do
sócio único, será exercida pelo sócio, que desde já é nomeado gerente,
sendo suficiente a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

5.º

1 � O sócio único exerce as competências das assembleias gerais.
2 � As decisões do sócio, de natureza igual às deliberações da

assembleia geral, devem ser registadas em acta, assinada pelo sócio.
3 � O sócio único pode celebrar com a sociedade negócios jurídi-

cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004946342

A. C. CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Lugar de Pereira, Lustosa, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 174/
840326; identificação de pessoa colectiva n.º 501472185; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 10/040430.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato, tendo sido aditado o artigo 9.º com a seguinte redacção:

9.°

1 � Os sócios poderão deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares até ao valor global de 150 000 euros.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

11 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004946890

SAFHIS � SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE
DO TRABALHO, L.DA

Sede: Pombal, Lustosa, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1883/
040419; identificação de pessoa colectiva n.º 504768824;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 2, 3 e 5/040419.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Armando Cor-
reia de Faria cessou as funções de gerente em 16 de Abril de 2004 por
renúncia e foi alterado o contrato, passando os artigos 1.°, 3.° e 4.°
(corpo) a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Safhis � Segurança, Higiene e Saúde do
Trabalho, L.da, tem a sua sede no lugar de Pombal, freguesia de Lustosa,
concelho de Lousada.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

§ 1.º (Mantém-se).
§ 2.º (Mantém-se).

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

Está conforme o original.

22 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004946857

COLINA DAS PALMAS � CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Lugar de Souto, Alvarenga, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1841/
031010; identificação de pessoa colectiva n.º 506732100;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 2, inscrição n.º 3
e inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 16 a 18/040430.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Manuel Jorge
Esteves cessou as funções de gerente em 28 de Abril de 2004 por
renúncia, tendo sido nomeado gerente Carlos Jorge Teixeira Esteves,
solteiro, maior, na mesma data.

Mais certifica que a sociedade supra identificada resultou da trans-
formação da sociedade Colinas das Palmas, Construção
Unipessoal, L.da, em sociedade plural por quotas, pelo que passou a
reger-se pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.°

1 � A sociedade adopta a firma Colina das Palmas �
 Construção, L.da

2 � Tem a sua sede no Lugar do Souto, freguesia de Alvarenga,
concelho de Lousada.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas; compra e venda de imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim,
arrendamento, gestão e administração de imóveis, promoção imobi-
liária, comércio, montagem, representações, assistência técnica de pro-
dutos diversos, nomeadamente materiais e equipamentos para a cons-
trução civil e para o lar.

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 gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Carlos Jorge
Teixeira Esteves, já nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.°

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 de-
fere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.°

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

Está conforme o original.

10 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004946954

ANTÓNIO ABREU & MIGUEL RIBEIRO, L.DA

Sede: Lugar do Monte Pedroso, Edifico Madril, loja 1,
Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1626/
021004; identificação de pessoa colectiva n.º 505767937; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 5/040430.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi aumentado o
capital em mais 490 000 euros por realização de novas entradas subs-
crevendo o sócio Miguel Teixeira Ribeiro a quantia de 445 000 euros
e o sócio Bruno Ricardo Alves Ribeiro a quantia 45 000 euros; pelo
que passou a ser de 500 000 euros.

Mais certifica que, foi alterado o contrato, passando os artigos 1.°,
3.° e 4.°, a terem a seguinte redacção:

 ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma S. M. T. R. � Sociedade de
Construções, L.da
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ARTIGO 3.°

O objecto social consiste na construção civil e obras públicas.

ARTIGO 4.°

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
500 000 euros, dividido em  duas quoras, uma do valor nominal de
450 000 euros, pertencente ao sócio, Miguel Teixeira Ribeiro e outra
da valor nominal de 50 000 euros, pertencente ao sócio, Bruno Ri-
cardo Alves Ribeiro.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Machado.
2004946881

IMOBILIÁRIA � VILAR NASCENTE, L.DA

Sede: Lugar da Trovoada, Vilar de Torno e Alentém, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1884/
040419; identificação de pessoa colectiva n.º 506947696; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/040419.

Certifico que, entre José Francisco Peixoto Ribeiro, casado com
Sónia Cristina Bessa Vieira, em comunhão de adquiridos, e Joaquim
Alberto Peixoto de Queirós, solteiro, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.°

1 � A sociedade adopta a denominação Imobiliária � Vilar
Nascente, L.da, e tem a sua sede no lugar da Trovoada, freguesia de
Vilar do Torno e Alentém, concelho de Lousada.

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 imóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
15 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

ARTIGO 4.°

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.°

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.

22 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Machado.
2004946482

SATÉLITE MÓVEL � COMÉRCIO DE TELEMÓVEIS
E ACESSÓRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Arcas, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1785/
030218; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/030218.

Certifico que, Sandra Maria Teixeira Oliveira, casada com João Ma-
nuel Guimarães Ferreira Pinto em comunhão de adquiridos, constituiu
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.°

A sociedade adopta a firma de Satélite Móvel � Comércio de
Telemóveis e Acessórios, Unipessoal, L.da, fica com sede no Lugar
das Arcas, freguesia de Cristelos, concelho de Lousada, e durará por
tempo indeterminado, contando-se o seu início desde o dia do registo
definitivo deste contrato de constituição.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade
poderá ser deslocada dentro do concelho de Lousada ou para locali-
dade de outro concelho limítrofe.

ARTIGO 2.°

A sociedade tem por objectivo o comércio a retalho de telemóveis
e acessórios.

ARTIGO 3.°

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
constituindo uma única quota pertencente à sócia Sandra Maria Tei-
xeira Oliveira.

ARTIGO 4.°

A sociedade poderá adquirir quotas noutras sociedade com objecti-
vo diferente do seu ou reguladas por lei especial, em agrupamentos
complementares de empresas ou em agrupamentos europeus de inte-
resse económico, ficando-lhe, todavia, vedada a participação noutras
sociedades unipessoais por quotas.

ARTIGO 5.°

Sempre que as necessidades de exercício social o justifiquem, fica
desde já prevista a possibilidade de o sócio único estabelecer presta-
ções suplementares de capital até ao montante global máximo de
50 000 euros.

ARTIGO 6.°

A gerência social será exercida pela sócia  única Sandra Maria Tei-
xeira Oliveira, com ou sem remuneração conforme vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

§ 1.º Pode o sócio único designar gerentes, nos termos do artigo
270.º-E do Código das Sociedades Comerciais.

§ 2.º Para representar a sociedade e para a obrigar e vincular em
documentos, actos e contratos de qualquer natureza, basta a interven-
ção ou assinatura do gerente designado.

§ 3.º  Fica o sócio único autorizado a negociar com a própria so-
ciedade em todos os seus actos a contratos estritamente necessários à
prossecução do objectivo social.

ARTIGO 7.°

É livre e não depende do consentimento da sociedade para se tor-
nar eficaz a cessão total e parcial de quotas, mas no caso de cessão
parcial esta será feita de acordo e com as consequências previstas no
artigo 270.º-D do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.°

Devem ser designadas em acta as decisões do sócio único, relativas
a todos os actos para os quais, nas sociedades por quotas em regime
de pluralidade de sócios, a lei determine a tomada de deliberações em
assembleia geral.

ARTIGO 9.°

Disposição transitória

Nos termos do n.º 4 do artigo 202.° do Código das Sociedades Co-
merciais, fica desde já a gerência autorizada a efectuar levantamentos
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por conta do capital depositado, e levantamentos sem qualquer limi-
te, destinados ao pagamento de despesas com a constituição e registo
da sociedade, com a instalação da sua sede e com a aquisição de bens
necessários ao seu funcionamento:

§ único. Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 19.°
e no 40.° do Código das Sociedades Comerciais, ficam
correspondentemente autorizados os actos e negócios referidos no
corpo deste artigo 9.º, ficando mais a gerência autorizada desde ago-
ra a celebrar quaisquer outros negócios relativos à aquisição e à ali-
enação onerosa de bens para os fins compreendidos no objectivo da
sociedade.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002880441

RIMA � RESÍDUOS INDUSTRIAIS
E MEIO AMBIENTE, S. A.

Sede: Rua António Gomes Ribeiro, entrada Sul, 1.º esquerdo
trás, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1409/
010919; identificação de pessoa colectiva n.º 505234084; data da
apresentação: 040429.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2003, na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Lousada. 2004946873

AVELINO CARDOSO PEIXOTO, L.DA

Sede: Lugar de Casas Novas, Lousada, São Miguel, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1882/
040415; identificação de pessoa colectiva n.º 506852601; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 15/040415.

Certifico que, entre Gonçalo Avelino Teles Cardoso Peixoto, sol-
teiro, maior, Avelino Pacheco Cardoso Peixoto, casado com Emília
Jesus Couto Teles Ferreira Cardoso Peixoto, em comunhão geral, e
Maria Adelaide de Babo Couto, viúva, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Avelino Cardoso Peixoto, L.da

2 � Tem a sua sede no Lugar de Casas Novas, freguesia de Lousada
São Miguel, concelho de Lousada.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção agrícola, incluindo vi-
ticultura e fruticultura; produção animal incluindo apicultura, produ-
ção de vinhas comuns e licorosas, organização de eventos culturais e
lúdicos, bem como a sua realização; consultoria na área agrícola.

ARTIGO 3.°

O capital social, íntegralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em três quotas, sendo uma, do valor nominal de 3000
euros, pertencente ao sócio Gonçalo Avelino Teles Cardoso Peixoto,
outra, do valor nominal de 1900 euros, pertencente ao sócio Avelino
Pacheco Cardoso Peixoto, e outra, do valor nominal de 100 euros
pertencente à sócia Maria Adelaide de Babo Couto.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

3 � Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá com-
prar, vender ou trocar viaturas automóveis de e para a sociedade, po-
dendo assinar os competentes contratos de leasing.

ARTIGO 5.°

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.°

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.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004946830

EVOLUTION M. SPORT � PEÇAS AUTO
E PUBLICIDADE, L.DA

 Sede: Edifício Intul, s/n, rés-do-chão, fracção F,
Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1886/
040428; identificação de pessoa colectiva n.º P 506963233; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 13/040428.

Certifico que, entre Ivo José Coelho Peixoto Magalhães, Celso de
Jesus Sousa Moura, ambos solteiros, maiores, e Armindo Manuel Mon-
teiro Gonçalves, casado com Maria de Fátima Fernandes da Costa, em
comunhão geral, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Evolution M. Sport � Peças Auto e
Publicidade, L.da, com sede no Edifício Intul, sem número, rés-do-
-chão, Fracção F, freguesia de Cristelos, concelho de Lousada.

§ 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 objecto social consiste na importação, exportação, representa-
ção e comercialização de peças e acessórios para veículos automóveis
e  veículos automóveis; prestação de serviços de publicidade.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, e está dividido em três quotas iguais do valor nominal de
2000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for  de-
liberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sócios,
ficando desde já nomeados gerentes todos os sócios.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.
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ARTIGO 5.°

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

ARTIGO 6.°

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
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último balan-
ço 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 de-
liberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Machado.
2004946946

MAIA

CLIXGEST � INTERNET E CONTEÚDOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 636/
20001229; identificação de pessoa colectiva n.º 505132230.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Apresentação n.º 19/20040513 � Inscrição n.º 11 � Designação
dos órgãos sociais para o quadriénio 2004-2007.

Conselho de administração � presidente: Duarte Paulo Teixeira de
Azevedo, casado, residente na Rua Marechal Saldanha, 1142, Porto.
Vogais:

1) Maria Cláudia Teixeira de Azevedo, casada, residente na Rua Pa-
dre Luís Cabral, 395, 4.° direito, Porto.

2) Luís Filipe Campos Dias de Castro Reis, casado, residente na
Rua Dr. Jacinto Nunes, 54, hab. 53, 3.°, Porto.

3) Pedro Manuel Benamor Costa da Silva Pina, solteiro, residente
na Travessa do Carmo, 11, 2.° D, Lisboa.

4) Jean Pierre Achouche, casado, residente em 40, Avenue Reille,
7500, Paris, França.

5) Gerard Jean Pierre Renaud de Maupeon, casado, residente 1 Bis,
Rue do General Delanne, 9220 Neully Sur Seine, França.

6) Gille Begné, solteiro, residente em 84, Rue Amiral Roussin,
75015, Paris, França.

Fiscal único efectivo � Magalhães, Neves & Associados, Socieda-
de de Revisores Oficiais de Contas, S. A., representada por Jorge
Manuel Araújo de Beja Neves, casado, residente na Rua Domingos
Sequeira, 262, 5.° direito, Porto.

Suplente � António Dias & Associados, Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas, S. A., representada por António Marques Dias, ca-
sado residente na Rua Tomás da Fonseca,  4, 1.° esquerdo, Lisboa.

Data da deliberação: 16 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

17 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2005023299

PEÇASMIL � COMÉRCIO DE PEÇAS E ASSISTÊNCIA
DE EMPILHADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 026/
20040513; identificação de pessoa colectiva n.º 504898035.

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

Apresentação n.º 20/20040513 � Inscrição n.º 3 � Alteração do
contrato.

Artigo alterado: corpo do artigo 1.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Peçasmil � Comércio de Pe-
ças e Assistência de Empilhadores, L.da, tem a sua sede na Rua Con-
selheiro Luís de Magalhães, 1513, rés-do-chão, freguesia de Moreira,
concelho da Maia.

O texto do pacto social actualizado encontra-se arquivado na res-
pectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

17 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2005023230

METALÚRGICA CAMPOS & MEDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 660/
20030917; identificação de pessoa colectiva n.º 503264911;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 14; números e
data das apresentações: 22 e 23/20040513.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Pela apresentação n.º 22/20040513 � averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 9 � Cessação de funções do gerente Rogério Soares Campos,
em 12 de Fevereiro de 2004, por renúncia.

Pela apresentação n.º 23/20040513 � inscrição n.º 14 �  Altera-
ção do contrato:

Artigos alterados: 5.° e 7.°, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 000  euros
dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 5000 euros  per-
tencentes uma a cada uma das sócias Patrícia Medeiros França da Silva
e Maria Cecília Mendes Medeiros França da Silva.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, fica afecta a sócios
ou não sócios, a designar em assembleia geral.

2 � A gerência fica afecta a Joaquim Mendes Medeiros da Silva, já
designado gerente.

3 � Para obrigar a sociedade basta  a intervenção de um só gerente.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação;
d) Confessar, desistir ou transigir em qualquer, pleito, em juízo ou

em árbitros.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta res-
pectiva.
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Conferida, está conforme o original.

14 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2004527633

ALUMIANTA � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 027/
20040513; identificação de pessoa colectiva n.º 506919994; ins-
crição n.º 1; números e data das apresentações: 24/20040513.

Certifico:
1.° Que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se

pelo contrato cujo extracto segue em anexo, e registada pela apre-
sentação e inscrição referidas.

ARTIGO 1.°

1 � A sociedade adopta a firma Alumianta � Serralharia Civil, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Anta, 373, da freguesia de Gemunde, do
concelho da Maia e o seu início conta-se a partir desta data.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para o concelho limítrofe e, serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação de estruturas de cons-
trução metálica, fabricação de portas, janelas, grades de segurança e
elementos similares em metal, fabricação e aplicação de trabalhos de
serralharia civil, caixilharia de alumínio lacado ou anodizado, divisó-
rias e tectos falsos, marquises e portadas de alumínio; portas seccio-
nadas; aplicação de estruturas de construção metálica e de portas,
janelas, grades de segurança e elementos similares.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
25 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
12 500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Auré-
lio Miranda Oliveira da Silva e Januário Oliveira da Silva.

ARTIGO 4.°

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

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

ARTIGO 5.°

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

2 � A gerência tem a faculdade de constituir mandatários ou pro-
curadores da sociedade para a prática de determinados actos ou cate-
gorias de actos.

3 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

5 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Exercer os poderes normais de administração responsabilizando

a sociedade em quaisquer actos, contratos, recibos de quitação, movi-
mentação de dinheiros e créditos;

b) Confessar, desistir e transigir em juízo;
c) Contratar e despedir pessoal;
d) Comprar ou vender, arrendar ou tomar de arrendamento, alugar

ou tomar de aluguer e celebrar contratos de locação financeira, rela-
tivamente a móveis, automóveis e imóveis;

e) Tomar ou dar de trespasse estabelecimentos comerciais ou industriais.

ARTIGO 6.°

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.°

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

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo do 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 o respectivo titular deixar de comparecer ou de se fazer

representar nas assembleias gerais por mais de três vezes consecuti-
vas salvo motivo devidamente justificado.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou mais quotas, des-
tinadas 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 9.º

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

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas, dirigidas
aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se a lei pres-
crever outros prazos e formalidades.

Conferida, está conforme.

17 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2005023191

EUREXTIL � DISTRIBUIDORA EUROPEIA
DE TÊXTEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 15 443/
630415; identificação de pessoa colectiva n.º 500101817.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Apresentação n.º 9/20040513 � Averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 18 � Cessação de funções do presidente do conselho de adminis-
tração Henry Tillo, em 29 de Junho de 2003, por morte.

Apresentação n.º 10/20040513 � Inscrição n.º 20 � designação,
por cooptação do administrador Stephane Rodolphe Picciotto, casado,
residente na Rua Marechal Saldanha, 874, 3.°, D, Porto.

Data da deliberação: 31 de Julho de 2003.
Apresentação n.º 11/20040513 � Averbamento n.º 2 à inscrição

n.º 18 � O administrador delegado, Alain Hillal Picciotto, foi desig-
nado presidente do conselho de administração.

Conferida, está conforme o original.

14 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2005023132

BOTA VELHA � CONSERTO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 484/
20030605; identificação de pessoa colectiva n.º 506396126.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos  os seguintes actos de registo:

Apresentação n.º 28/20040513 � Averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 �
 Cessação de funções do gerente Alfredo José Vieira Gomes, em 26 de Abril
de 2004, por renúncia.

Apresentação n.º 29/20040513 à inscrição n.º 3 � Designação
da gerente Alda Maria Vieira Gomes Cardoso, casada, residente na
Rua Rodrigues de Freitas, 271, Ermesinde, Valongo, em 26 de Abril
de 2004.

Conferida, está conforme o original.

17 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2005023205

G. HOFLE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 3679/
930907; identificação de pessoa colectiva n.º 500122854.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Pela apresentação n.º 31/20040513 � inscricão n.º 13 � Projecto
de fusão.

Modalidade: fusão por incorporação (transferência global de patri-
mónio).

Sociedade incorporante: a própria.
Sociedade incorporada: Transeco � Transacções Comerciais, L.da

Alterações projectadas na sociedade incorporante:
Capital: 62 500 euros.

Conferida, está conforme o original.

17 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2004527650

FARMA SOS � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8841/
971003; identificação de pessoa colectiva n.º 503975940;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 2 e 3/20040514.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Pela apresentação n.º 2/20040514 � Averbamento n.º 2 à inscri-
ção n.º 7 � Cessação de funções da gerente Maria Marisa Moreira
dos Santos, em 7 de Maio de 2004, por renúncia.

Pela apresentação n.º 3/20040514 � Inscrição n.º 12 �  Designação
do gerente Daniuel Ramos, casado, residente na Rua Frei Francisco
Foreiro, 3, 3.° direito, Lisboa.

Data da deliberação: 7 de Maio de 2004.

Conferida, está conforme o original.

17 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2004527668

PERFUMARIA ANA & AURÉLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4946/
940916; identificação de pessoa colectiva n.º 503264369.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Pela apresentação n.º 4/20040514 � Inscrição n.º 3 � dissolução
e encerramento da liquidação:

Data da aprovação das contas: 3 de Maio de 2004.

Conferida, está conforme o original.

17 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2005023213

PAÇOS DE FERREIRA

PAÇOSCER � COMÉRCIO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1121/970418; identificação de pessoa colectiva n.º 503735990;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

7 de Junho de 2004. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003006044

VILRI � PROJECTOS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 799/921210; identificação de pessoa colectiva n.º 502882468;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

7 de Junho de 2004. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2002795819

TUTILAR � GÉNEROS ALIMENTÍCiOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 527/880805; identificação de pessoa colectiva n.º 502018330;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

7 de Junho de 2004. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2002744319

TUTILAR � GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 527/880805; identificação de pessoa colectiva n.º 502018330;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

7 de Junho de 2004. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2002796009

DIAS & DIAS � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 484/880118; identificação de pessoa colectiva n.º 501920340;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

7 de Junho de 2004. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2002795789
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DIAS & DIAS � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 484/880118; identificação de pessoa colectiva n.º 501920340;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

7 de Junho de 2004. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2002795797

CARPINTARIA SANTOS CASTRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1818/011031; identificação de pessoa colectiva n.º 505784700;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

7 de Junho de 2004. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2002795681

CARPINTARIA SANTOS CASTRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1818/011031; identificação de pessoa colectiva n.º 505784700;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

7 de Junho de 2004. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2002795673

COELHO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1722/010727; identificação de pessoa colectiva n.º 505546272;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

7 de Junho de 2004. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2002744343

COELHO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1722/010727; identificação de pessoa colectiva n.º 505546272;
data da apresentação: 030627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

7 de Junho de 2004. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2002744270

TRANSPORTES SALGUEIRAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1285/980724; identificação de pessoa colectiva n.º 504225472;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

7 de Junho de 2004. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2002795231

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MOURA
& MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1090/970116; identificação de pessoa colectiva n.º 503791822;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

7 de Junho de 2004. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2002795347

RESTAURANTE DA PRESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 2009/021030; identificação de pessoa colectiva n.º 506268470;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

7 de Junho de 2004. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003800816

ANTÓNIO BASÍLIO DE SOUSA E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1744/010813; identificação de pessoa colectiva n.º 505556790;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

7 de Junho de 2004. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2001658958

TÁXI LUÍS NETO MARTINS E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1671/010622; identificação de pessoa colectiva n.º 505445174;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

7 de Junho de 2004. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003800158

SOUSA & BARBOSAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 695/910326; identificação de pessoa colectiva n.º 502524804;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

7 de Junho de 2004. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2002795312
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ABÍLIO FERREIRA DIAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 79/740114; identificação de pessoa colectiva n.º 500006601;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

7 de Junho de 2004. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2001954026

JOSÉ CARNEIRO LEAL & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 704/910430; identificação de pessoa colectiva n.º 502549165;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

7 de Junho de 2004. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003800450

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA � MOURA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1956/010118; identificação de pessoa colectiva n.º 505273942;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

7 de Junho de 2004. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2001658621

MOBILIMENDES � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1997/020829; identificação de pessoa colectiva n.º 506054667;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

7 de Junho de 2004. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003800786

POLIMENTOS � IRMÃOS NETO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1969/020510; identificação de pessoa colectiva n.º 506065634;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

7 de Junho de 2004. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2002795444

ANTÓNIO DIAS COELHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1686/010704; identificação de pessoa colectiva n.º 505534428;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

7 de Junho de 2004. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2002795380

LUÍS DOS SANTOS PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 333/830224; identificação de pessoa colectiva n.º 501356894;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

7 de Junho de 2004. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2003788999

PAREDES

RESTAURANTE VARANDAS D�À QUATRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 3193/
040518; identificação de pessoa colectiva n.º 506955362; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 14/040518.

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

CAPÍTULO I

Firma, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.°

Firma

A sociedade adopta a firma Restaurante Varandas D�À Quatro, S. A.

ARTIGO 2.°

Sede

1 � A sede fica instalada na Urbanização Encosta de Parada, Fre-
guesia de Parada de Todeia, concelho de Paredes, podendo ser
transferida, nos termos da lei, por deliberação do conselho de admi-
nistração.

2 � A sociedade pode, por simples deliberação da administração,
transferir ou deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

3 � O conselho de administração poderá criar, dentro ou fora do
pais, as delegações ou qualquer forma de representação que julgue
conveniente.

ARTIGO 3.°

Objecto

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de cafetaria
e restaurante e venda de refeições e afins ao domicílio.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.°

Capital social

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

2 � O capital social é representado por 50 000 acções ordinárias,
de um euro cada uma.
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3 � As acções são escriturais, ficando sujeitas ao regime das acções
nominativas ou ao portador.

4 � Haverá títulos de 1, 5, 10, 100, 1000 e 10 000 acções, po-
dendo o conselho de administração emitir certificados, provisórios
ou definitivos, representativos de qualquer número de acções.

5 � As despesas com o desdobramento dos títulos correrão por
conta dos accionistas que o requeiram.

ARTIGO 5.°

Aumento de capital e prestações acessórias

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

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

3 � Todos os accionistas poderão ser chamados a realizar presta-
ções acessórias de capital, que podem ser integradas em dinheiro ou
em espécie, em montante proporcional sua participação no capital
da sociedade, e até ao valor correspondente a dez vezes o valor no-
minal da sua participação, mediante deliberação da assembleia geral
aprovada nos termos destes estatutos.

ARTIGO 6.°

Alienação de acções

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

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

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

4 � Em caso de recusa de consentimento, a respectiva comunica-
ção dirigida ao sócio incluirá uma proposta de aquisição das acções,
nas condições de preço e pagamento do negócio para que foi solici-
tado o consentimento.

ARTIGO 7.°

Obrigações

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

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.°

Órgãos sociais

1 � São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o fiscal único.

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

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

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 9.°

Composição

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a pelos menos um voto, desde que as respectivas acções este-
jam averbadas e depositadas em seu nome com a antecedência míni-
ma de 30 dias úteis relativamente à data de realização da assembleia.

A cada grupo de 1000 acções corresponde um voto.
2 � Deverão participar nos trabalhos da assembleia geral com

direito a voto, os membros do conselho de administração.
3 � Os accionistas deverão indicar, por carta ou oficio dirigido ao

presidente da mesa, quem os representará na assembleia geral.

ARTIGO 10.°

Competência

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

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

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

mentos e reduções de capital, emissão de acções preferenciais e rea-
lização de prestações acessórias, fusão, cisão ou dissolução só pode-
rão ser aprovadas com o voto concordante, em primeira convocação
de assembleia geral, de accionistas que representem pelo menos dois
terços do capital social.

3 � Em segunda convocação, as deliberações referidas no número
anterior podem ser aprovadas por votos que representem a maioria
do capital.

ARTIGO 11.º

Mesa

A mesa da assembleia geral será constituída por presidente e um
secretário accionistas ou não.

Ao presidente da mesa cabe a convocação das reuniões, a sua di-
recção e disciplina.

ARTIGO 12.°

Convocação

1 � A assembleia geral dos accionistas será convocada na forma e
com a antecedência legal, podendo o presidente de mesa da assembleia
geral optar, nos termos legais, por substituir as publicações da
convocatória por cartas registadas, com aviso de recepção, enviadas
a todos os accionistas.

2 � A convocatória de uma assembleia geral pode fixar uma se-
gunda data da reunião para o caso de a assembleia não poder reunir-se
por falta de quórum, dentro de 30 dias, mas não antes de 15, podendo
esta deliberar qualquer que seja o número de accionistas presentes ou
representados e o montante do capital que lhe couber.

ARTIGO 13.°

Reuniões

A assembleia geral reúne, pelo menos, uma vez por ano e sempre
que o conselho de administração o requeira.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 14°

Composição

1 � A administração da sociedade, cabe a um administrador único
ou a um conselho de administração, composto de três membros, os
quais poderão ser dispensados de caução.

2 � O conselho de administração tem os mais amplos poderes de
gestão e representação da sociedade.

ARTIGO 15.°

Competência

1 � Compete designadamente ao conselho de administração:
a) Gerir os negócios sociais e praticar todos os actos e operações

respeitantes ao objecto social que não caibam na competência atribuída
a outros órgãos da sociedade;

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

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

d) Exercer as demais atribuições que lhe sejam cometidas por lei
ou pela assembleia geral.
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ARTIGO 16.°

Competências do presidente

1 � Compete especialmente ao presidente do conselho de admi-
nistração:

a) Representar o conselho;
b) Coordenar a actividade do conselho e convocar e dirigir as suas

reuniões;
c) Exercer voto de qualidade;
d) Zelar pela correcta execução das deliberações do conselho de

administração.
2 � Nas suas faltas ou impedimentos, o presidente será substituído

pelo 1.º vogal do conselho de administração.

ARTIGO 17.°

Deliberações

1 � O conselho de administração não pode deliberar sem que es-
teja presente a maioria dos seus membros em exercício, salvo por
motivo de urgência, como tal reconhecida pelo presidente, caso em
que os votos podem ser expressos por correspondência ou por carta
passada a outro administrador.

2 � As deliberações do conselho de administração constarão sem-
pre da acta e serão tomadas pela maioria dos votos presentes ou repre-
sentados, tendo o presidente, ou quem o substitua, voto de qualidade.

ARTIGO 18.°

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pelas assinaturas de dois, dos três membros do conselho de ad-

ministração, com capacidade e legitimidade para o acto.
2 � Os actos de mero expediente poderão ser assinados por um

administrador.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 19.°

Composição

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

ARTIGO 20.°

Competência

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

sociedade;
c) Acompanhar o funcionamento da sociedade, bem como o cum-

primento dos estatutos e das normas legais e regulamentares que lhe
são aplicáveis;

d) Emitir pareceres acerca do orçamento, do balanço, do inventá-
rio e das contas anuais;

e) Exercer as demais atribuições que lhe sejam cometidas por lei.

CAPÍTULO IV

Exercício social e distribuição de resultados

ARTIGO 21.°

Exercício social

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

ARTIGO 22.°

Distribuição de resultados

Os lucros apurados pelo balanço, terão a seguinte aplicação:
a) 5%, pelo menos, para o fundo de reserva legal, até atingir um
quinto do capital social;
b) O saldo para constituir as reservas ou outra aplicação para a

assembleia geral julgar apropriada, podendo esta deliberar não distri-
buir dividendos.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 23°

A sociedade dissolve-se nos termos previstos na lei.

ARTIGO 24°

A liquidação do património em consequência da dissolução da soci-
edade será feita extra judicialmente através de uma comissão liquida-
tária constituída pelos administradores em execício, se a assembleia
não deliberar de outro modo.

Está conforme.

27 de Maio de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2003021680

PORTO � 2.A SECÇÃO

ORTOTRAUMA � SOCIEDADE DE IMPORTAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS

DE ORTOPEDIA E CIRURGIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 689/960729; identificação de pessoa colectiva n.º 501690808;
números e data das apresentações: 375 e 376/040531; pasta
n.º 16 190.

Certifico que, foram depositados na pasta resepctiva, os documen-
tos realtivos à prestação de contas dos anos 2001 e 2002 referentes
à sociedade em epígrafe.

Está conforme.

1 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Conceição
Ribeiro da Silva. 2004450037

MAMOECO � MAMOGRAFIA E ECOGRAFIA,
CENTRO DE DIAGNÓSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 063/821011; identificação de pessoa colectiva n.º 501328270;
número e data da apresentação: 374/040531; pasta n.º 40.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003 referentes à soci-
edade em epígrafe.

Está conforme.

1 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Conceição
Ribeiro da Silva. 2004450045

ORBIWORLD � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 314/970625; identificação de pessoa colectiva n.º 503917117;
número e data da apresentação: 373/040531; pasta n.º 16 995.
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Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003 referentes à soci-
edade em epígrafe.

Está conforme.

31 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Conceição
Ribeiro da Silva. 2004431288

ORBITUR � INTERCÂMBIO DE TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 972/030401; identificação de pessoa colectiva
n.º 500207739;  número e data da apresentação: 372/040531; pasta
n.º 26 899.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003 referentes à soci-
edade em epígrafe.

Está conforme.

1 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Conceição
Ribeiro da Silva.  2004450053

J. CAPELA & CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 727/700507; identificação de pessoa colectiva
n.º 500143960;  número e data da apresentação: 371/040531; pasta
n.º 18 275.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003 referentes à soci-
edade em epígrafe.

Está conforme.

31 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Conceição
Ribeiro da Silva.  2004431261

J. CAPELA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 355/600602; identificação de pessoa colectiva
n.º 500143978;  número e data da apresentação: 370/040531; pasta
n.º 18 276.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003 referentes à soci-
edade em epígrafe.

Está conforme.

31 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Conceição
Ribeiro da Silva. 2004431253

PLANTA ALTA � ARQUITECTURA E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 679/040330; identificação de pessoa colectiva
n.º 506654796;  número e data da apresentação: 369/040531; pasta
n.º 27 672.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003 referentes à soci-
edade em epígrafe.

Está conforme.

31 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Conceição
Ribeiro da Silva. 2004109246

PORTO � 3.A SECÇÃO

TODOS OS DIAS � COMÉRCIO RETALHISTA
E EXPLORAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 945/20020719; identificação de pessoa colectiva
n.º 504945777;  número e data da apresentação: 4/20040518.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativos ao ano de exercício de 2003.

19 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Paula Lobão.
2004433272

CEQUIP � EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50 557/880719; identificação de pessoa colectiva
n.º 502012358; número e data da apresentação: 7/20040518.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativos ao ano de exercício de 2003.

19 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Paula Lobão.
2004433280

CONTIBOMBA � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE COMBUSTÍVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 900/20020701; identificação de pessoa colectiva
n.º 506223965; número e data da apresentação: 3/20040518.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativos ao ano de exercício de 2003.

19 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Paula Lobão.
2004433302

EFANOR � DESIGN E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5996/950703; identificação de pessoa colectiva n.º 503468045;
número e data da apresentação: 1/20040518.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativos ao ano de exercício de 2003.

19 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Paula Lobão.
2004433310

EFANOR � INDÚSTRIA DE FIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4679/940701; identificação de pessoa colectiva n.º 503226696;
número e data da apresentação: 2/20040518.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativos ao ano de exercício de 2003.

19 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Paula Lobão.
 2004433299

CMO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1122/930325; identificação de pessoa colectiva n.º 502971711;
número e data da apresentação: 6/20040518.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 168 � 19 de Julho de 2004 16 072-(125)

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativos ao ano de exercício de 2003.

19 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Paula Lobão.
2004433264

CONTACTO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1420/891229; identificação de pessoa colectiva n.º 502273941;
número e data da apresentação: 8/20040518.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativos ao ano de exercício de 2003.

19 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Paula Lobão.
 2004433027

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

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 434/920713; identificação de pessoa colectiva n.º 501278699;
número e data da apresentação: 9/20040518.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativos ao ano de exercício de 2003.

19 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Paula Lobão.
 2004433035

HORA & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8724/970903; identificação de pessoa colectiva n.º 503953458;
número e data da apresentação: 2/20040520.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativos ao ano de exercício de 2003.

21 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Paula Lobão.
 2001976720

BAKSTEEN � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9871/980511; identificação de pessoa colectiva n.º 504918605;
número e data da apresentação: 1/20040520.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativos ao ano de exercício de 2003.

21 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Paula Lobão.
 2004433094

INDAQUA � INDÚSTRIA E GESTÃO DE ÁGUAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 373/940729; identificação de pessoa colectiva
n.º 503246751; número e data da apresentação: 2/20040519.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativos ao ano de exercício de 2003.

20 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Paula Lobão.
 2004433060

LUÍS M. P. PEREIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 24 965/800306; identificação de pessoa colectiva
n.º 500915407; número e data da apresentação: 5/20040519.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativos ao ano de exercício de 2003.

20 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Paula Lobão.
 2004433078

TRANSPORTES RESENDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 225/671023; identificação de pessoa colectiva
n.º 501070699; número e data da apresentação: 4/20040519.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativos ao ano de exercício de 2003.

20 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Paula Lobão.
 2004433086

VIEIRA, FONSECA & MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5747/920405; identificação de pessoa colectiva n.º 500460973;
número e data da apresentação: 7/20040519.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativos ao ano de exercício de 2003.

20 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Paula Lobão.
 2004433051

LUÍS LOBO & MARGARIDA � REPRESENTAÇÕES
TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 565/910307; identificação de pessoa colectiva n.º 502512601;
número e data da apresentação: 3/20040519.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativos ao ano de exercício de 2003.

20 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Paula Lobão.
 2002191000

CONTIFIN � SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 929/20010104; identificação de pessoa colectiva n.º
505197120; número e data da apresentação: 1/20040519.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativos ao ano de exercício de 2003.

20 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Paula Lobão.
2004433043

PIMENTA & DAMIÃO � COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 186-A/980729; identificação de pessoa colectiva
n.º 504254898; número e data da apresentação: 5/20040518.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativos ao ano de exercício de 2003.

19 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Paula Lobão.
 2004462345

SANTO TIRSO

CARNEIRO & FILHOS � COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6082/040505; identificação de pessoa colectiva n.º 506844161;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20040505.
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Certifico que, José Alberto Machado Carneiro, Adolfo Carneiro
Figueiras, Manuel António Machado Carneiro dos Santos, e Maria
Clementina Machado Carneiro, constituíram a sociedade em epígrafe,
cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Carneiro & Filhos � Comércio de
Pneus, L.da, tem a sua sede na Rua Ferreira de Lemos, 91, freguesia e
concelho de Santo Tirso.

 § único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser transferida para outro local do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, ficando ainda autorizada a criar sucursais, agências, filiais
ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio e reparação de pneus.

ARTIGO 3.º

O  capital social, integralmente realaizado em dinheiro, é de 5000
euros, distribuido por quatro quotas iguais do valor nominal de
1250 euros, uma de cada um dos sócios.

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios a realização de presta-
ções suplementares de capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe a todos os
sócios, que desde já ficam nomeados gerentes, sendo sempre necessá-
rio as assinaturas conjuntas de dois gerentes para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

§ único. Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda
de bens móveis ou imóveis, celebrar contratos de locação financeira,

tomar e dar de arrendamento quaisquer bens imóveis e trespassar es-
tabelecimentos comerciais.

ARTIGO 5.º

A cessão parcial ou total de quotas é livre entre os sócios, carecen-
do do consentimento da sociedade quando feita a estranhos.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos sócios
com antecência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2004. � O Escriturário Superior, João Paulo da Cruz
Ferreira Batista. 200590560

TROFA

FERNANDO & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4587/
000609; identificação de pessoa colectiva n.º 505162466;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/20040527.

Certifico que, Pedro Manuel Torres Maia, cessou as funções de
gerente, por renúncia, em 20 de Abril de 2004.

Está conforme.

28 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2005627470
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• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 50  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00   Fax 21 330 17 07  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/8    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Avenida de Roma, 1 — 1000-260 Lisboa
Telef. 21 840 10 24   Fax 21 840 09 61

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

 € 6,40


