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PARTE A

ASSOCIAÇÕES

3. Diversos

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES
CERRO DO PENEDO

Certifico que, por escritura lavrada hoje, de fl. 77 a fl. 79 v.º do
livro de notas para escrituras diversas n.º 95-C, do Cartório Notarial
de Almodôvar, foi constituída uma Associação, sem fins lucrativos,
com a denominação em epígrafe e sede provisória no lugar de
Cumeada, freguesia de Santa Cruz, concelho de Almodôvar, a qual tem
por objecto proteger e promover o desenvolvimento da caça e da
pesca através de acções de carácter cultural e recreativo, nomeada-
mente a realização de concursos, batidas, caçadas, provas de tiro,
concursos de pesca, e criar ou desenvolver reservas ecológicas de caça
ou pescas desportivas.

Para prossecução do seu objecto a Associação propõe-se criar uma
Zona de Caça Associativa.

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

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

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

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Rosa Paula Guerreiro
Paleta. 3000130407

 ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
DE ESTE SÃO MAMEDE

Certifico que, por escritura outorgada em 10 de Maio de 2004,
exarada a fl. 64, do livro 99-A, do 3.º Cartório Notarial de Braga, a
cargo da notária Maria Natália Almeida Baptista de Lemos, foi cons-
tituída uma Associação, sob a denominação em epígrafe, com sede no
lugar de Casal d�One, freguesia de Este; São Mamede, concelho de
Braga, tendo por objecto social o apoio social a crianças, jovens, idosos
e outros, através de alojamento colectivo, de utilização temporária
ou permanente, fornecimento de alimentação, cuidados de saúde, hi-
giene e conforto, fomentando o convívio e propiciando a animação
social e cultural, bem como a ocupação dos tempos livres dos utentes.

Está conforme o original na parte transcrita.

10 de Maio de 2004. � A Ajudante, Odete Carrageta Batista.
3000142179

CASA DO POVO DO CONCELHO DE ÓBIDOS

Certifico que, por escritura lavrada hoje no livro de notas para
escrituras diversas, n.º 174-D do 2.º Cartório Notarial de Caldas da

Rainha, a cargo da notária Teresa Maria Sampaio Pereira Monteiro
de fl. 74 a fl. 75, foi feita uma alteração de estatutos da Casa do
Povo do concelho de Óbidos, com sede na freguesia e concelho de
Óbidos, a qual tem por objecto desenvolver actividades de carácter
social, cultural, pedagógico, desportivo, recreativo ou outras.

Está conforme o original na parte transcrita.

 14 de Maio de 2004. � A Notária, Teresa Maria Sampaio Pereira
Monteiro. 3000143605

 O LÍRIO ROXO � ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Extracto

Certifico que, por escritura de 20 de Maio de 2004, exarada a fl. 141
do livro n.º 100-D, de notas para escrituras diversas do Cartório
Notarial de Serpa, foi constituída a Associação que não tem por fim
o lucro económico dos associados, de que se extracta o seguinte:

Denominação: O Lírio Roxo � Associação Cultural.
Sede social: Cine Teatro de Serpa, Rua de Manuel Dias Nunes, fre-

guesia de Santa Maria, concelho de Serpa.
Fins: promover e apoiar actividades ligadas à cultura, nomeadamente

na recolha e divulgação da cultura popular, na formação, produção,
apresentação e promoção de actividades artísticas e culturais, publi-
cações de catálogos de temáticas culturais, edições de CD�s ou outros,
distribuição de outras actividades artísticas em qualquer área cultural.

Associados: podem ser sócios da Associação as pessoas que se iden-
tifiquem com os objectivos constantes nestes estatutos, pessoas sin-
gulares ou colectivas, de reconhecido mérito.

Os órgãos da Associação são: a direcção, o conselho fiscal e a mesa
da assembleia geral.

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente, um vice-
-presidente e um secretário.

A direcção é constituída por um presidente, dois vice-presidentes,
um secretário, um tesoureiro e mais dois membros.

O conselho fiscal será substituído por um presidente, um relator e
um secretário.

Constituem receitas da Associação: as jóias e quotas dos associa-
dos; os subsídios � privados ou públicos � heranças, legados e doa-
ções que sejam atribuídos a qualquer título; as receitas provenientes
da sua actividade; os rendimentos dos bens próprios; os valores que,
por força de lei, regulamento ou disposição contratual ou administra-
tiva lhe sejam atribuídos a qualquer título.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Vítor Manuel Soares.
3000146437

FÓRUM OLÍMPICO PORTUGAL

Certifico que, por escritura de 20 de Julho de 2004, lavrada de fl. 89
a fl. 90, do livro de notas para escrituras diversas n.º 381-H, do 18.º
Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária Maria do Céu dos Santos
Fernandes Garcia; João Manuel do Carmo Correia Marcelino, José
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Alfredo Pinto Correia, António José Rodrigues Pereira e Gustavo
Manuel Vaz da Silva Pires, constituíram entre si uma Associação de-
nominada Fórum Olímpico Portugal com sede na Rua de Marquesa de
Alorna, 21, 2.º, esquerdo, freguesia de São João de Brito, concelho de
Lisboa.

São fins da Associação os seguintes:
a) Promover o estudo e a investigação acerca do olimpismo em

geral e nos países de língua oficial portuguesa em particular;
b) Fomentar o diálogo de culturas, apoiando e promovendo o in-

tercâmbio entre instituições de educação e de ensino;
c) Contribuir para o estreitamento das relações de cooperação

existentes entre Portugal e os países de língua oficial portuguesa;
d) Estimular a crescente participação dos jovens em iniciativas de

cooperação para a promoção do olimpismo;
f) Dinamizar e apoiar projectos de cooperação para o desenvolvi-

mento desportivo, principalmente em países de língua oficial portu-
guesa;

g) Organizar modelos de formação de quadros, no âmbito das po-
líticas de promoção do desporto;

h) Cooperar com o comité olímpico de Portugal e academia olím-
pica em projectos de interesse comum.

2 � Para a prossecução dos objectos definidos a FOP: propõe-se
realizar campanhas, seminários e outras acções de formação e inter-
câmbio; produzir e editar material de apoio e desenvolver projectos
de cooperação directa.

Sempre que possível serão desenvolvidas actividades em conjunto
com outras organizações e entidades nacionais e estrangeiras de âm-
bito quer nacional quer internacional.

São requisitos necessários para ser associado da FOP, os seguintes:
1 � Podem ser associados todas as pessoas individuais e colectivas

que adiram aos fins da FOP.
2 � Haverá três categorias de associados:
a) Honorários associados fundadores e associados aprovados em

assembleia geral sob proposta da direcção;
b) Efectivos as pessoas individuais que se comprometem a partici-

par no desenvolvimento dos objectivos da FOP;
c) Solidários as pessoas individuais e colectivas que se proponham

apoiar, sob as formas que vierem a ser definidas, o desenvolvimento
das actividades da FOP.

Está conforme o original, nada há que amplie, restrinja, modifique
ou condicione a parte certificada.

28 de Julho de 2004. � A Ajudante, Ana Maria Cadete Almeida.
3000150733

APLN � ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES
LEITEIROS NACIONAIS

Certifico que, por escritura de 20 de Setembro do ano corrente,
exarada de fl. 120 a fl. 120 v.º, do livro de escrituras diversas n.º 344-B,
do 1.º Cartório Notarial de Vila Nova de Famalicão, a cargo do No-
tário Rui Sérgio Teixeira dos Santos, foi constituída uma Associação,
sem fins lucrativos, com a denominação em epígrafe, com sede na
Rua de Monforte, 5, da freguesia de Sequeira, concelho de Braga, que
durará por tempo indeterminado, tem como fim agrupar os produto-
res de leite em torno dos desafios do respectivo sector de actividade,
promovendo iniciativas de apoio, esclarecimento, formação e debate
sobre a produção de leite em Portugal.

Mais certifico que são seus órgãos a assembleia geral, a direcção e
conselho fiscal, sendo a direcção composta por cinco elementos efecti-
vos, um presidente, um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro
e um vogal, e sendo necessário para a obrigar as assinaturas em con-
junto de quaisquer três membros da direcção, ou as assinaturas con-
juntas do presidente e do tesoureiro, sendo nas operações financeiras
obrigatórias as assinaturas conjuntas do presidente e do tesoureiro.

Está conforme e confere com o original na parte transcrita.

21 de Setembro de 2004. � O Notário, Rui Sérgio Teixeira dos
Santos. 3000155060

CENTRO RECREATIVO CULTURAL, SOCIAL
DO POVO DO ALQUEIDÃO DA BOA VISTA DE LEIRIA

Certifico que, por escritura de 17 de Setembro de 2004, lavrada no
1.º Cartório Notarial de Competência Especializada de Leiria, a cargo
do notário Diamantino Rogrigues Matias, iniciada a fl. 59, no livro
de notas para escrituras diversas, n.º 220-A, foi constituída uma asso-
ciação com a denominação Centro Recreativo Cultural, Social do Povo

do Alqueidão da Boa Vista de Leiria com sede no Largo da Capela,
lugar de Alqueidão, freguesia de Boa Vista, concelho de Leiria, a qual
tem como objecto:

A promoção da cultura, de jogos tradicionais, e do desporto, de
actividades de apoio à cultura e da realização da festa anual da padro-
eira do Alqueidão, realização de melhoramentos do lugar de Alqueidão,
dinamização social e cultural, bem como realização de actividades de
apoio aos idosos.

Está conforme.

17 de Setembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000155074

 ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO AOS IDOSOS
DA FREGUESIA DE TERENA

Alteração de Estatutos

Certifico que a fl. 57 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 165-D do Cartório Notarial de Reguengos de Monsaraz, se encon-
tra exarada uma escritura com data de hoje, pela qual foram alterados
os estatutos da associação denominada Associação de Protecção aos
Idosos da Freguesia de Terena:

a) No que respeita à redacção dos artigos 1.º � tem a sua sede à
Estrada Municipal n.º 1111, 18, em Terena, freguesia de Terena, São
Pedro, concelho de Alandroal � 3.º, 6.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 14º,
16.º � são órgãos da Associação a mesa da assembleia geral; a direc-
ção; e o conselho fiscal;

b) Foi eliminado o texto dos anteriores artigos 17.º e 51.º, pelo
que o disposto no anterior artigo 18.º passa a ser considerado o artigo
17.º; e o disposto nos artigos 19.º e seguintes passa a ser considerado
sempre um número antes;

c) Ainda no que respeita à redacção das seguintes disposições: ar-
tigo 19.º, n.º 1 do artigo 20.º, n.º 3 do artigo 20.º, artigo 26.º, ar-
tigo 30.º, artigo 32.º

13 de Setembro de 2004. � O Notário, Luís Germano Beato de
Oliveira Meruje. 3000155121

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES 4 FFFF

Certifico que, por escritura de 15 de Setembro de 2004, a fl. 96 do
livro de notas n.º 423-D, do Cartório Notarial de Vouzela, é consti-
tuída a associação denominada Associação de Caçadores e Pescadores
4 FFFF, com sede na Rua do Calvário, 1, lugar e freguesia de Queirã,
concelho de Vouzela, tendo por fim o fomento, ordenamento e ex-
ploração da caça e pesca, administração de zonas associativas e pro-
moção de actividades recreativas, culturais e desportivas entre os as-
sociados, visando sempre a protecção, conservação e fomento da fauna
cinegética e piscícola e uma racional administração; Os associados
obrigam-se ao pagamento de uma quota mensal que será fixada e re-
gulamentada no regulamento geral interno da Associação;

São órgãos da Associação a assembleia geral, a direcção, o conse-
lho fiscal e o conselho técnico, cujos membros serão eleitos pela
assembleia geral, for um período de dois anos. A mesa da assembleia
geral é composta por um presidente, um primeiro secretário e um
segundo secretário; a direcção é composta por um presidente, um vice-
-presidente, um primeiro secretário, um segundo secretário, um te-
soureiro e dois vogais; o conselho fiscal é composto por um presi-
dente, um secretário e um vogal; o conselho técnico é composto por
um presidente, um secretário e um vogal. A admissão dos associados
compete à assembleia geral.

A Associação rege-se, nos casos omissos, pela legislação aplicável
em primeiro lugar e pelo regulamento interno em segundo lugar, ca-
bendo a aprovação deste à assembleia geral.

Vai de conformidade com o que consta do original, o que certifico.

15 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Sara Maria Jesus Pereira.
3000155303

NÚCLEO SPORTINGUISTA DE PENICHE

Associação

Certifico, narrativamente, e nos termos do artigo 168.º, n.º 2, do
Código Civil, que, no Cartório Notarial de Peniche, a cargo do notá-
rio Jorge Artur de Oliveira Lopes, e no livro de notas n.º 196-D, de
fl. 86 a fl. 87 V.º, se encontra exarada uma escritura de constituição
de Associação, com data de 28 de Setembro de 2004.
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A Associação denomina-se Núcleo Sportinguista de Peniche terá
sede e funcionamento na Rua do Dr. Francisco Sá Carneiro, 27 e 29,
freguesia de Peniche, Conceição, concelho de Peniche.

A Associação tem por finalidade promover o desporto, cultura e
recreio no concelho de Peniche.

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

A Associação obriga-se com a assinatura conjunta de do presidente
da direcção e de outro director que, em matéria de obrigações finan-
ceiras será sempre o tesoureiro.

Nos seus impedimentos, o presidente e o tesoureiro poderão ser
substituídos respectivamente pelo vice-presidente e pelo tesoureiro
substituto.

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

28 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Zélia Maria Rosa
Duarte Mateus. 3000155337

CRIDOSAS � ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA

Extracto

Certifico que, por escritura de hoje, exarada a fl. 54 do livro n.º 561-E,
do 1.º Cartório Notarial de Vila Nova de Gaia, a cargo da notária
Rosa Maria Maia de Sousa Marques, foi constituída por tempo
indeterminado e sem fins lucrativos, uma Associação denominada
CRIDOSAS � Associação Humanitária com sede na Rua de José Ré-
gio, 75, 3.º, direito, freguesia Águas Santas, concelho da Maia.

A Associação tem por objectivos ajuda aos pobres, doentes, com
sida, à terceira idade, crianças, sem abrigo e, em geral aos desprotegidos
na alimentação, alojamento e saúde.

Podem ser associados todas as pessoas singulares ou colectivas, que
se identifiquem com os estatutos, ficando a sua admissão sujeita a
aprovação por parte da direcção da Associação.

No que os estatutos sejam omissos, reger-se-á pelas disposições
legais aplicáveis.

 Está conforme, para efeitos de publicação.

22 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Maria Amélia Alves
Custódio. 3000155423

BANDA MUNICIPAL FLAVIENSE OS PARDAIS

Extracto

Certifico que, por escritura outorgada hoje, no Cartório Notarial
de Chaves, no livro de escrituras diversas n.º 513-C, a fls. 77 e se-
guintes, foi alterado o artigo 1.º dos estatutos da associação denomi-
nada Banda Municipal Flaviense Os Pardais, com sede no Beco do
Trem, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves e durará
por tempo indeterminado.

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

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

27 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Maria Conceição C. E.
Rego. 3000155471

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES
DE SAMARDÃ

Extracto

Certifico que, por escritura outorgada hoje, no Cartório Notarial
de Chaves, no livro de escrituras diversas n.º 513-C, a fls. 78 e se-
guintes, foi alterado o antigo 2.º dos estatutos da associação denomi-
nada Associação de Caçadores e Pescadores de Samardã, com sede no
lugar da Samardã, freguesia de Vilarinho da Samardã, concelho de Vila
Real, que tem como fim a caça, pesca e gestão de zonas de caça.

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

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

27 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Maria Conceição C. E.
Rego. 3000155473

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL,
NOSSA SENHORA DAS DORES EM ORTIGA

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial de Ma-
ção, em 30 de Setembro de 2004, exarada a fls. 11 e seguintes, do
livro de notas para escrituras diversas n.º 52-E, que:

Foi alterado os estatutos da Associação com a denominação Cen-
tro de Solidariedade Social, Nossa Senhora das Dores em Ortiga, com
sede no lugar e freguesia de Ortiga, concelho de Mação, sem fins lu-
crativos, pessoa colectiva n.º 502066393, o artigo 2.º, dos estatutos
passa a ter a seguinte redacção:

A Associação Centro de Solidariedade Social Nossa Senhora das Dores
de Ortiga, tem por objectivo, apoiar e assistir os idosos nas suas múl-
tiplas componentes de solidariedade social e o seu âmbito de acção
abrange a freguesia de Ortiga, concelho de Mação, podendo ainda de-
senvolver actividades culturais, recreativas, artesanato e gastronomia.

 Está conforme o original, na parte transcrita.

30 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Ana Bela Eusébio de
Matos Bento. 3000155636

CLUBE CANINO DESPORTIVO K�S NEGRAS

Certifico que, por escritura de 28 de Setembro de 2004, lavrada no
Cartório Notarial da Lousã, a fl. 107, do livro de notas para escritu-
ras diversas n.º 205-D, foi constituída uma associação com a denomi-
nação em epigrafe, com o número provisório de pessoa colectiva
507082959, com sede no lugar de Vale de Vaz, freguesia e concelho
de Vila Nova de Poiares, que durará por tempo indeterminado a par-
tir da data da sua constituição, a qual tem por objecto coordenar,
fomentar, apreciar tudo o que se relaciona com as raças caninas no-
meadamente instituir os meios de controlo necessários para a manu-
tenção dos estalões, controlo de ninhadas, meios de diagnostico mé-
dico veterinários e estabelecer contactos com os clubes congéneres
estrangeiros. A associação é composta por associados fundadores em
números de doze, associados activos, associados benfeitores e associ-
ados de honra. Para se ser associado é necessário ser maior de idade,
porém os menores que se queiram associar necessitam da autorização
escrita de quem sobre: eles exerce o poder paternal e o pagamento da
sua quotização é reduzido, em 50 % do valor da quotização respeitante
ao associado activo, e também o poderão ser pessoas de nacionali-
dade estrangeira. Todas as pessoas que queiram associar-se deverão
solicitar, por escrito a sua adesão à direcção, que decidirá livremente
e a admissão implica a vinculação aos estatutos e regulamentos.

A qualidade de associado perde-se por renúncia e por exclusão de-
liberada pela direcção.

A falta de liquidação da quotização pelo associado e a prática da
infracção grave, cuja avaliação é da competência exclusiva da
assembleia geral, aos presentes estatutos e regulamentos, leva à sua
exclusão automática de associado.

Está conforme.

28 de Setembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000155875

ASSOCIAÇÃO DE ACADÉMICA DA ESCOLA SUPERIOR
DE ENFERMAGEM DA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA
DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS.

Estatutos

CAPÍTULO I

Princípios gerais

ARTIGO 1.º

Denominação, âmbito e sede

1 � A Associação de Académica da Escola Superior de Enferma-
gem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azeméis, adiante
designada por Associação, é a organização dos alunos da Escola Supe-
rior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de
Azeméis � ESECVP-OA.

2 � A presente Associação é constituída por tempo indeterminado.
3 � A Associação Académica da Escola Superior de Enfermagem

da Cruz Portuguesa de Oliveira de Azeméis tem a sua sede em Oli-
veira de Azeméis, Rua do Padre Joaquim Ferreira Salgueiro, sem em-
bargo a vir a ser estabelecida noutra dependência da Escola Superior
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de Enfermagem da Cruz Portuguesa de Oliveira de Azeméis, ou em
edifício próprio.

ARTIGO 2.º

Princípios fundamentais

À Associação presidem, entre outros, os seguintes princípios:
a) Democraticidade � é a própria natureza do movimento

associativo e a sua democraticidade, o que pressupõe que todos os
estudantes têm o direito de participar na vida associativa, incluindo
o de eleger e ser eleitos para os corpos directivos e ser nomeados
para cargos associativos, respeitando as decisões tomadas maiorita-
riamente;

b) Independência � implica a independência da Associação em
relação a partidos políticos, organizações estatais, religiosas ou quais-
quer outras organizações que, pelo seu carácter, impliquem a sub-
missão dos estudantes ou dos seus órgãos representativos, sem pre-
juízo de poder vir a Associação a tomar posição sobre quaisquer
problemas políticos do País, em especial problemas de índole edu-
cacional;

c) Autonomia � a Associação goza de autonomia na elaboração
dos respectivos estatutos e demais normas internas, na eleição dos
seus órgãos dirigentes, na gestão e administração do respectivo patri-
mónio e na elaboração dos planos de actividades;

d) Unicidade � a Associação é a única e directa representação dos
interesses dos estudantes e a única a promover os estabelecimentos
de consensos alargados em todas as decisões, de acordo com o pre-
visto nestes estatutos.

ARTIGO 3.º

Objectivos

A Associação terá, entre outros, que os estudantes ou os seus ór-
gãos dirigentes possam vir a definir os seguintes objectivos:

a) Representar os estudantes e defender os seus interesses;
b) Promover a formação cívica, física, cultural e científica dos seus

membros:
c) Fomentar o espírito de união, cooperação, solidariedade e con-

vívio dos estudantes com organismos académicos ou outros, nacio-
nais ou estrangeiros, cujos princípios não contrariem os aqui defi-
nidos;

d) Promover a realização de actividades culturais, científicas,
desportivas, recreativas ou no âmbito das tradições académicas;

e) Contribuir para a participação dos seus membros na discussão
dos problemas da política educativa em geral, bem como outros te-
mas de interesse estudantil no âmbito de questões pedagógicas, saídas
profissionais e apoio social entre outras;

f) Defender e promover os valores fundamentais do ser humano;
g) Estabelecer a ligação da escola e dos seus associados à realidade

sócio-económica e política do País.

CAPÍTULO II

Membros

A AA ESECVP-OA possui as seguintes categorias de membros e sócios:
a) Membros por inerência;
b) Efectivos;
c) Extraordinários;
d) Honorários.

ARTIGO 4.º

Membros por inerência

São membros por inerência todos os estudantes matriculados na
ESECVP-OA.

ARTIGO 5.º

Direitos

 São direitos dos membros por inerência:
a) Tomar parte nas assembleias gerais de alunos e nelas usar na

palavra e do direito de voto;
b) Eleger a direcção, conselho fiscal e mesa da assembleia geral de

alunos;
c) Usufruir dos serviços da AA ESECVP-OA.

ARTIGO 6.º

Deveres

São deveres dos membros por inerência:
a) Respeitar os estatutos, os regulamentos e as decisões legalmente

tomadas pelos órgãos dirigentes desta Associação;
b) Assistir e tomar parte nas assembleias gerais de alunos, adiante

designados por AGA.

ARTIGO 7.º

Sócios efectivos

São sócios efectivos todos os estudantes inscritos na ESECVP-
-OA que paguem respectiva jóia quotas. A direcção pode isentar o
pagamento de qualquer destas, caso os seus membros sejam
bolseiros.

ARTIGO 8.º

Direitos

São direitos os sócios efectivos:
a) Contribuir para a prossecução dos fins da AA ESECVP-OA;
b) Votar e ser votado para os órgãos dirigentes desta Associação,

de acordo com os presentes estatutos;
c) Participar nas actividades da AA ESECVP-OA e usufruir de to-

das as regalias que ela deve proporcionar.

ARTIGO 9.º

Deveres

São deveres dos sócios efectivos:
a) Respeitar e cumprir os estatutos, regulamentos e decisões legal-

mente tomadas pelos órgãos dirigentes desta Associação;
b) Assistir e tomar parte das AGA;
c) Tomar parte das actividades da Associação.

ARTIGO 10.º

Sócios extraordinários

São sócios extraordinários todos os antigos estudantes, corpo do-
cente e todos os profissionais que exerçam função na ESECVP-OA,
que se inscrevam nesta Associação e que paguem a jóia e a quota
correspondentes.

ARTIGO 11.º

Direitos

São direitos dos sócios extraordinários:
a) Usufruir de prestação de serviços da AA ESECVP-OA;
b) Participar nas actividades da AA ESECVP-OA e usufruir de to-

das as regalias que ela deve proporcionar.

ARTIGO 12.º

Deveres

São deveres dos sócios extraordinários:
a) Pagar com regularidade a quota mínima fixada pela direcção da

AA ESECVP-OA;
b) Respeitar o disposto nestes estatutos.

ARTIGO 13.º

Sócios honorários

Pode ser atribuído pela direcção o galardão de sócio honorário da
AA ESECVP-OA a qualquer individualidade ou qualquer aluno do en-
sino superior.

ARTIGO 14.º

Direitos

São direitos dos sócios honorários contribuir para o prestígio da
AA ESECVP-OA e fomentar, por todos os meios ao seu alcance, o
seu progresso e desenvolvimento.

ARTIGO 15.º

Classificação das sanções

As sanções, que serão registadas em livro próprio e exclusivo para
o efeito e aplicáveis a todos os membros, independentemente da sua
categoria, podem ser:

a) Advertência;
b) Suspensão;
c) Demissão.
§ 1.º Nenhuma sanção será aplicada sem a realização de um inqu-

érito prévio, com a possibilidade de defesa do membro em causa, o
qual deverá ser avisado da sanção que está em curso e dos motivos
que a determinaram. O membro a quem foi levantado o inquérito terá
15 dias para apresentara sua defesa.

§ 2.º Na aplicação das sanções ter-se-ão em conta os princípios ge-
rais do direito processual penal português vigente à data da infracção.

§ 3.º O membro a quem seja aplicada qualquer sanção terá sempre
a possibilidade de recurso para AGA.
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ARTIGO 16.º

Advertência

A advertência, que ficará registada, para efeitos de reincidência,
será aplicável nos seguintes casos:

a) Violação dos estatutos por negligência ou sem consequências graves;
b) Não acatamento, por negligência, das deliberações legalmente

tomadas;
c) Acções negligentes que desprestigiem e prejudiquem a AA

ESECVP-OA.
ARTIGO 17.º

Suspensão

A suspensão, que implica a perda dos direitos dos membros por
tempo variável, segundo a gravidade da falta, sem poder, contudo,
exercer por um ano, será aplicável nos seguintes casos:

a) Não acatamento doloso das deliberações legalmente tomadas;
b) Violação dolosa das normas estatutárias regulamentares;
c) Provocação dolosa de prejuízos morais ou materiais à AA ESECVP-

-OA, independentemente da indemnização devida pelos danos causados;
d) Reincidência no cometimento de faltas merecedoras de adver-

tência.
ARTIGO 18.º

Demissão

A demissão, que implica a perda definitiva dos direitos associativos,
é aplicável nos seguintes casos:

a) Reincidência no cometimento de faltas a que fosse aplicável a
suspensão;

b) Condenação por qualquer crime degradante ou infame.

CAPÍTULO III

Finanças e património

ARTIGO 19.º

Receitas e despesas

1 � Consideram-se receitas da Associação, as seguintes:
a) Apoio financeiro concedido pelo Estado, cora vista ao desen-

volvimento das suas actividades;
b) Receitas provenientes das suas actividades;
c) Donativos;
d) Jóia e quotizações dos sócios.
2 � Constituem despesas da Associação todos os gastos aplicados

em iniciativas que visem concretizar o proposto no plano de activi-
dades e nas atribuições da Associação e serão efectuados mediante a
movimentação de verbas consignadas no orçamento.

ARTIGO 20.º

Plano de actividades e orçamento

1 � Anualmente, 30 dias após a tomada de posse, a direcção deve
apresentar à AGA, conjuntamente, o plano de actividades e o orça-
mento para o ano seguinte.

2 � Ao longo do ano, a direcção pode apresentar à AGA propos-
tas de revisão do plano de actividades e do orçamento, que podem
entrar em execução após competente aprovação.

CAPÍTULO IV

Órgãos

SECÇÃO I

Generalidades

ARTIGO 21.º

Definição

São órgãos da Associação, a AGA, a direcção e o conselho fiscal.

ARTIGO 22.º

Mandato

1 � O mandato dos órgãos eleitos da Associação é de una ano.
2 � Os membros dos vários órgãos podem ser eleitos por um ou mais anos.
3 � Qualquer dos vários órgãos se considera automaticamente

demissionário, quando o seu presidente peça a demissão ou seja demitido do cargo.
4 � Nenhum membro dos vários órgãos poderá de deixar de exer-

cer o respectivo cargo, antes de empossado o seu substituto.

5 � Nenhum membro dos vários órgãos poderá exercer simulta-
neamente mais de um cargo durante cada mandato.

ARTIGO 23.º

Regulamentos internos ou regimentos

1 � Os órgãos da Associação devem dotar-se de regulamentos in-
ternos ou regimento.

2 � As disposições regulamentares ou regimentais devem obede-
cer aos presentes estatutos, regulamentando a sua aplicação.

SECÇÃO II

A assembleia geral de alunos

ARTIGO 24.º

Definição

A assembleia geral de alunos (AGA) é o órgão deliberativo má-
ximo da Associação.

ARTIGO 25.º

Composição

1 � A AGA é composta pelos alunos da Escola.
2 � Cada membro tem o direito a um voto.

ARTIGO 26.º

Competências

1 � Compete à AGA, nomeadamente:
2 � Deliberar sobre todos os assuntos respeitantes à Associação;
3 � Eleger a mesa da AGA, a direcção e o conselho fiscal;
4 � Eleger suplementarmente algum membro dos vários órgãos, quando

este se demita ou seja demitido ou para ratificação de alteração dos elencos;
5 � Apreciar e votar o plano de actividades e orçamento conjun-

tamente, podendo introduzir as alterações que achar convenientes;
6 � Apreciar e votar o relatório de actividades e contas da direc-

ção e respectivo parecer do conselho fiscal;
7 � Deliberar sobre qualquer recurso ou proposta de atribuição de

distinções ou penalidades, segundo os estatutos e regulamentos.

ARTIGO 27.º

Convocação

A AGA é obrigatoriamente convocada:
a) Quando o presidente da mesa da AGA o julgue necessário, de

acordo com os estatutos e regulamentos;
b) A requerimento dos presidentes da direcção ou do concelho fiscal;
c) A requerimento de um quinto do numero total de estudantes.

ARTIGO 28.º

Mesa da assembleia geral de alunos

1 � A mesa da AGA é composta por um presidente, dois secretá-
rios eleitos por voto secreto e por um prazo de um ano.

2 � A mesa de AGA tem competência para convocar, dirigir a
participar na AGA, não tendo, contudo, os seus elementos direito a
voto.

ARTIGO 29.º

Funcionamento

1 � A AGA não pode deliberar, em primeira convocação, sem
presença de metade, pelo menos, dos estudantes, contudo, a mesa
decidirá, 30 minutos após o início dos trabalhos, se o número de pre-
senças é ou não suficiente para quórum.

2 � As deliberações da AGA, sempre que se refiram as pessoas,
serão tomadas por voto secreto.

3 � Salvo o disposto nos presentes estatutos, as deliberações são
tomadas por maioria de votos dos estudantes presentes.

SECÇÃO III

Direcção

ARTIGO 30.º

Composição

1 � A direcção é composta por um presidente, um vice-presidente,
um secretário, um tesoureiro e três vogais.
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2 � Chiando na aprovação do plano de actividades e orçamento,
a direcção apresentará um esquema de funcionamento, onde informe
sobre as funções dos seus elementos.

ARTIGO 31.º

Competências
À direcção compete:
a) Administrar o património da Associação, executar as deliberações to-

madas pela assembleia geral e cumprir o programa proposto nas eleições;
b) Assegurar a representação permanente da Associação;
c) Apresentar à AGA e ao conselho fiscal o plano de actividades,

o orçamento e o relatório de actividades;
d) Assegurar e impulsionar a actividade tendente á prossecução dos

objectivas da Associação e exercer as demais competências previstas na
lei ou decorrentes da aplicação dos presentes estatutos e regulamentos;

e) Estudar e discutir as propostas apresentadas pelos departamentos ou co-
missões, bem como estabelecer um plano com base nas propostas apresentadas;

f) Admitir sócios, depois de satisfeitas as condições estatutárias e
regulamentares;

g) Nomear e criar quaisquer comissões ou criar qualquer departa-
mento que julgue necessário;

h) Autorizar a comparticipação dos estudantes em quaisquer actividades
académicas, culturais, educacionais ou outras, como representantes da Associa-
ção, desde que dela não resulte igualmente o menor prejuízo para a Associação;

i) Fornecer ao conselho fiscal, sempre que solicitado, qualquer do-
cumento de receitas e despesas, bem como qualquer outra informação
de interesse associativo sobre a administração da Associação;

j) Aplicar as distinções e penalidades da sua competência e propor
a aplicação daquelas que excedam a sua alçada.

ARTIGO 32.º

Responsabilidade

Cada membro da direcção é pessoalmente responsável pelos seus
actos e solidariamente responsável por todas as medidas tomadas de
acordo com os restantes membros da direcção.

SECÇÃO IV

Conselho fiscal

ARTIGO 33.º

Composição

O conselho fiscal é composto por um presidente, um vice-presidente
e um secretário.

ARTIGO 34.º

Competências
Compete ao conselho fiscal:
a) Fiscalizar a administração realizada pela direcção e dar parecer

fundamentado e com carácter consultivo sobre o relatório de activi-
dades e contas, apresentados por aquele órgão;

b) Assegurar todas as demais competências que lhe sejam atribuídas pela lei
ou decorram da aplicação dos estatutos, regulamentos ou regimes da Associação;

c) Conferir, no acto de transmissão de poderes dos vários órgãos,
os bens e valores associativos constantes do inventário geral;

d) Verificar a boa aplicação dos fundos associativos e a perfeita ar-
rumação e fidelidade dos lançamentos feitos nos livros de escrituração;

e) Dar parecer sobre os relatórios, contas da administração e orça-
mentos apresentados à AGA.

ARTIGO 35.º

Responsabilidades

1 � Cada membro do conselho fiscal é pessoalmente responsável
pelos seus actos e solidariamente responsável por todas as medidas
tomadas de acordo com os restantes membros do conselho fiscal.

2 � O conselho fiscal é solidariamente responsável com a direc-
ção nas transgressões e irregularidade que esta cometa, desde que, por
abstenção ao mau uso de poderes, deixe de as verificar e participar à
assembleia geral.

CAPÍTULO V

Secções, gabinetes e núcleos

ARTIGO 36.º

Fundamento das secções, gabinetes e núcleos

1 � Dentro da AA ESECVP-OA poderão existir secções, gabine-
tes e núcleos desportivos, culturais, de apoio estudantil, bem como

outras que não vão entra os presentes estatutos no que diz respeito
aos seus princípios gerais.

2 � As secções, gabinetes e núcleos devem criar regulamentos in-
ternos, os quais depois de aprovados internamente, devem ser apre-
sentados à direcção para posterior ratificação.

ARTIGO 37.º

Secções

1 � As secções terão direcção própria, responsável pelas suas ac-
tividades, eleitos aquando a eleição dos corpos gerentes da AA
ESECVP-OA.

2 � Anualmente, os responsáveis pelas diversas secções deverão
apresentar à direcção da AA ESECVP-OA o respectivo plano de ac-
tividades e orçamento, que terá que se adaptar e não colidir com o
programa geral da Associação.

3 � As secções com direcção própria e eleita democraticamente,
gozam de uma semi autonomia tanto administrativa como financeira.

ARTIGO 38.º

Gabinetes

1 � Os gabinetes serão responsáveis pelas suas actividades e elei-
tos aquando a eleição dos corpos gerentes da AA ESECVP-OA.

2 � Anualmente, os responsáveis pelos diversos gabinetes deve-
rão apresentar à direcção da AA ESEL VP-OA, o respectivo plano de
actividades e orçamento, terá que se adaptar e não colidir com o
programa geral da Associação.

3 � Os gabinetes com direcção própria e eleita democraticamente,
estão directamente dependentes da direcção tanto administrativa como
financeiramente.

ARTIGO 39.º

Núcleos

1 � Os núcleos terão direcção própria, responsável pelas suas ac-
tividades, eleitos aquando a eleição dos corpos gerentes da AA
ESECVP-OA.

2 � Os membros das direcções dos núcleos terão que ser associa-
dos da AA ESECVP-OA.

3 � Anualmente, os responsáveis pelos diversos núcleos deverão
apresentar à direcção da AA ESECVP-OA o respectivo plano de ac-
tividades e orçamento, que terá que se adaptar e não colidir com o
programa geral da Associação.

4 � Os núcleos com direcção própria e eleita democraticamente,
estão directamente dependentes da direcção, administrativa e finan-
ceiramente.

CAPÍTULO VI

Estatuto de dirigente associativo

ARTIGO 40.º

Obtenção do estatuto de dirigente associativo

1 � Terão o estatuto de dirigente associativo todos os elementos
da AA ESECVP-OA, eleitos democraticamente.

2 � Pode a direcção incluir ou excluir elementos dos seus corpos geren-
tes eleitos democraticamente no disposto dos presentes estatutos, quando:

a) Inclusão: sempre que haja necessidade de novos elementos;
b) Exclusão: sempre que algum dos elementos vá contra os princí-

pios gerais da AA ESECVP-OA ou contra o disposto nos presentes
estatutos, podendo haver recurso à assembleia geral.

CAPÍTULO VII
Eleições

ARTIGO 41.º

Capacidade eleitoral

1 � Têm capacidade eleitoral passiva e activa todos os estudantes
matriculados na ESEC VP-OA.

2 � A identificação dos votantes será feita através do cartão de
estudante da ES ECVO-OA, bilhete de identidade ou passaporte.

3 � Não serão admitidos votos por procuração.

ARTIGO 42.º

Anualidade e sistema eleitoral

1 � As eleições para os corpos gerentes da AA ESECVP-OA têm
lugar anualmente e processar-se-ão por sufrágio directo e secreto.
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2 � As eleições para os corpos gerentes da AA ESECVP-OA de-
correram obrigatoriamente no mês de Novembro e em um dia.

§ 1.º As candidaturas aos órgãos da direcção, da AGA, conselho fis-
cal e comissão de queima deverão ser apresentadas em lista conjunta;

§ 2.º A primeira eleição decorrerá no ano lectivo 2003-2004.
3 � Será eleita para a direcção, assembleia-geral e conselho fiscal

a lista que obtiver a maioria relativa aos votos entrados nas urnas.
4 � Deve cada candidatura ser entregue 15 dias antes do processo eleitoral.
5 � A campanha eleitoral tem início oito dias antes do dia marca-

do para a realização das eleições.

ARTIGO 43.º

Comissão eleitoral

Durante o período eleitoral entrará em funções uma comissão elei-
toral, constituída pelo presidente da AGA, o qual tem voto de quali-
dade, e por dois representantes de cada lista, à qual compete a coor-
denação de todo o processo.

ARTIGO 44.º

Competência da comissão eleitoral

À comissão eleitoral compete:
a) Elaborar os cadernos eleitorais;
b) Verificar a capacidade eleitoral dos competentes nas listas

candidatadas;
c) Fiscalizar a campanha eleitoral, garantindo igualdade de condi-

ções de todas as candidaturas;
d) Imprimir os boletins de voto;
e) Fiscalizar o acto eleitoral;
f) Apurar os resultados eleitorais e dar-lhes a maior publicidade;
g) Estar presente na tomada de posse dos novos corpos dirigentes.

ARTIGO 45.º

Impugnação

1 � Qualquer período de impugnação deverá ser feito por escrito
à comissão eleitoral, até vinte e quatro horas após o termo do
apuramento dos actos eleitorais.

2 � A comissão eleitoral terá prazo de uma semana para apreciar e
decidir sobre; os pedidos de impugnação. No caso de a impugnação das
eleições ser aceite, o presidente da assembleia-geral cessante deverá
proceder à marcação de nova período eleitoral no prazo de vinte e
quatro horas, mantendo-se em exercício os corpos de gerentes cessantes.

3 � Apenas as listas concorrentes poderão recorrer a este pro-
cesso.

ARTIGO 46.º

Tomada de posse

1 � Os membros da lista eleita tomarão posse cm cerimónia pública
até 10 dias após a publicação da acta final com os resultados eleitorais.

2 � Os corpos dirigentes cessastes deverão fazer a entrega e con-
firmação de todos os documentos, inventários, arquivos e haveres da
Associação de Académica e prestar todos os esclarecimentos necessá-
rios, de forma a não sofrer interrupção que prejudique o funciona-
mento da Associação de Académica.

§ único. A assembleia-geral cessante deverá presidir à tomada de
posse, sendo obrigatória a elaboração de uma acta, que deverá ser
assinada pela comissão eleitoral, corpos dirigentes eleitos e cessastes.

CAPÍTULO VIII

Disposições finais

ARTIGO 47.º

Revisão

1 � As deliberações sobre a alteração dos estatutos estão sujeitas
ao mesmo regime estabelecido para aprovação dos mesmos.

2 � As deliberações sobre alterações dos estatutos só terão efeito
quando votadas, pelo menos, por três quartos do número total de estu-
dantes, em assembleia geral. expressamente convocada para esse fim.

3 � A resolução dos casos omissos nestes estatutos e demais regu-
lamentos são da competência da assembleia geral.

ARTIGO 48.º

Dissolução

1 � A Associação só pode ser extinta por decisão da assembleia-
-geral tomada por maioria de três quartos da totalidade dos estudantes
e convocada para o efeito.

2 � Em caso de extinção da Associação, os seus bens ficarão su-
jeitos ao disposto no artigo 166.º, n.º 2, do Código Civil.

20 de Setembro de 2004. � O Secretário-Geral, António Raul Capaz
Coelho. 3000156443

ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DA ESCOLA
SUPERIOR AGRÁRIA DE PONTE DE LIMA

Estatutos

CAPÍTULO I

Generalidades

ARTIGO 1.º

Denominação

1 � A Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de
Ponte de Lima, fundada em 1990, e constituída por tempo
indeterminado, é uma estrutura organizativa e representativa de to-
dos os alunos da Escola Superior Agrária de Ponte de Lima.

2 � Rege-se pelos presentes estatutos e pela Lei n.º 33/87, de 11 de
Julho, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 35/96, de 29 de Agosto.

3 � Tem a sua sede nas instalações da Escola Superior Agrária,
em Refóios do Lima, 4990 Ponte de Lima.

ARTIGO 2.º

1 � Os seus fins são:
a) Contribuir para a defesa da dignidade e dos direitos dos seus

membros;
b) Promover actividades culturais e de formação profissional;
c) Contribuir para actividades recreativas e desportivas dentro e

fora da Escola;
d) Colaborar com os serviços, para o efeito qualificados, na divul-

gação de assuntos de carácter técnico, científico e social;
e) Representar os alunos da Escola Superior Agrária de Ponte de

Lima em qualquer actividade oficial.
2 � A prossecução e a realização dos fins previstos nas alíneas

anteriores ficam dependentes dos recursos financeiros da Associação,
bem como da sua oportunidade.

CAPÍTULO II
Membros

SECÇÃO I

Categorias

ARTIGO 3.º

Membros

A Associação é constituída pelas seguintes categorias de membros:
a) Efectivos;
b) Por inerência;
c) Extraordinários;
d) Honorários;
e) Fundadores.

ARTIGO 4.º

Membros efectivos

A qualidade de membro efectivo da Associação adquire-se em resul-
tado de um acto voluntário de inscrição na mesma, por parte de qual-
quer membro por inerência.

ARTIGO 5.º

Direitos

São direitos dos membros efectivos:
a) Contribuir para a prossecução dos fins da Associação;
b) Participar nas assembleias gerais;
c) Votar e candidatar-se aos órgãos dirigentes da Associação, de

acordo com os presentes estatutos;
d) Participar nas actividades da Associação e usufruir de todas as

regalias que ela proporcione, em condições mais vantajosas que os
restantes membros;

e) Frequentar a sede e outras instalações, pertencentes ou afectas à
Associação, dispondo dos diferentes equipamentos e serviços destina-
dos à utilização dos seus membros;
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f) Recorrer para o conselho fiscal e jurisdicional das deliberações
dos órgãos da Associação que considere lesivas dos seus direitos
associativos.

ARTIGO 6.º

Deveres

São deveres dos membros efectivos:
a) Contribuir para o prestígio da Associação e fomentar, por todos

os meios ao seu alcance, o seu progresso e desenvolvimento;
b) Respeitar e cumprir os estatutos, os regulamentos e as decisões

legalmente tomadas pelos órgãos dirigentes da Associação;
c) Pagar a jóia. de inscrição e a quota anual de membros efectivos,

a lixar anualmente pela direcção da Associação;
d) Comparecer às reuniões da assembleia geral;
e) Aceitar desempenhar qualquer cargo para que seja eleito;
f) Requisitar um cartão de identidade e um exemplar dos Estatutos.

ARTIGO 7.º

Membros por inerência

1 � São membros por inerência da Associação, todos os estudan-
tes matriculados e inscritos nos Cursos ministrados pela Escola Supe-
rior Agrária de Ponte de Lima, salvo se, após a sua matrícula, decla-
rarem expressamente por escrito e perante a mesa da assembleia geral,
pretensão contrária.

2 � São considerados estudantes da ESAPL todos os alunos matri-
culados e inscritos na mesma e até ao momento em que recebam ou
possam receber o diploma do seu curso.

ARTIGO 8.º

Direitos

São direitos dos membros por inerência:
a) Os previstos nas alíneas a), b), c), e) e f) do artigo 5.º;
b) Participar nas actividades da Associação e usufruir de todas as

regalias que ela proporcione.

ARTIGO 9.º

Deveres

São deveres dos membros por inerência os previstos nas alíneas a),
b), e) e f) do artigo 6.º

ARTIGO 10.º

Membros extraordinários

São membros extraordinários da Associação, todos os antigos alu-
nos da ESAPL, ou outros estudantes, que se inscrevam numa ou mais
secções da Associação e paguem a respectiva quota.

ARTIGO 11.º

Direitos

São direitos dos membros extraordinários:
a) Participar nas actividades em que se inscreverem, de acordo com

os seus regulamentos;
b) Frequentar as instalações da Associação;
c) Recorrer para o órgão competente em caso de lesão dos seus

direitos.
ARTIGO 12.º

Deveres

São deveres dos membros extraordinários:
a) Pagar a quota mínima fixada pela secção, ou secções, em que se inscreva;
b) Contribuir para o prestígio da Associação;
c) Respeitar o disposto nos presentes estatutos;
d) Comparecer às reuniões da assembleia geral;
e) Aceitar desempenhar qualquer cargo para que seja eleito;
f) Requisitar um cartão de identidade e um exemplar dos Estatutos.

ARTIGO 13.º

Membros honorários

Podem ser eleitos membros honorários da Associação, pela
assembleia geral e sob proposta de um ou mais órgãos dirigentes da
Associação, os antigos alunos da Escola Superior Agrária, e ainda outras
individualidades, que tenham prestado relevantes serviços à Associa-
ção.

ARTIGO 14.º

Direitos

São direitos dos membros honorários:
a) Os previstos nas alíneas a), e) e f) do artigo 5.º;

b) Participar nas actividades da Associação e usufruir de todas as
regalias que ela proporcione.

ARTIGO 15.º

Deveres

São deveres dos membros honorários os previstos nas alíneas a),
b), c) e f) do artigo 6.º

ARTIGO 16.º

Membros fundadores

São membros fundadores todos os membros efectivos e por
inerência, inscritos no ano lectivo de 1990-1991.

SECÇÃO II

Sanções

ARTIGO 17.º

Classificação

1 � As sanções, que serão registadas em livro próprio e exclusivo
para o efeito, e aplicáveis a todos os membros, independentemente
da sua categoria, são as seguintes:

a) A advertência;
b) A suspensão;
c) A demissão.
2 � Nenhuma sanção será aplicada, sem a realização de um inqu-

érito prévio, com. a possibilidade de defesa, do membro em causa, o
qual deve ser notificado da instauração de um processo, com vista à
aplicação de uma. sanção, bem como dos motivos que a determinam.

3 � O membro a quem for instaurado um inquérito disporá de 15
dias para apresentar a sua defesa, o que não se verificando não impe-
de que o processo prossiga os seus trâmites normais.

ARTIGO 18.º

Advertência

A advertência, que ficará registada para efeitos de reincidência, será
aplicável nos seguintes casos:

a) Violação dos estatutos por negligência ou sem consequências graves;
b) Não acatamento, por negligência, das deliberações legalmente

tomadas;
c) Acções negligentes que desprestigiem e prejudiquem a Associa-

ção.
ARTIGO 19.º

Suspensão

A suspensão, que implica a perda dos direitos associativos por tempo
variável, segundo a gravidade da falta, sem poder contudo exceder um
ano, será aplicável nos seguintes casos:

a) Não acatamento doloso das deliberações legalmente tomadas;
b) Violação dolosa das normas estatutárias e regulamentares;
c) Provocação dolosa de prejuízos morais ou materiais à Associação,

independentemente de indemnização devida pelos danos causados;
d) Reincidência no cometimento de faltas merecedoras de adver-

tência.
ARTIGO 20.º

Demissão

A demissão, que implica a perda definitiva dos direitos associativos,
é aplicável nos seguintes casos:

a) Reincidência no cometimento de faltas a que fosse aplicável a
suspensão;

b) Condenação por qualquer crime em pena de prisão superior a
dois anos.

CAPÍTULO III

Órgãos

ARTIGO 21.º

Órgãos da Associação

1 � São órgãos dirigentes da Associação:
a) A assembleia geral;
b) A mesa da assembleia geral;
c) A direcção-geral;
d) O conselho fiscal e jurisdicional.
2 � São órgãos dirigentes da Associação, para além dos corpos

dirigentes, todas as subdivisões funcionais da direcção-geral, secções
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autónomas e ainda as estruturas de natureza académica, cultural e
desportiva afectas à Associação.

3 � O mandato dos órgãos dirigentes da Associação, referidos nas
alíneas b), c) e d) do n.º 1, é de um ano.

4 � É incompatível o exercício de funções, simultâneo e pela
mesma pessoa, de mais de um cargo dos órgãos dirigentes da Asso-
ciação.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 22.º

Definição

A assembleia geral é o órgão deliberativo máximo da Associação e
as suas delliberações vinculam as restantes estruturas associativas.

ARTIGO 23.º

Composição

A assembleia geral é composta pelos membros efectivos e pelos
membros por inerência da Associação, no pleno gozo dos seus direi-
tos associativos.

ARTIGO 24.º

Competência

1 � A assembleia geral pode discutir e deliberar sobre todos os
assuntos relacionados com os objectivos da Associação.

2 � É da exclusiva competência da assembleia geral:
a) A eleição directa, secreta e universal, pelo método uninominal,

do conselho fiscal e jurisdicional;
b) A discussão e aprovação do plano global de actividades e orçamento;
c) A aprovação do relatório global de actividades e contas;
d) A aprovação do regulamento eleitoral;
e) A fixação do montante da jóia de inscrição e quota anual dos

membros efectivos.
3 � Para os efeitos previstos no número anterior a assembleia ge-

ral deverá reunir, ordinariamente, na altura devida, dentro dos 30 dias
imediatamente seguintes à tomada de posse da mesa da assembleia
geral e da direcção-geral para o cumprimento do disposto nas alíneas a)
e b), do número anterior, e dentro dos 30 dias imediatamente seguin-
tes ao termo de um mandato para o cumprimento do disposto na
alínea c).

ARTIGO 25.º

Convocação

1 � A convocação da assembleia geral é da responsabilidade da mesa
da assembleia geral, a qual difundirá com pelo menos oito dias de
antecedência, a data, a hora, o local e a ordem de trabalhos da
assembleia convocada.

2 � A assembleia geral, extraordinária, poderá ser convocada por
iniciativa da mesa da assembleia geral, da direcção-geral e do conse-
lho fiscal e jurisdicional, ou por proposta de cinco por cento dos
membros por inerência.

ARTIGO 26.º

Quórum

1 � A assembleia geral pode deliberar com a presença de pelo
menos cinquenta por cento mais um do número legal dos seus mem-
bros por inerência.

2 � Não se verificando o quórum previsto no número anterior, os
trabalhos da assembleia geral iniciar-se-ão trinta minutos mais tarde
com o número de membros presente, se a mesa da assembleia geral
entender existir quórum suficiente.

SECÇÃO II

Mesa da assembleia geral

ARTIGO 27.º

Composição

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
por dois secretários.

2 � A mesa da assembleia geral é eleita maioritariamente nos ter-
mos do artigo 49.º

ARTIGO 28.º

Competência

Compete à mesa da assembleia geral:
a) Convocar e dirigir os trabalhos da assembleia geral;

b) Presidir à comissão eleitoral e à comissão de revisão dos estatu-
tos com direito a voto, na pessoa do seu presidente;

c) Deliberar sobre a realização de referendos;
d) Dar posse aos novos órgãos dirigentes da Associação;
e) Dar posse a todo o tempo, a novos elementos da direcção-geral,

substitutos de elementos demissionários, sob proposta do respectivo
presidente.

SECÇÃO III

Direcção-geral

ARTIGO 29.º

Definição

1 � A direcção-geral é o órgão executivo máximo da Associação,
assegurado a sua gestão corrente e a prossecução dos seus fins.

2 � Reunirá em sessão ordinária, mensalmente, excepto nos me-
ses de Agosto e Setembro.

ARTIGO 30.º

Composição

1 � A direcção-geral da Associação é composta por um número
ímpar de elementos, num mínimo de cinco, sendo um presidente, um
vice-presidente, um tesoureiro, um secretário e um responsável por
cada secção que se entender útil existir.

2 � Sempre que se torne necessário, pode a direcção-geral recor-
rer ao trabalho de outros elementos, embora a responsabilidade pelos
actos praticados sob a sua orientação caiba sempre aos seus membros
efectivos.

ARTIGO 31.º

Competência

Compete à direcção-geral:
a) Cumprir e fazer cumprir os estatutos da Associação;
b) Elaborar o seu plano global de actividades e orçamento e

submetê-lo à aprovação da assembleia geral;
c) Elaborar o relatório global de actividades e contas do seu man-

dato e apresentar o mesmo, para aprovação, à assembleia geral;
d) Executar as deliberações da assembleia geral;
e) Assegurar o funcionamento permanente da Associação e admi-

nistrar o seu património;
f) Representar a Associação;
g) Coordenar e orientar o trabalho das secções autónomas em que

a direcção-geral seja estruturada;
h) Criar e extinguir comissões promotoras/organizadoras de pro-

jectos e actividades associativas e aprovar os seus regimentos;
i) Admitir e demitir os seus funcionários, regulamentar e fiscalizar

os seus serviços e fixar os seus vencimentos;
j) Admitir os membros extraordinários da Associação;
k) Genericamente, assegurar e impulsionar a actividade tendente à

prossecução dos objectivos da Associação e exercer as demais fun-
ções que lhe sejam atribuídas por lei, pelos presentes estatutos, ou
pela assembleia geral, bem como exercer as competências que não
sejam expressamente atribuídas a outro órgão.

ARTIGO 33.º

Cessação de funções

Cessa as suas funções como elemento da direcção-geral aquele que
perder a qualidade de membro por inerência da Associação, aquele que
renuncie ao seu cargo, por escrito, ou aquele que for demitido pela
direcção-geral, carecendo este último expediente de deliberação por
maioria absoluta dos elementos efectivos da mesma.

ARTIGO 34.º

1 � A direcção-geral pode ser destituída pela assembleia geral, em
reunião convocada expressamente para o efeito.

2 � A direcção-geral considera-se ainda destituída se:
a) Metade mais um dos seus elementos efectivos cessarem funções,

sem que tenham sido substituídos;
b) Apresentar em bloco a sua demissão perante a mesa da assembleia geral.
3 � No caso de destituição da direcção-geral, deverão realizar-se

eleições, dentro de um período máximo de 30 dias, cabendo à mesa
da assembleia geral assegurar, nesse período, e até à tomada de posse
de nova direcção-geral, a gestão corrente da Associação.

ARTIGO 35.º

Deliberações

As deliberações da direcção-geral são vinculativas para as estrutu-
ras da Associação, excepto para a assembleia geral e para o conselho
fiscal e jurisdicional.
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ARTIGO 36.º

Responsabilidade

1 � Cada membro da direcção-geral é individualmente responsá-
vel pelos seus actos e solidariamente com os demais, por todas as
medidas ilegais tomadas pela direcção-geral, salvo quando faça decla-
rar em acta que foi contrário a essas deliberações.

2 � Os membros da direcção-geral são ainda responsáveis pelos
bens e valores à sua guarda.

SUBSECÇÃO I

Secções autónomas

ARTIGO 37.º

Definição

As secções autónomas são parte integrante da Associação e destinam-
-se à prossecução dos objectivos definidos nos presentes estatutos.

ARTIGO 38.º

Composição

As secções autónomas são compostas por todos os membros nelas
inscritos.

ARTIGO 39.º

Criação

As secções são criadas pela direcção-geral com fundamento em
actividades desenvolvidas por grupos de membros efectivos.

ARTIGO 40.º

Direcção da secção

Cada secção será dirigida por uma direcção, a qual será presidida
pelo director de secção e composta ainda por quatro elementos a eleger
pelos respectivos seccionistas.

ARTIGO 41.º

Financiamento

1 � As secções têm orçamento próprio, aprovado pela direcção-
-geral, de quem depende financeiramente.

2 � Os orçamentos das secções são sempre integrados no orça-
mento da Associação.

3 � São receitas próprias das secções:
a) O subsídio anual atribuído pela direcção-geral;
b) As quotas pagas pelos membros da secção;
c) As doações, legados e subsídios a esta atribuídos;
d) As receitas provenientes de actividades por elas desenvolvidas.
4 � As receitas próprias de citada secção só podem ser utilizadas por

estas, tendo que estar inscritas no orçamento e que constar nas contas.
5 � As contas das secções são obrigatoriamente integradas no re-

latório de contas da Associação.

ARTIGO 42.º

Dissolução

1 � As secções poderão ser dissolvidas pela direcção-geral com
fundamento em:

a) Deliberação dos membros da própria secção;
b) Impossibilidade financeira de a manter;
c) Inexistência de membros efectivos;
d) Inexistência prolongada de actividades;
e) Oposição das suas acções ao preceituado nestes estatutos, após

parecer favorável do conselho fiscal e jurisdicional.
2 � Em caso de dissolução de qualquer secção, se a mesma não for

reorganizada no prazo de três meses, a direcção-geral dará aos seus
haveres o destino que julgar mais adequado.

SECÇÃO IV

Conselho fiscal e jurisdicional

ARTIGO 43.º

Definição
O conselho fiscal e jurisdicional é o órgão de fiscalização e jurisdi-

ção da Associação.
ARTIGO 44.º

Composição

O conselho fiscal e jurisdicional é composto por um presidente e
por dois vogais, eleitos em assembleia geral, por votação secreta,

directa e universal, segundo método uninominal, sendo o cargo de
presidente ocupado pelo candidato mais votado.

ARTIGO 45.º

Competência

Compete ao conselho fiscal e jurisdicional:
a) Emitir parecer sobre o relatório global de actividades e contas,

apresentado pela direcção-geral, antes da sua apreciação pela
assembleia geral;

b) Apreciar a conformidade dos regulamentos internos dos órgãos
da Associação;

c) Aplicar sanções aos membros da Associação, nos termos dos
artigos 17.º a 20.º;

d) Requerer a convocação da assembleia geral, para análise de as-
suntos da sua competência;

e) Substituir a mesa da assembleia geral, em caso de demissão desta;
f) Exercer as demais funções que lhe sejam atribuídas por lei, pelos

presentes estatutos, ou pela assembleia geral.
g) Reunir uma vez por mês com a tesoureira para apreciar as con-

tas da direcção.
ARTIGO 46.º

Demissão

1 � O conselho fiscal e jurisdicional considera-se demitido quando
a maioria dos seus elementos perderem o mandato.

2 � Verificado o disposto no número anterior, a mesa da assembleia
geral, convocará uma assembleia geral para a eleição de novo conse-
lho fiscal e jurisdicional, nos termos do artigo 44.º

SECÇÃO V

Regulamentos

ARTIGO 47.º

Regulamento geral

1 � O regulamento geral consiste num conjunto de normas re-
guladoras da aplicação dos presentes estatutos, desenvolvendo as re-
gras de funcionamento dos órgãos associativos e estabelecendo pro-
cedimentos administrativos.

2 � O regulamento geral será aprovado pela assembleia geral, por
maioria qualificada de dois terços dos elementos presentes.

CAPÍTULO IV

Eleições

ARTIGO 48.º

Capacidade eleitoral

Têm capacidade eleitoral, activa e passiva, todos os membros por
inerência da Associação, no pleno gozo dos seus direitos associativos.

ARTIGO 49.º

Anualidade e sistema eleitoral

1 � As eleições para os órgãos dirigentes da Associação têm lugar
anualmente � 1.ª quinzena de Junho � e processar-se-ão por sufrá-
gio directo, secreto e universal.

2 � As candidaturas para a mesa da assembleia geral e direcção-
-geral serão apresentadas em lista conjunta e completa.

3 � Será eleita para a mesa da assembleia geral e para a direcção-geral
a lista que obtiver a maioria absoluta dos votos validamente expressos.

4 � Caso nenhuma lista obtenha a maioria absoluta dos votos
validamente expressos haverá lugar a segunda volta, a disputar entre
as duas listas mais votadas.

5 � As candidaturas ao conselho fiscal e jurisdicional serão apre-
sentadas uninominalmente à mesa da assembleia geral sufragadas na
assembleia geral ordinária, seguinte à tomada de posse da mesa da
assembleia geral e da direcção-geral.

6 � Serão aceites as candidaturas de listas até 15 dias antes do dia
das eleições.

ARTIGO 50.º

Regulamento eleitoral

O regulamento eleitoral, que será aprovado em assembleia geral, defi-
nirá o calendário eleitoral e bem assim os procedimentos a observar.
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ARTIGO 51.º

Comissão eleitoral

1 � A comissão eleitoral, será composta:
a) Pelo presidente da mesa da assembleia, que presidirá;
b) Por quatro vogais, eleitos pela assembleia geral;
c) Por dois representantes de cada lista candidata.
2 � A comissão eleitoral, que entrará em funções após a eleição

dos seus vogais, coordenará todo o processo eleitoral, e cessará fun-
ções, quando da tomada de posse dos novos órgãos dirigentes eleitos.

ARTIGO 52.º

Impugnado

1 � A impugnação das eleições deve ser feita por escrito e dirigida
à comissão eleitoral, até quarenta e oito horas após o termo do
apuramento dos resultados eleitorais.

2 � A comissão eleitoral pronunciar-se-á sobre os eventuais pedi-
dos de impugnação no prazo de setenta e duas horas, após o termo do
apuramento dos resultados eleitorais.

ARTIGO 53.º

Tomada de posse

1 � Os membros da lista eleita tomarão posse em cerimónia pú-
blica, no prazo dia 15 dias após a publicação da acta final, da respon-
sabilidade da comissão eleitoral.

2 � A posse é conferida pelo presidente da mesa da assembleia
geral, em funções.

CAPÍTULO V

Património e finanças

ARTIGO 54.º

Património

1 � É considerado património da Associação o conjunto de bens,
instalações, equipamentos, direitos e obrigações cuja titularidade lhe
pertença.

2 � A gestão e a utilização das instalações e equipamentos cedidos
pelo IPVC ou por outras entidades à Associação, ao abrigo da lei ou de
acordos estabelecidos entre ambas as partes, caberá à Associação, de
acordo com os seus interesses, estando vedada a possibilidade de as mesmas
serem afectas a fins diversos dos perseguidos pela Associação.

ARTIGO 55.º

Financiamento

1 � São fontes de financiamento da Associação:
a) Os apoios financeiros concedidos por entidades oficiais;
b) Quaisquer donativos, legados ou subsídios;
c) O produto resultante do pagamento da jóia de inscrição e da

quota anual, por parte dos membros efectivos;
d) As receitas provenientes das suas actividades.
2 � A fixação do montante do custo dos bens fornecidos e dos

serviços prestados aos membros cabe à direcção-geral.

ARTIGO 56.º

Fundos

Os fundos da Associação devem ser depositados em estabelecimento
bancário, à ordem da direcção-geral.

21 de Setembro de 2004. � O Secretário-Geral, António Raul Capaz
Coelho. 3000156445

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA SUPERIOR
DE TECNOLOGIA DA SAÚDE DE COIMBRA

Acta

Aos 14 dias do mês de Maio de 2003, pelas dezoito horas e cin-
quenta minutos, no Auditório de Santa Clara da Escola Superior de
Tecnologia da Saúde de Coimbra, cerca de 10 % dos alunos desta Escola
reuniram-se, sob a presidência do aluno Timóteo dos Santos Pires,
presidente da mesa da reunião geral de alunos, do 1.º secretário, Rita
Veiga e do 2.º secretário Ângelo Casaleiro, sendo um dos pontos de
trabalho: alteração de alguns artigos dos estatutos da associação de
estudantes aprovados em 17 de Maio de 1994 e publicados no Diário
da República, 3.ª série, n.º 85, de 11 de Abril de 1997.

Iniciou-se a reunião com a leitura das alterações a efectuar aos arti-
gos 3.º, 4.º, 5.º, 7.º, 11.º, 20.º, 22.º, 23.º, 24.º, 26.º, 27.º, 28.º, 40.º, 44.º,
45.º, 46.º, 47.º, 50.º, 51.º e 52.º, tendo sido aprovadas por unanimidade.
Foi decidido mandar publicar no Diário da República apenas as alterações.

O Presidente, Timóteo dos Santos Pires. � A Secretária, Rita Isa-
bel Veiga.

Estatutos

CAPÍTULO I

Princípios gerais

ARTIGO 3.º

Objectivos

São objectivos da associação de estudantes � ESTeSC:
1) Representar globalmente todos os estudantes matriculados nos

curso, ministrados na ESTeSC e defender os seus legítimos interesses;
2) Promover a formação cívica, humana, científica, cultural e

desportiva dos estudantes da ESTeSC;
5) Contribuir e promover a participação dos seus estudantes da

ESTe5C na discussão dos problemas educativos.

ARTIGO 4.º

Sigla e símbolo

1 � A Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia
da Saúde de Coimbra identifica-se pela sigla AE-ESTeSC.

2 � O símbolo da AE-ESTeSC é aquele que vier a ser definido pela
direcção, depois de ratificado pela assembleia geral.

CAPÍTULO II

ARTIGO 5.º

Membros

São membros da AE-ESTeSC todos os estudantes matriculados nos
cursos ministrados pela ESTeSC.

ARTIGO 7.º

Deveres

São deveres dos membros:
2 � Participar nas assembleias gerais bem como em todas as acti-

vidades promovidas pela AE-ESTeSC.

ARTIGO 11.º

Sócios extraordinários

1 � São sócios extraordinários da ESTeSC, todos os antigos alu-
nos, professores e funcionários da ESTeSC ou da ETSSC, bem como
todos os alunos de estabelecimentos do ensino superior politécnico,
que se inscrevam como tal, que paguem a jóia e a quota anual corres-
pondente.

CAPÍTULO III

ARTIGO 20.º

Património

2 � Todo o equipamento e restante material inventariado.

CAPÍTULO IV

Órgãos

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 22.º

Definição

2 � Cada membro tem direito a um voto, não podendo este ser
delegado.

ARTIGO 23.º

Competências

À assembleia geral compete, nomeadamente:
5 � Fixar os montantes das quotas anuais dos sócios efectivos e

extraordinários, bem como da jóia a pagar pelos últimos.
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ARTIGO 24.º

Mesa

1 � A mesa da assembleia geral é composta por:
a) Um presidente;
b) Um 1.º secretário;
c) Um 2.º secretário.

ARTIGO 26.º

Convocação

1 � c) A requerimento do concelho fiscal.
d) A requerimento de um número mínimo de um quarto dos seus

membros, devidamente identificados em abaixo assinado.
2 � A convocação da assembleia geral é feita, pelo menos, com

três dias úteis de antecedência.
3 � A convocatória de assembleias gerais extraordinárias é feita,

pelo menos, com vinte e quatro horas de antecedência.
4 � A convocatória é fixada nos locais da praxe, de forma bem

visível, e dela constarão o dia, a hora, o local e a ordem de trabalhos,
expressos de forma inequívoca.

ARTIGO 27.º

Funcionamento

1 � Na ausência do presidente da mesa, as suas funções serão de-
sempenhadas pela ordem hierárquica constante no artigo 24.º

4 � Na ausência de algum dos outros elementos da mesa, a
assembleia geral elegerá um membro, que desempenhará as suas fun-
ções.

SECÇÃO II

A direcção

ARTIGO 28.º

Composição

1 � A direcção é composta por um número ímpar de elementos,
com um mínimo de cinco e um máximo de onze, de entre os quais
constará obrigatoriamente:

a) Um presidente;
b) Um vice-presidente;
c) Um primeiro-secretário;
d) Um segundo-secretário;
e) Um tesoureiro.

CAPÍTULO V

Núcleos

ARTIGO 40.º

Finanças

1 � Os núcleos são financeiramente dependentes da direcção da
Associação de Estudantes da ESTeSC.

CAPÍTULO VI

Eleições

ARTIGO 44.º

Processo eleitoral

2 � A data das eleições será marcada pelo presidente da mesa da
assembleia geral, com um mínimo de 30 dias de antecedência e não
poderá coincidir com as férias escolares da AE-ESTeSC.

3 � As candidaturas aos diferentes corpos sociais da AE-ESTeSC
serão apresentadas em listas separadas, entregues ao presidente da mesa
da assembleia geral, até duas semanas antes do dia marcado para o
acto eleitoral e subscritas por um mínimo de 50 membros.

ARTIGO 45.º

Sistema eleitoral

1 � Os diferentes órgãos sociais da AE-ESTeSC são eleitos pelos
seus membros, em sufrágio directo, secreto e universal.

2 � No caso de concorrerem às eleições apenas duas listas, ao
mesmo corpo social, a lista vencedora será aquela que obtiver mais de
metade dos votos validamente expressos.

3 � No caso de concorrerem mais de duas listas, ao mesmo corpo
social, e nenhuma delas possa ser considerada vencedora, nos termos
do n.º 2, realizar-se-á uma segunda volta, no prazo máximo de se-
tenta e duas horas, à qual concorrerão apenas as duas listas mais vo-
tadas, sem que haja lugar a nova campanha eleitoral.

ARTIGO 46.º

Comissão eleitoral

3 � A comissão eleitoral será composta pelo presidente da mesa
da assembleia geral em exercício, que presidirá e terá voto de quali-
dade, e um representante de cada uma das listas concorrentes aos di-
ferentes corpos sociais.

ARTIGO 47.º

Competências da comissão eleitoral

h) Estar presente na tomada de posse dos corpos sociais eleitos;

CAPÍTULO VII

Disposições finais

ARTIGO 50.º

Revisão

Os presentes estatutos só podem ser revistos em assembleia geral
especialmente convocada para o efeito e com os votos favoráveis
dos membros presentes.

ARTIGO 51.º

Dissolução

A AE-ESTeSC só pode ser extinta em assembleia geral, especial-
mente convocada para o efeito, e com os votos favoráveis de três
quartos dos membros.

ARTIGO 52.º

Entrada em vigor

Os presentes estatutos entram em vigor imediatamente após a sua
aprovação, sem prejuízo da sua posterior publicação.

17 de Setembro de 2004. � O Secretário-Geral, António Raul Capaz
Coelho. 3000156452

GRUPO AMIZADE � TEMPOS LIVRES E EDUCAÇÃO
PARA A PAZ

Cópia de documento apresentado, para conferência, na Estação de
Correios de Arrifana.

Estatutos

ARTIGO 1.º

Denominação

1 � A associação juvenil adopta o nome de Grupo Amizade �
Tempos Livres e Educação para a Paz, a seguir denominada GA.

2 � O GA é constituído por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede

O GA tem como sua sede provisória o antigo patronato no lugar
da Giesteira, São João de Ver, no concelho de Santa Maria da Feira,
distrito de Aveiro.

ARTIGO 3.º

Princípios fundamentais

1 � O GA tem como princípios fundamentais a ocupação saudá-
vel dos tempos livres dos jovens e da população em geral, através das
suas actividades culturais, recreativas e desportivas.

2 � Também é princípio fundamental do GA a divulgação dos
valores universais da paz, quer através das suas actividades, quer atra-
vés de outros meios.

3 � O GA não se identifica com quaisquer fins partidários, sindi-
cais ou lucrativos para si ou para os seus associados.

ARTIGO 4.º

Origem

O GA reconhece as suas origens e ligações ao grupo de animadores
de adolescentes e jovens da Paróquia de São João de Ver, concelho de
Santa Maria da Feira.
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ARTIGO 5.º

Objectivos

O GA tem como objectivos:
a) Organização de actividades e espaços para ocupação de tempos

livres sadios dos seus sócios e da população em geral;
b) Promover e divulgar a educação e a cultura para a paz.

ARTIGO 6.º

Sócios

1 � Podem ser sócios todos os indivíduos, sem discriminação do
sexo, raça, crença política ou religiosa.

2 � São sócios fundadores as pessoas que aderiram ao GA até a
data da sua constituição legal.

ARTIGO 7.º

Admissão, suspensão e exclusão

1 � Compete à direcção admitir ou suspender sócios, cabendo das
suas decisões direito de recurso para a assembleia geral.

2 � Por suspensão entende-se a perda dos direitos consagrados no
artigo 8.º deste estatutos.

3 � A exclusão de sócios cabe unicamente à assembleia geral.
a) A direcção pode propor à assembleia geral a exclusão de um sócio.
4 � Os sócios são suspensos automaticamente quando não cum-

prirem com o pagamento das quotas.
a) A suspensão é levantada após a regularização da falta.
5 � Os sócios podem ser excluídos se:
a) A falta de pagamentos se mantiver, após o envio de carta regis-

tada com aviso de recepção e a passagem de 30 dias após a sua recep-
ção, salvo motivo considerado válido pela direcção;

b) Por actos que atentem contra os fins e bom nome do GA;
c) Por actos que perturbem o seu regular funcionamento;
d) Por não respeitarem os estatutos.
6 � Em qualquer dos casos, é obrigatório a elaboração de um pro-

cesso disciplinar.
ARTIGO 8.º

Direitos

Constituem direitos de sócios:
a) Participar nas actividades do GA;
b) Receber as publicações editadas pelo GA;
c) Participar na assembleia geral;
d) Votar na assembleia geral;
e) Requerer a convocação extraordinária da assembleia geral, nos

termos do artigo 18.º;
f) Eleger e ser eleito para os corpos gerentes sem prejuízo do aci-

ma exposto;
g) Usufruir das formas de apoio que o GA possa facultar;
h) Ter acesso a informação regular sobre todas as actividades do GA;
i) Receber um exemplar dos estatutos no acto de inscrição.

ARTIGO 9.º

Deveres

Constituem deveres dos sócios:
a) Pagar pontualmente uma quota anual, definida em assembleia geral;
b) Comparecer à assembleia geral;
c) Votar na assembleia geral;
d) Desempenhar com zelo os cargos para que foram eleitos;
e) Contribuir para a realização dos objectivos estatutários, de har-

monia com os regulamentos e deliberação dos órgãos do GA;
f) Zelar pela imagem e bom nome do GA junto dos poderes públi-

cos, da sociedade e da juventude.

ARTIGO 10.º

Responsabilidade disciplinar

Incorre em responsabilidade disciplinar o sócio que:
a) Não observar ou infringir as disposições estatutárias e regula-

mentares;
b) Cause dano ao GA e não se prontifique à respectiva reparação;
c) Pelas suas atitudes ou omissões lese os interesses patrimoniais

do GA.
ARTIGO 11.º

Tipo de sanções disciplinar

São as seguintes as sanções aplicáveis aos sócios:
a) Advertência;

b) Suspensão do exercício doe direitos associativos;
c) Exclusão da qualidade de sócio.
2 � Todas estas sanções são comunicadas por escrito ao sócio

faltoso.
a) A aplicação da pena de advertência é da competência da direcção.
3 � Ao sócio excluído é aplicável ao disposto no artigo 181.º do

Código Civil: o associado que por qualquer forma deixar de pertencer
à associação não tem o direito de repetir as quotizações que haja pago
e perde o direito ao património social, sem prejuízo da sua responsa-
bilidade por todas as prestações relativas ao tempo em que foi mem-
bro da associação.

ARTIGO 12.º

Órgãos

São órgãos do GA:
a) Assembleia geral;
b) Direcção;
c) Conselho fiscal;

ARTIGO 13.º

Remuneração

Os elementos dos órgãos do GA podem ser remunerados, cabendo
a decisão à assembleia geral.

ARTIGO 14.º

Eleições

1 � Os elementos dos órgãos deverão ser sócios há pelo menos
um ano.

2 � Os titulares da mesa da assembleia geral, da direcção e do con-
selho fiscal são eleitos por lista através de sufrágio directo e secreto.

3 � Se não existir listas a eleições, a actual direcção poderá, se
assim o desejar, prolongar o seu mandato por mais dois anos.

a) Uma direcção eleita só pode prolongar o seu mandato uma vez.
4 � As listas candidatas à direcção poderão ainda incluir elemen-

tos suplentes que preencherão as eventuais vagas, entrando em fun-
ções por desistência de algum dos membros.

5 � Nenhum sócio poderá integrar cumulativamente cargos nos
órgãos sociais.

ARTIGO 15.º

Dos mandatos

Os mandatos dos titulares dos órgãos do GA têm a duração de três
anos.

ARTIGO 16.º

Definição e composição

A assembleia geral é o órgão máximo do GA e é composta por
todos os sócios, em pleno uso dos seus direitos.

ARTIGO 17.º

Competências da assembleia geral

A assembleia geral tem competência genérica, cabendo nomeada-
mente:

a) Aprovar o relatório de condas e o relatório de actividades;
b) Aprovar o plano geral de açtividades e o orçamento geral anuais;
c) Eleger os titulares de cargos nos órgãos do GA;
d) Julgar os recursos interpostos pelos sócios;
e) Deliberar sobre a alteração de estatutos;
f) Deliberar sobre a extinção do GA;
g) Demandar os titulares de cargos dos órgãos do GA por factos

praticados no exercício do cargo;
h) Discutir e aprovar o regulamento interno;
i) Deliberar sobre assuntos de interesse à asssociação.

ARTIGO 18.º

Reunião e convocação da assembleia geral

1 � A assembleia geral reúne ordinariamente, pelo menos duas
vezes por ano, uma para aprovação do plano geral de actividades e o
orçamento geral e outra para aprovação do relatório de contas e o
relatório de actividades.

2 � A assembleia geral reúne extraordinariamente por:
a) Iniciativa do presidente da mesa da assembleia geral;
b) Requerimento de qualquer dos órgãos do GA;
c) Requerimento de pelo menos 25 % dos sócios.
3 � Todas as reuniões da assembleia geral serão sempre convocadas

pelo presidente da mesa ou pelo seu substituto com a antecedência
mínima de 10 dias úteis.
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4 � A convocatória será publicada num órgão de comunicação local
e afixada na sede da associação.

a) A convocatória também poderá ser afixada noutros locais públicos.
5 � A convocatória indicará a ordem de trabalhos.

ARTIGO 19.º

Funcionamento da assembleia geral

1 � A assembleia geral reunirá à hora marcada com a maioria
absoluta dos sócios do GA.

2 � Decorridos trinta minutos após ia hora designada para o iní-
cio da sessão da assembleia geral, esta funcionará com qualquer nú-
mero de sócios.

ARTIGO 20.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é constituída por três elementos, sendo
um presidente, um vice-presidente e um secretário.

ARTIGO 21.º

Definição da direcção

A direcção é o órgão colegial administrativo do GA.

ARTIGO 22.º

Composição da direcção

A direcção é composta no mínimo por um presidente, que a repre-
senta, um vice-presidente, um tesoureiro, um secretário e um vogal.

ARTIGO 23.º

Competências da direcção

Cabem à direcção os seguintes poderes e funções:
a) Administrar e representar o GA;
b) Gerir financeiramente o GA;
c) Negociar, celebrar, cumprir ou fazer cumprir os acordos em que

seja parte o GA;
d) Propor à assembleia geral o montante das quotas;
e) Elaborar anualmente o plano de actividades, o orçamento geral,

o relatório de contas e o relatório de actividades;
f) Exercer as demais competências que a assembleia geral nela de-

legar.
ARTIGO 24.º

Funcionamento da direcção

1 � A direcção só pode tomar deliberações na presença de pelo
menos metade dos seus membros.

2 � As decisões da direcção são tomadas por maioria absoluta dos
elementos presentes.

3 � A direcção reúne pelo menos uma vez por mês.

ARTIGO 25.º

Forma de se obrigar

1 � O GA obriga-se:
a) Com assinaturas conjuntas de três membros da direcção sendo

uma delas a do presidente;
a.1) Para movimentos de fundos, uma delas deve ser do tesoureiro;
b) Com assinatura de um membro da direcção em actos de mero

expediente.
2 � A direcção pode delegar uma das assinaturas do ponto ante-

rior a outra pessoa, mediante registo em acta, excepto a do presiden-
te e do tesoureiro.

ARTIGO 26.º

Composição do conselho fiscal

O conselho fiscal é constituído por três elementos, um presidente,
um vice-presidente e um secretário.

ARTIGO 27.º

Competências

1 � Compete ao conselho fiscal fiscalizar os actos administrati-
vos e financeiros da direcção.

2 � Analisar e dar o parecer sobre relatório de contas.
3 � Coadjuvar a direcção nos seus trabalhos.

ARTIGO 28.º

Receitas

1 � Constituem receitas do GA:
a) As quotas pagas pelos associados;
b) Os subsídios, as doações, às subvenções, as heranças, e os lega-

dos dispostos em seu nome;
c) As receitas pelos serviços prestados e pelas demais actividades

permitidas.
2 � São património do GA todos os bens móveis e imóveis adqui-

ridos e doados à mesma.
ARTIGO 29.º

Quotas

Os montantes das quotas é fixado em assembleia geral, sob propos-
ta da direcção.

ARTIGO 30.º

Omissões

Em tudo o não previsto neste estatuto e demais regulamentos in-
ternos aplicar-se-ão as normas da lei civil em vigor.

António Caetano da Silva � Ramiro de Azevedo Vilar � Hilário
Duarte Moreira de Sousa � André Filipe Castro Rebelo � Cláudio
Miguel Oliveira Matos � Dimas Maia Pinto � Fábia Oliveira � Fi-
lipe Manuel Mendes Ferrão � Hélder Filipe Oliveira Matos � João
Manuel Vilar Rodrigues � Joel Jorge Peixoto Macedo � Jorge Cas-
tanheira Vilar � Lúcia Alexandra Mota Coelho � Luís Miguel Oli-
veira Lemos � Maria Clara de Jesus Alves � Nuno Filipe de Oli-
veira Pais � Sara da Silva Oliveira � Silvana Raquel Gomes
Bernardes � Telma Fernandes de Oliveira � Vítor Hugo da Costa
Vilar.

Vai conforme o original.

22 de Setembro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 3000156597

LOCAL BEST ALMADA

Estatutos

CAPÍTULO I

Disposições gerais

ARTIGO 1.º

Denominação, natureza, sede e personalidade jurídica

1 � O grupo Local BEST Almada, a seguir denominado LBG �
Almada é uma associação de âmbito local composta por alunos e ex-
-alunos da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova
de Lisboa, a seguir designado por FCT-UNL entre os 17 e os 30 anos.
Rege-se pelos presentes estatutos, pelas disposições aplicáveis do
Código Civil e legislação complementar, bem como pelos regulamen-
tos internos, deliberações da sua assembleia geral e regulamentos do
Board of European Students of Technology, a seguir denominado de
BEST internacional.

2 � O LBG � Almada é membro do BEST internacional.
3 � O LBG � Almada tem sede em Almada na Faculdade de Ciên-

cias e Tecnologia, Monte da Caparica, 2820-516 Caparica.
4 � O LBG � Almada tem personalidade jurídica.

ARTIGO 2.º

Objectivos

1 � São objectivos do LBG � Almada:
a) Desenvolver, promover e cooperar em actividades locais para

os estudantes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
Nova de Lisboa, a seguir denominada FCT-UNL;

b) Promover e divulgar o BEST entre os alunos da FCT-UNL;
c) Promover o intercâmbio tecnológico, científico e pedagógico

entre alunos europeus e da FCT-UNL;
d) Cooperar em protocolos com outros grupos locais BEST nou-

tras faculdades de engenharia e tecnologia;
e) Desenvolver actividades numa base permanente de modo a po-

dermos assegurar a satisfação dos estudantes;
f) Desenvolver actividades baseadas nas nossas raízes culturais co-

muns, aprendendo a valorizar as diferenças culturais e a usar essa di-
ferença como alicerce de um trabalho bem conseguido;
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g) Promover o envolvimento activo dos sócios, empenhando a
sua criatividade, saber e iniciativa pessoal a favor do trabalho de equi-
pa não só local como a nível europeu;

h) Participando nas nossas actividades, os sócios devem poder am-
pliar os seus horizontes e experiências pessoais, estabelecendo amiza-
des, divertindo-se e saboreando cada momento do que estão a fazer;

i) Numa base complementar às nossas actividades, apoiaremos ac-
tividades que são coerentes com os nossos objectivos e que promo-
vem organizações/empresas cujos valores não sejam conflituosos com
os nossos.

ARTIGO 3.º

Princípios fundamentais

1 � O LBG � Almada não prossegue fins partidários, sindicais,
religiosos ou lucrativos para si ou para os seus associados e é alheio a
qualquer preconceito político ou confessional.

2 � É vedado ao LBG � Almada qualquer actividade política ou
religiosa.

3 � As actividades desenvolvidas pelo LBG � Almada são basea-
das no respeito mútuo, no tratamento justo e no respeito pelo indi-
víduo.

ARTIGO 4.º

Dos meios

Para a prossecução dos seus fins, pode o LBG � Almada:
a) Realizar intercâmbios com outros grupos membros do BEST

internacional;
b) Colaborar com organismos e afins, de carácter público ou priva-

do, nacionais ou estrangeiros;
c) Organizar encontros, seminários, colóquios, conferências, cur-

sos de formação, cursos de línguas e cursos sazonais de formação;
d) Criar e participar prol de divulgação, lazer e de aprendizagem;
e) Desenvolver todas e quaisquer actividades que venham ao en-

contro dos seus objectivos.

CAPÍTULO II

Dos sócios

ARTIGO 5.º

Definição

1 � Podem ser sócios todos os indivíduos, sem discriminação de
sexo, credo, religioso, político ou laboral.

2 � Só se podem filiar os indivíduos que, no momento da filiação,
sejam estudantes, de qualquer grau, da FCT-UNL, e tenham menos de
30 anos. O direito de ser sócio do LBG � Almada cessa automatica-
mente com a idade de 30 anos.

3 � São três as categorias de sócios: baby-member, full-member e
alumni.

ARTIGO 6.º

Admissão de sócios

Compete à direcção admitir os sócios, cabendo das suas decisões
direito de recurso para a assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Exclusão de sócios

1 � Compete à direcção excluir ou suspender os sócios, cabendo
das suas decisões direito de recurso para o assembleia geral.

2 � Os sócios podem ser excluídos por actos que atentem contra os
fins e o bom nome do LBG � Almada e por actos que perturbem o seu
regular funcionamento.

ARTIGO 8.º

Baby-member

Os novos sócios acham-se automaticamente na categoria de baby-
-member.

2 � Os baby-members não são elegíveis para os corpos sociais do
LBG � Almada.

ARTIGO 9.º

Full-member

1 � A admissão de um baby-member a full-member é da compe-
tência da direcção, cabendo das suas decisões direito de recurso para a
assembleia geral.

2 � Os full-members têm direito a ser eleitos para os corpos so-
ciais.

ARTIGO 10.º

Alumni

1 � O membro alumni é qualquer full-member ou baby-member
activo que deixa de poder exercer as suas funções, ou que não seja
aluno da FCT-UNL à mais de um ano.

2 � Os alumni não têm nem direito a ser eleitos nem a eleger os
órgãos sociais do LBG � Almada.

3 � Os alumni não têm o direito de convocar de requerer uma
convocação extraordinária de uma reunião da assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Direitos de todos os sócios

Sem prejuízo do estabelecido nos artigos 7,º, 8.º, 9.º e 10.º, os di-
reitos dos sócios são:

a) Votar nas reuniões de assembleia geral;
b) Participar nas actividades do LBG � Almada;
c) Participar nas actividades do BEST internacional;
d) Ter acesso aos conteúdos privados do LBG � Almada;
e) Participar nas reuniões da assembleia geral;
f) Usufruir do apoio que o LBG � Almada possa facultar para o

desempenho das suas actividades e papel no seio do LBG � Almada;
g) Ter acesso a informação regular sobre todas as actividades do

LBG � Almada e do BEST internacional;
h) Requerer uma convocação extraordinária de uma reunião da

assembleia geral.
ARTIGO 12.º

Deveres

Sem prejuízo do estabelecido nos artigos 7.º, 8.º, 9.º e 10.º, consti-
tuem os deveres dos sócios:

a) Comparecer às reuniões da assembleia geral;
b) Desempenhar com zelo os cargos para que forem eleitos;
c) Contribuir para a realização dos objectivos estatutários, de har-

monia com os regulamentos e deliberações dos órgãos do LBG �
Almada;

d) Zelar pela imagem e bom nome do LBG � Almada junto dos
poderes públicos, privados, da sociedade, da juventude, do BEST in-
ternacional e dos estudantes da FCT-UNL;

e) Cumprir as disposições estatuárias e regulamentares e as delibe-
rações dos órgãos sociais;

f) Cumprir na íntegra todas as disposições constantes nos protoco-
los estabelecidos pelo LBG � Almada, a que esses sócios adiram.

CAPÍTULO III

Estrutura e funcionamento

SECÇÃO I

Generalidades

ARTIGO 13.º

Dos órgãos

São órgãos do LBG � Almada:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.

ARTIGO 14.º

Renuneração

Os elementos dos órgãos do LBG � Almada não são renumerados.

ARTIGO 15.º

Das eleições

1 � A direcção deverá ser integrada por três ou cinco sócios ele-
gíveis e maiores de dezoito anos.

2 � O conselho fiscal deverá ser integrado por três sócios elegí-
veis e maiores de dezoito anos.

3 � A mesa da assembleia geral deverá ser integrada por três só-
cios elegíveis e maiores de dezoito anos:

4 � Os titulares do conselho fiscal são eleitos nominalmente.
5 � Os titulares da direcção e da mesa da assembleia geral são elei-

tos em lista, através de sufrágio direito e secreto.
6 � Se nenhum conjunto completo de candidatos tiver sido apre-

sentado competirá aos órgãos cessantes envidar esforços para a sua
formação.
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7 � As listas candidatos à direcção poderão ainda incluir elemen-
tos suplentes que preencherão as eventuais vagas, entrando em fun-
ções por decisão dos restantes sócios.

8 � Nenhum sócio poderá integrar cumulativamente a direcção e
o conselho fiscal ou a mesa da assembleia geral.

ARTIGO 16.º

Dos mandatos

Os mandatos dos titulares dos órgãos do LBG � Almada têm a
duração de um ano.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 17.º

Definição e composição

A assembleia geral é o órgão máximo do LBG � Almada e é com-
posta por todos os sócios.

ARTIGO 18.º

Competências

A assembleia geral tem competência genérica, cabendo-lhe nomea-
damente:

a) Aprovar o relatório geral de contas, após apreciação de parecer
do conselho fiscal, e o relatório geral de actividades;

b) Aprovar o plano de actividades e o orçamento geral anuais;
c) Eleger e destituir, por votação secreta, os titulares de cargos nos

órgãos do LBG � Almada;
d) Julgar os recursos interpostos pelos sócios;
e) Deliberar sobre a alteração de estatutos;
f) Deliberar sobre a extinção do LBG � Almada;
g) Demandar os titulares de cargos dos órgãos do LBG � Almada

por factos praticados no exercício do cargo;
h) Discutir e aprovar o regulamento interno;
i) Deliberar sobre assuntos de interesse ao LBG � Almada;
j) Deliberar propostas a ser apresentadas ao BEST internacional.

ARTIGO 19.º

Reunião e convocação

1 � A assembleia geral reúne ordinariamente pelo menos uma
vez por ano, para aprovação do relatório geral de contas, do rela-
tório geral de actividades, e o plano geral de actividades e do or-
çamento geral. Reúne extraordinariamente por iniciativa do presi-
dente da mesa da assembleia geral, por requerimento de qualquer
dos órgãos do LBG � Almada, ou por requerimento de pelo me-
nos cinco sócios.

2 � A assembleia geral será convocada pelo presidente da mesa da
assembleia geral com um prazo mínimo de 15 dias.

ARTIGO 20.º

Funcionamento

A assembleia geral terá poderes deliberativos em segunda convo-
catória desde que estejam presentes pelo menos 10 sócios. Quando
convocada a pedido de sócios, só poderá deliberar se estiverem pre-
sentes pelo menos cinco sócios convocantes.

ARTIGO 21.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é constituída por três elementos,
não pertencentes à direcção do LBG � Almada, eleitos anualmen-
te por lista, sendo um presidente e dois secretários, e compete-lhe
convocar e dirigir as assembleias gerais e redigir e assinar as res-
pectivas actas.

SECÇÃO III

Direcção

ARTIGO 22.º

Definição

A direcção é o órgão colegial administrativo do LBG � Almada.

ARTIGO 23.º

Composição

A direcção é composta por um presidente, que a representa, um
tesoureiro, um secretário. Caso seja composta por cinco elementos,
deverá ter ainda dois vogais.

ARTIGO 24.º

Competências

Cabem à direcção os seguintes poderes e funções:
a) Administrar e representar o grupo;
b) Gerir financeiramente o grupo;
c) Negociar, celebrar, cumprir ou fazer cumprir os acordos em que

seja parte o LBG � Almada;
d) Elaborar anualmente o plano geral de actividades, o orça-

mento geral, o relatório geral de contas e o relatório geral de ac-
tividades.

ARTIGO 25.º

Funcionamento

1 � A direcção só pode funcionar com mais de dois terços dos
elementos eleitos.

2 � A direcção só pode deliberar com a presença de mais de me-
tade dos elementos em efectividade de funções.

3 � O grupo obriga-se pela assinatura de pelo menos dois só-
cios da direcção, desde que a decisão esteja em acta de reunião da
direcção.

4 � O presidente não tem direito ao voto de desempate, sendo as
decisões da direcção tomadas por maioria absoluta dos elementos
presentes.

SECÇÃO IV

Conselho fiscal

ARTIGO 26.º

Composição e competências

1 � O conselho fiscal é constituído por três sócios que entre si
escolherão o presidente.

2 � Compete ao conselho fiscal fiscalizar os actos administrati-
vos e financeiros da direcção e, anualmente, o relatório geral de
contas.

CAPÍTULO IV

Disposições patrimoniais

ARTIGO 27.º

Receitas

1 � Constituem receitas do LBG � Almada:
a) Os subsídios, as doações, as subvenções, as heranças e os legados

dispostos em seu nome;
b) As receitas pelos serviços prestados e pelas demais actividades

permitidas.
2 � São património do LBG � Almada todos os bens móveis ou

imóveis adquiridos ou doados à mesma.
3 � Caso o grupo seja extinto, todos os bens patrimoniais e recei-

tas serão transferidos para urna Associação beneficência a decidir em
assembleia geral.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 28.º

Omissões

Em tudo o mais não presto nem regulado nestes estatutos aplicar-
-se-ão os regulamentos do BEST Internacional e as normas da lei civil
em vigor.

28 de Novembro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000156598
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4. Empresas � Registo comercial
AVEIRO
ÁGUEDA

NUNO DIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 3145;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20040813.

Certifico que, por Nuno Alexandre de Oliveira Dias, solteiro, maior,
foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Nuno Dias, Unipessoal, L.da, e tem a
sua sede no lugar de Raso de Alagoa, freguesia e concelho de Águeda.

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

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: exploração de restaurantes, ca-
fés e snack-bar.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

O sócio único e a sociedade podem celebrar negócios jurídicos en-
tre si desde que estes não contrariem a prossecução do objecto da
sociedade.

Conferida, está conforme.

20 de Agosto de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lourdes
Ferreira do Pomar. 2007702126

SUSCEPTO � MÓVEIS E CARPINTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 3089;
identificação de pessoa colectiva n.º 506805174; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresenta-
ções: 12 e 15/20040816.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi exonerado
da gerência Carlos Miguel Rodrigues Lavrador, em 13 de Agosto de
2004, por renúncia; e foi alterado o pacto quanto aos seus artigos 3.º
e 4.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros, e
corresponde à soma de duas quotas, sendo uma no valor nominal de
dois mil setecentos e cinquenta euros, pertencente à sócia Mariama
Embaló e uma no valor nominal de dois mil duzentos e cinquenta
euros, pertencente ao sócio João Carlos Gomes Pinho.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos gerentes nomeados em assembleia geral, sendo já gerentes os só-
cios Mariama Embaló e João Carlos Gomes Pinho.

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

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

Está conforme.

23 de Agosto de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lourdes
Ferreira do Pomar. 2007702100

RODRIGUES & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 913;
identificação de pessoa colectiva n.º 501215891; inscrições n.os 7
e 8; números e data das apresentações: 5 e 6/20040817.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente, António Salazar Rodrigues Pires, em 30 de Julho de 2004,
por renúncia; e foi alterado o pacto quanto aos seus artigos 1.º ao 7.º,
e eliminado o 8.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma Rodrigues & Rodrigues,
L.da, e tem sede no lugar do Bustelo, freguesia de Aguada de Cima,
concelho de Águeda.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para outro
local dentro do mesmo concelho ou limítrofe, bem como a criar ou
extinguir sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de
representação onde e quando entender.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto é a prospecção, extracção e comér-
cio de argilas, e também o transporte rodoviário de mercadorias por
conta de outrem.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode participar no capital social de outras sociedades
mesmo com diferente objecto social ou reguladas por leis especiais,
bem como fazer parte de consórcios, agrupamentos complementares
de empresas ou associações em participação.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cento e
oitenta e dois mil euros e corresponde à soma de duas quotas, cada
uma no valor nominal de noventa e um mil e cinquenta euros, per-
tencente cada uma delas a cada um dos sócios Nelson Rodrigues e
Faria Lopes & Aldeia, S. A.

ARTIGO 5.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, activa ou
passivamente, em juízo e fora dele, é exercida pela gerência, com ou
sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de dois gerentes, sendo
que um deles, terá de ser, obrigatoriamente, o gerente que se nomeia
desde já, Luís Filipe Paraíso Faria Lopes, mantendo-se os gerentes já
nomeados Nelson Rodrigues e Carla Marisa Antunes Rodrigues.

3 � Para os actos de mero expediente bastará a assinatura de um
gerente.

4 � A gerência terá os mais amplos poderes de administração e
representação, designadamente para:

a) Aceitar, adquirir, alienar, onerar ou locar, quaisquer bens e direi-
tos, imóveis ou móveis, nomeadamente veículos motorizados;

b) Abrir e movimentar contas bancárias, contrair empréstimos e
outras modalidades de financiamento e realizar operações de crédito
que não sejam vedadas por lei;

c) Constituir mandatários da sociedade;
d) Negociar, desistir ou transigir em qualquer litígio ou pendência

ainda que não tenha atingindo a fase judicial;
5 � É inteiramente vedado à gerência obrigar a sociedade através

de letras de favor, fianças, avales, abonações e actos estranhos ao
objecto social.
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6 � Os actos praticados contra o estabelecido no número anterior
importam para os responsáveis, pelo menos, a perda da gerência e a
obrigação de ficarem pessoalmente e solidariamente responsáveis em
indemnizar a sociedade pelos prejuízos que lhe causarem.

ARTIGO 6.º

1 � Em caso de cessão ou transmissão total ou parcial da quota, a
estranhos, é reconhecido o direito de preferência à sociedade na sua
aquisição, em primeiro lugar e aos sócios em segundo lugar.

2 � Havendo mais do que um sócio interessado na aquisição da
quota, será esta dividida proporcionalmente ao valor nominal da quo-
ta de cada um.

3 � O sócio cedente deve comunicar, por carta registada com aviso
de recepção quer à sociedade quer a cada um dos sócios a sua intenção
de ceder a quota bem como as demais condições de transmissão.

4 � Se, no prazo de trinta dias a contar da recepção da carta, a
sociedade ou os sócios não manifestarem a sua intenção de exerce-
rem o direito de preferência, o sócio cedente é livre de ceder a sua
quota a terceiros.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos e ter-
mos seguintes:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por morte, interdição, falência ou insolvência de qualquer dos

sócios;
c) Se a quota tiver sido objecto de arresto, penhora ou arrolamento;
d) Se o sócio seu possuidor tiver requerido imposição de selos, ar-

rolamento dos bens sociais ou qualquer procedimento contra a socie-
dade em prejuízo do seu regular funcionamento;

e) Se os sócios derem de penhor ou por qualquer forma onerarem
as suas quotas sem autorização da sociedade;

f) Se a quota tiver sido cedida não obedecendo ao preceituado no
contrato social;

g) Se em caso de partilha subsequente do processo de divorcio a
quota for adjudicada ao cônjuge não sócio.

2 � Salvo disposição legal e ou acordo em contrário o valor de
qualquer quota para efeitos da sua amortização, será igual ao valor da
liquidação da quota determinado nos termos do n.º 2 do artigo 105.º
do Código das Sociedades Comerciais.

3 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como quota
amortizada, podendo posteriormente, por deliberação dos sócios, ser
a quota amortizada alienada a algum dos sócios ou a terceiros por
deliberação dos sócios nos termos do n.º 3 do artigo 237.º do Código
das Sociedades Comerciais.

4 � A amortização considera-se efectuada pelo pagamento do preço
ou pela consignação em depósito.

5 � Em caso de falecimento de qualquer dos sócios a sua quota
transmitir-se-á aos seus herdeiros salvo havendo amortização da
mesma nos termos expressos no presente artigo.

Está conforme.

30 de Agosto de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lourdes
Ferreira do Pomar. 2007702096

ALBERGARIA-A-VELHA

SECÁGUA � SERVIÇOS DE LIMPEZAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: lugar da Igreja, Souto da Branca, freguesia da Branca,
concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 01163/040806; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
10/040806.

Certifico que, por documento particular de 22 de Abril de 2004, já
depositada na respectiva pasta, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelos seguintes estatutos:

1.º

A sociedade adopta a firma SECÁGUA � Serviços de Limpezas,
Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede em lugar da Igreja, Souto da Branca, Bran-
ca, 3850 Albergaria-a-Velha.

3.º

A sociedade tem por objecto principal a actividade de limpezas
industriais.

4.º

O capital social é de 5000 euros, representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente ao sócio Maria Filomena Fonseca.

5.º

O capital social encontra-se integralmente realizado em dinheiro.

6.º

A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio Maria
Filomena Fonseca, desde já nomeado gerente.

7.º

Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura do gerente.

8.º

A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da mes-
ma, para a prática de determinados actos ou categorias de actos, atri-
buindo tais poderes através de procuração.

Conferida, está conforme.

6 de Agosto de 2004. � A Primeira-Ajudante, em substituição legal
do Conservador, Maria Teresa de Barros Costa. 2002719462

AVEIRO

AVEIDISEL � COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 6037/
040806; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/040806.

Certifico que, por escritura outorgada em 6 de Agosto de 2004, de
fl. 36 a fl. 37 v.º do livro n.º 10-A, no 1.º Cartório Notarial de Com-
petência Especializada de Aveiro, foi constituída por Rui Miguel Fi-
gueira da Silva, uma sociedade unipessoal por quotas com a denomi-
nação em epígrafe que se regerá pelo pacto social constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AVEIDISEL � Comércio de
Material Eléctrico, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Solar
Nossa Senhora das Dores, 32, Verdemilho, freguesia de Aradas, con-
celho de Aveiro.

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

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: importação, exportação e co-
mércio, por grosso e a retalho, de material eléctrico.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade de que esta careça e
poderão ser-lhe exigidas prestações suplementares, de capital até ao
montante de vinte e cinco mil euros, desde que aprovados e delibera-
dos em assembleia geral.
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ARTIGO 6.º

O sócio único e a sociedade podem celebrar negócios jurídicos en-
tre si desde que estes não contrariem a prossecução do objecto da
sociedade.

13 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004993529

MASTERCOM � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 6039/
040810; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/040810.

Certifico que, por escritura outorgada em 6 de Agosto de 2004, de
fl. 61 a fl. 63 do livro n.º 168-A, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Loulé, foi constituída entre José Pedro
Martins Nunes e César Augusto Marques dos Santos, uma sociedade
comercial por quotas com a denominação em epigrafe que se regerá
pelo pacto social constante da dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MASTERCOM � Instalações
Eléctricas e Telecomunicações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Pintora Vieira da Silva,
54, cave, na cidade e concelho de Aveiro, freguesia de Santa Joana.

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 comercialização e instalação de
sistemas de redes de telecomunicações, TV por cabo, serviços e pro-
jectos de telecomunicações, linhas alta, média e baixa tensão, comér-
cio de equipamentos eléctricos e electrónicos, telecomunicações, apa-
relhos de rádio, televisão e vídeo, execução de infra-estruturas de
telecomunicações.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

19 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2004993600

CASTELO DE PAIVA

CONSTRUÇÕES REAL BAIRRISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 539/20040723; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507023773; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/20040723.

Certifico que, entre José António Rodrigues da Silva, casado com
Maria Amélia Silva Nunes, na comunhão geral e Manuel António da
Rocha Nunes, casado com Cidália Ramira Silva Duarte, na comunhão
geral, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Construções Real Bairristas, L.da, com
sede no Lugar de Ladroeira, freguesia de Bairros, concelho de Castelo
de Paiva.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção e reparação de edifícios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a dez vezes o capital
social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sóci-
os, 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 geren-
tes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes sóci-
os não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na res-
pectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja só-

cio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
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 tercei-
ros.

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

2 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Alice Maria da
Silva Rodrigues. 2001968973

MEALHADA

SÍTIO DAS OLIVEIRAS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Rua de Armindo Pêga, lote 4, 3.º, esquerdo,
freguesia e concelho da Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 809/
040817; identificação de pessoa colectiva n.º 507077199; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/20040817.

Certifico que entre:
1.º Ricardo Pereira Duarte de Almeida Oliveira, número de identi-

ficação fiscal 216586941;
2.ª Raquel Pereira Duarte de Almeida Oliveira Carvalho Loureiro,

número de identificação fiscal 216586968, casada com Alexandre
Miguel Carvalho Assis Loureiro, sob o regime da comunhão de adqui-
ridos;

3.º Renato Pereira Duarte de Almeida Oliveira, número de identi-
ficação fiscal 233292292, natural da freguesia de São Sebastião da
Pedreira, concelho de Lisboa.

Os outorgastes, que não levam indicação diversa, são solteiros, mai-
ores, naturais da freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa
e todos residentes na Rua Armindo Pega, os primeiro e terceiro no lote
4, 3.º, esquerdo, e a segunda outorgante no lote 5, 3.º esquerdo, urbani-
zação Quinta da Nora, freguesia, concelho e cidade da Mealhada.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 10767577, de 13 de Novembro de 2002,
11007202, de 1 de Outubro de 2002, e 12363613, de 7 de Janeiro de
2002, emitidos pelos Serviços de Identificação Civil de Aveiro.

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 Sítio dos Oliveiras � Actividades
Hoteleiras, L.da, e tem a sua sede na Rua Armindo Pêga, lote 4, 3.º,
esquerdo, urbanização Quinta da Nora, freguesia, concelho e cidade da
Mealhada.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na organização de eventos de ban-
quetes, casamentos, baptizados e actividades similares com forneci-
mento próprio � catering e actividades hoteleiras, nomeadamente
restaurante.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quinze
mil euros e corresponde à soma de três quotas iguais dos valores no-
minais de cinco mil euros cada, pertencentes uma a cada uma dos
sócios Ricardo Pereira Duarte de Almeida Oliveira, Raquel Pereira
Duarte de Almeida Oliveira Carvalho Loureiro e Renato Pereira Duarte
de Almeida Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vier a ser
designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes
todos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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 noventa dias, a contar da data do falecimen-
to, 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.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a vinte 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.

Disposição transitória:
A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social

depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis e imóveis, designadamente equipamentos e veículos au-
tomóveis, incluindo por contratos leasing, aluguer de longa duração,
e com recurso a crédito bancário, e tomar de arrendamento imóveis
necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu regis-
to definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Declararam ainda os outorgantes, sob sua responsabilidade, que já
foi efectuado o depósito em numerário do capital social ora realizado
no Banco Totta & Açores, S. A., em Cantanhede e as estipulações
constantes deste contrato, resultantes de normas contidas em precei-
tos legais vigentes, são essenciais ao melhor esclarecimento da sua
vontade negocial.

Está conforme.

24 de Agosto de 2004. � A Conservadora, Margarida Maria
Antunes Martins. 2008776280

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

ENCOSTA DE AZEMÉIS � PADARIA E CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4375/021216; identificação de pessoa colectiva
n.º 506425975; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 01 e 02/040811.
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Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que:

a) Cessou as suas funções, o gerente Luís Manuel Martins Rodrigues,
por ter renunciado em 4 de Agosto de 2003;

b) Foram alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato social, cuja re-
dacção cuja redacção consta da fotocópia em anexo, conforme o
original, composta por umas folhas, numeradas, rubricadas e autenti-
cadas com o selo branco desta conservatória.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e com os
demais valores constantes da escrita é de quinze mil euros e
corresponde à soma de duas quotas de sete mil e quinhentos euros
cada pertencendo uma a cada um dos sócios Fernando Neto Justiniano
e Maria Olindina Soares Alves Rosa.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica afecta a sócios ou não sócios, con-
forme for deliberado em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes ambos os sócios Fernando Neto Justiniano e Maria Olindina
Soares Alves Rosa, sendo suficiente a assinatura de qualquer um deles
para obrigar a sociedade.

Está conforme.

25 de Agosto de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Arminda
Bandeira Gouveia. 2006252437

VEM CÁ � MÓVEIS, PORCELANAS E CRISTAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3079/960801; identificação de pessoa colectiva
n.º 502305797; inscrição n.º 15; número e data da apresentação:
05/040819.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram alteradas as cláusulas 1.ª
e 3.ª do pacto social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Vem Cá � Móveis, Porcelanas e Cris-
tais, S. A.

ARTIGO 3.º

A sociedade teme por objecto o comércio a retalho de móveis,
porcelanas, cristais, cutelaria, utilidades para o lar e iluminação.

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

Está conforme.

30 de Agosto de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Arminda
Bandeira Gouveia. 2006252500

SODONFER TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2393/910712; identificação de pessoa colectiva
n.º 502591447; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 08/
040806.

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

a) Foi aumentado o capital social na quantia de € 65 024,04, re-
alizado com transferência de prestações suplementares e subscrito por
ambos os sócios Carlos Duarte da Silva Fernandes e Maria Isabel
Morais dos Santos Fernandes, na proporção das suas quotas e para
aumento do seu valor nominal;

b) Foi alterado o artigo 3.º do pacto social.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais
valores constantes da respectiva escrita, é de setenta e cinco mil euros,
e corresponde à soma de duas quotas do valor nominal de trinta e
sete mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Carlos Duarte da Silva Fernandes e Maria Isabel Morais dos
Santos Fernandes.

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

Está conforme.

20 de Agosto de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Arminda
Bandeira Gouveia. 2006252461

CONBER � APOIO TÉCNICO E MANUTENÇÃO FABRIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4593/040805; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 18/040805.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que entre Maria da Conceição Dias
de Almeida Bernardes, casada com João Moreira Bernardes, na comu-
nhão de adquiridos e Helena Maria Almeida Bernardes, solteira, mai-
or, residentes na rua Central das Cavadas, Cesar, Oliveira de Azeméis,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONBER � Apoio Técnico e
Manutenção Fabril, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Central das Cavadas, fre-
guesia de Cesar, concelho de Oliveira de Azeméis.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem cri-
adas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em apoio técnico e manutenção
fabril, prestação de serviços na área técnica plástica, compra e venda
de matérias primas plásticas não especificadas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas,
uma do valor nominal de três mil setecentos e cinquenta euros, per-
tencente à sócia Maria da Conceição Dias de Almeida Bernardes, e
outra no valor nominal de mil duzentos e cinquenta euros, perten-
cente à sócia Helena Maria Almeida Bernardes.

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

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos até ao montante de cinquenta mil euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete às duas sócias desde já
nomeadas gerentes.

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

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

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 anão sócios depende do consentimento da socieda-
de que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se defere
aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida e quando, for cedida sem consentimento da socie-
dade, nos casos em que ele é necessário.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

19 de Agosto de 2004. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2006252259
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PANFER � REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4594/040805; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 19/040805.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que entre Fernando Jorge Rodrigues
da Silva, solteiro, maior, e Paula Cristina Correia Valente, solteira,
maior, ambos residentes na Rua do 1.º de Maio, 14, 2.º, direito, Oli-
veira de Azeméis, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PANFER � Representações de
Produtos Plásticos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do 1.º de Maio, 14, 2.º,
direito, freguesia de Oliveira de Azeméis, concelho de Oliveira de
Azeméis.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem cri-
adas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em representações de artigos de
fabrico plástico não especificado, prestação de serviços na área co-
mercial, empresarial e gestão de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas,
uma do valor nominal de quatro mil euros, pertencente ao sócio
Fernando Jorge Rodrigues da Silva, e outra no valor nominal de mil
euros, pertencente à sócia Paula Cristina Correia Valente.

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

3 � É permitido aos sócios a celebração de contratos de suprimen-
tos até ao montante de cinquenta mil euros.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Fernando Jorge
Rodrigues da Silva, desde já nomeado gerente.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeito a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, for cedida sem consentimento da socie-
dade, nos casos em que este é necessário.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

19 de Agosto de 2004. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2006252356

AGUIAR & AGUIAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4596/040805; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 23/040805.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que entre Carlos Alberto Marques
Aguiar e mulher Maria de Fátima Marcelino de Oliveira Aguiar, casa-
dos na comunhão de adquiridos e residentes na Rua do Emigrante,
991, Loureiro, Oliveira de Azeméis, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

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

2 � Tem a sua sede na Rua do Emigrante, 991, freguesia de Lou-
reiro, concelho de Oliveira de Azeméis.

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 em transportes rodoviários de
mercadorias por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

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

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Carlos Alberto
Marques Aguiar, que, desde já, fica nomeado gerente.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

19 de Agosto de 2004. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2006252380

LUDOMÉDIA � CONTEÚDOS DIDÁCTICOS E LÚDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4595/040805; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 22/040805.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que entre António Pedro Dias da
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Costa, solteiro, maior, residente na Rua Centro Vidreiro, 405, São
Roque, Oliveira de Azeméis e Bernardo Amaro Moreira Simões, ca-
sado com Maria Alda Ferreira Valente, na comunhão geral, residente
na Rua D. Gonçalo, 66, São Roque, Oliveira de Azeméis, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ludomédia � Conteúdos Didácti-
cos e Lúdicos, L.da, e tem a sua sede na Rua Frei Caetano Brandão,
240, Edifício Barrocas II, freguesia e concelho de Oliveira de Azeméis.

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

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: desenvolvimento e comércio
por grosso e a retalho de material de conteúdo didáctico e lúdico.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, de que esta careça
e poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
até ao montante de cinquenta mil euros, desde que aprovados e delibe-
rados em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

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

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

apreendida judicial ou administrativamente.

Está conforme.

19 de Agosto de 2004. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2006252372

I.V.M. � CONTABILIDADE E FISCALIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4597/040810; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/040810.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que por Maria Isabel dos Santos
Valente Martins, casada com João António da Silva Leite, na comu-
nhão geral, residente no lugar de São Miguel, Outeiro, Oliveira de
Azeméis, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma I.V.M. � Contabilidade e Fisca-
lidade, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de São Miguel, fre-
guesia e concelho de Oliveira de Azeméis.

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

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: prestação de serviços de conta-
bilidade, fiscalidade e consultadoria, excluindo a jurídica.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

O sócio único e a sociedade podem celebrar negócios jurídicos en-
tre si desde que estes não contrariem a prossecução do objecto da-
-sociedade.

Está conforme.

23 de Agosto de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Arminda
Bandeira Gouveia. 2006252429

SANTA MARIA DA FEIRA

MACORFLOR � FLORES E PLANTAS ARTIFICIAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de João Paulo II, 584, Argoncilhe, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08674/040609;identificação de pessoa colectiva
n.º 506898857; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 09/
040609.

Certifico para efeito de publicação, que por Manuel Fernando Alves
Correia, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo se-
guinte pacto social:

1.º

A sociedade adopta a firma MACORFLOR � Flores e Plantas
Artificiais, Unipessoal, L.da, com sede na Rua de João Paulo II, 548,
freguesia de Argoncilhe, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para qualquer concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais ou outras formas de representação social.

2.º

O objecto social consiste em importação e comércio por grosso de
flores e plantas artificiais.

3.º

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

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não
conforme for deliberado, compete aos gerentes, sócios ou não, a
nomear pelo único sócio.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, em
juízo ou fora dele, basta a assinatura de um gerente.

§ 2.º Fica desde já nomeado gerente o único sócio.
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§ 3.º É vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos ou docu-
mentos estranhos aos negócios sociais à sociedade, designadamente
letras de favor, avales, fianças e abonações, ou outros actos seme-
lhantes.

5.º

Fica desde já autorizado o único sócio a celebrar qualquer contrato
com a sociedade, desde que os mesmos sirvam a prossecução do ob-
jecto da sociedade.

6.º

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

17 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005170020

MARIA ARMÉNIA C. S. SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Travessa do Cedro, 159, loja AH, Mozelos,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08683/040617; identificação de pessoa colectiva
n.º 507012577; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
040617.

Certifico que, por Maria Arménia da Costa Santos Silva, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte pacto social:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Maria Arménia C. S. Silva,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Travessa do Cedro, 159, loja AH,
Mozelos, concelho de Santa Maria da Feira.

A gerência pode, sem dependência de deliberação do sócio:
a) Transferir a sede para qualquer outro local permitido por lei;
b) Criar no território nacional delegações, agências, filiais, escritó-

rios ou outras formas de representação.

2.º

A sociedade tem como objecto comércio de revistas, jornais, arti-
gos de papelaria, bijuterias e brindes.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros correspondente a uma quota de € 5000, pertencente a Maria
Arménia da Costa Santos Silva.

4.º

1 � Os gerentes podem ser escolhidos de entre estranhos à socie-
dade.

2 � A gerência remunerada ou não será eleita em assembleia ge-
ral.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente; ou um
procurador da sociedade com poderes especiais, ficando desde já no-
meada gerente a Maria Arménia da Costa Santos Silva.

4 � Em ampliação da esfera normal da sua competência a gerên-
cia poderá comprar ou vender viaturas automóveis.

5.º

A sociedade pode constituir mandatários para o exercício de um
acto ou conjunto de actos.

6.º

A remuneração do gerente pode consistir, total ou parcialmente,
em participação nos lucros da sociedade.

7.º

A sociedade pode participar em qualquer outra, seja qual for o seu
objecto.

8.º

Os lucros líquidos apurados de cada exercício, depois de retiradas as
percentagens para quaisquer fundos legais e outros de interesse para a
sociedade, serão divididos pelo sócio.

§ único. A sociedade pode deliberar que o lucro distribuível seja
levado a reservas.

9.º

O ora nomeado gerente fica desde já autorizado ao levantamento
do capital social, antes de efectuado o registo definitivo deste con-
trato, com vista ao pagamento das despesas inerentes à constituição
da sociedade bem como as respectivas à aquisição de materiais e equi-
pamentos.

2 de Julho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000953514

RARINST � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de José Régio, 8, Fiães, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08672/040608; identificação de pessoa colectiva
n.º 507008537; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/
040608.

Certifico para efeito de publicação, que por Ângela Felismina de
Sousa Raro, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RARINST � Instalações Eléctricas,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de José Régio, 8, freguesia
de Fiães, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. A Gerência pode deslocar a sede da sociedade dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar e en-
cerrar sucursais, agências, delegações ou outras firmas locais de repre-
sentação no território nacional e no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em instalação eléctrica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a Ângela Felismina Sousa Raro.

ARTIGO 4.º

A Gerência da sociedade será exercida pela sócia única ou por ge-
rentes por si designados em acta, nas termos do artigo 270.º e, n.º 2
do Código das Sociedades Comerciais.

§ único. Fica desde já designado gerente o sócio único, Ângela
Felismina Sousa Raro, que não sendo sócia de nenhuma outra socieda-
de unipessoal, obedece ao requisito imposto pelo n.º 1, do artigo 270.º-
-C, do Código das Sociedades Comerciais.

§ 2.º Em ampliação da esfera normal da sua competência o gerente
poderá comprar, vende, onerar, permutar, quaisquer bens móveis,
designadamente veículos automóveis e bens imóveis, dar e tomar em
locação financeira e administrar quaisquer bens móveis e imóveis de
e para a sociedade, bem como, rescindir quaisquer destes contratos.

ARTIGO 5.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente em todos os
actos e contratos.

ARTIGO 6.º

O sócio poderá fazer à sociedade prestações suplementares de ca-
pital até ao décuplo do seu montante inicial.

ARTIGO 7.º

Para efeitos do disposto no artigo 270.º-F do código das Socieda-
des Comerciais, o sócio fica desde já autorizado a efectuar negócios
jurídicos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

Disposição transitória

O sócio gerente fica autorizado a proceder ao levantamento da
totalidade do capital depositado em nome da sociedade, a fim de dar
provimento à gestão dos negócios da sociedade e designadamente para
pagamento das despesas de constituição e registo da sociedade, aqui-
sição de equipamentos e instalação da sede social.

15 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005180505



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 260 � 5 de Novembro de 2004 24 704-(133)

FIERABELLA � RESTAURANTE E PIZZARIA, L.DA

Sede: Rua de Ferreira de Castro, 78, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08684/040618; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506938360; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/040618.

Certifico que por Florinda Fernandes da Silva Leite e Maria Goreti
Dias Paixão Martins, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FIERABELLA � Restaurante e
Pizzaria, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Ferreira de Castro, 78, freguesia e
concelho de Santa Maria da Feira.

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 exploração de restaurante, snack-
-bar, bar-concerto, bar, café; comércio e representações de produtos
alimentares, bebidas, exploração de pizzaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de seis
mil euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de três
mil euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

2 � Poderão ser exigidas às sócias prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a dez vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

5 de Julho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005186090

M. A. S. MELO � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08652/040519; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506954323; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/040519.

Certifico que pela apresentação supra-referida foi constituída por
Maria Alice de Sousa Melo, divorciada, a sociedade em epígrafe a qual
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma M. A. S. MELO � Unipessoal, L.da, com
sede na Rua da Cruz, 783, freguesia de Santa Maria de Lamas, conce-
lho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais ou
outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no fabrico e comércio de calçado.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pela sócia ou por não sócios, ficando
aquela desde já nomeada gerente.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, pela
assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica desde já autorizada a efectuar negócios jurídicos
com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sócia única fica desde já autorizada a fazer prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme.

1 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005183024

CAPCO � GESTÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS, L.DA

Sede: Rua Terras de Santa Maria, 425-A/B, rés-do-chão,
Arrifana, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08676/040611; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506988538; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 39/040611.

Certifico que por Álvaro Manuel Soliz Martins e Mário Vítor
Monteiro foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de CAPCO � Gestão e Recuperação
de Créditos, L.da, e tem a sua sede na Rua Terras de Santa Maria,
425-A/B, rés-do-chão, freguesia de Arrifana, concelho da Santa Ma-
ria da Feira.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de gestão
e recuperação de créditos, gestão e recuperação de activos, prepara-
ção para contencioso, contencioso, levantamento e liquidação de bens,
apoio logístico e formação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, e encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de dois mil e quinhentos 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 dois gerentes.
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2 � É necessária a assinatura de dois gerentes para obrigar a socie-
dade em todos os seus actos e contratos.

3 � Além dos actos inerentes ao desenvolvimento da actividade
social, a gerência poderá livremente celebrar contratos de prestação
de serviços a terceiros, recrutar e contratar pessoal e movimentar
contas bancárias.

4 � Desde já são nomeados como gerentes os sócios Mário Vítor
Monteiro e Álvaro Manuel Soliz Martins.

5 � Além dos poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar ou vender veículos automóveis de e para a sociedade;
b) Adquirir, arrendar, onerar e alienar bens imóveis;
c) Celebrar contratos de leasing, aluguer de longa duração ou renting;
d) Representar a sociedade em juízo, activa ou passivamente;
e) Celebrar contratos de financiamento com instituições bancárias,

parabancárias ou equivalentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

As quotas são livremente transmissíveis entre sócios, respectivos,
cônjuges, ascendentes e descendentes, carecendo do consentimento
da sociedade, expresso por deliberação unânime dos sócios, nos res-
tantes casos; e nos quais é atribuído à sociedade, em primeiro lugar, e
aos sócios não cedentes, em segundo lugar, o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

Sempre que o presente contrato, e a lei, nos termos gerais, não
impuserem maioria qualificada diferente, as deliberações sociais só se
consideram válidas quando. e desde que tomadas por votos represen-
tativos de mais de cinquenta por cento do capital social.

ARTIGO 8.º

Para além das demais situações previstas na lei, a sociedade poderá
deliberar a amortização das quotas nos seguintes casos:

1) Por insolvência ou falência judicial de qualquer dos sócios;
2) Por venda ou adjudicação judicial de qualquer quota;
3) De acordo com o respectivo titular.

ARTIGO 9.º

1 � Não é permitido, nem aos sócios nem aos gerentes, sem o
consentimento da sociedade por deliberação unânime dos sócios, exer-
cer, por conta própria ou alheia, qualquer actividade concorrente,
directa ou indirectamente, com a actividade social.

2 � No exercício por conta própria, inclui-se a participação, por
si ou por interposta pessoa, singular ou colectiva, em sociedade, qual-
quer que seja a fracção de capital social, da mesma, subscrita.

18 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005186058

CORTEZIAS � LINGERIE E ACESSÓRIOS DE MODA, L.DA

Sede: Avenida das Oliveiras, areal, lote 32, São João de Ver,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08689/040621; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506877655; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 25/040621.

Certifico que por Francisco José Oliveira Cortez e mulher Helena
Maria Machado Ferreira Cortez, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CORTEZIAS � Lingerie e Acessórios
de Moda, L.da, com sede na Avenida das Oliveiras, lote 32, freguesia
de São João de Ver, concelho de Santa Maria da Feira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na comercialização de lingerie e acessó-
rios de moda.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, 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 geren-
tes

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes sóci-
os não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na, res-
pectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja só-

cio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) for 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 tercei-
ros.

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

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

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 de-
liberado em assembleia geral.

8 de Julho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005186112

MANUEL ALMEIDA PEREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua dos Alegres, 110, Lobão, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08690/040621; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506928780; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 27/040621.
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Certifico que por Manuel de Almeida Pereira, foi constituída a
sociedade em epigrafe que se rege pelo seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Manuel Almeida Pereira, Unipessoal,
L.da, com sede na Rua dos Alegres, 110, freguesia de Lobão, concelho
de Santa Maria da Feira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção civil e obras públicas; pro-
moção imobiliária; compra e venda de imóveis; revenda dos adquiri-
dos para esse fim; arrendamento de imóveis; prestação de serviços de
acabamento e instalações especiais de apoio à construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de sete mil
e quinhentos euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme a,
respectiva decisão, será exercida pelo sócio ou por não sócios, fican-
do àquele desde já nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos, pela
assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídicos
com a sociedade, que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capital
até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

12 de Julho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005186120

VALGUARD III � EQUIPAMENTOS ELECTRÓNICOS
E SEGURANÇA, L.DA

Sede: Rua Principal, Canedo, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08671/040607; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506915212; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 17/040607.

Certifico que, por José Carlos Brito da Conceição, Manuel Afonso
de Sousa Lima, Eduardo Paulo Moreira Monteiro, Francisco José
Lopes Teixeira, Joaquim José Lopes Teixeira, foi constituída a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VALGUARD III � Equipamentos Elec-
trónicos e Segurança, L.da, com sede na Rua Principal, freguesia de
Canedo, concelho de Santa Maria da Feira.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio e instalação de equipamentos
electrónicos e segurança.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cin-
co mil euros, e está dividido em cinco quotas, uma do valor nominal

de mil seiscentos e sessenta e seis euros, pertencente ao sócio José
Carlos Brito da Conceição, e quatro iguais do valor nominal de oito-
centos e trinta e três euros e cinquenta cêntimos, pertencentes uma
a cada um dos restantes sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a dez vezes o capital
social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios José Carlos
Brito da Conceição, Manuel Afonso de Sousa Lima e Francisco José
Lopes Teixeira, que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de três geren-
tes.

3 � Para além dos poderes normais poderá ainda a gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis de e para a sociedade,

podendo assinar contratos de leasing, nomeadamente para aquisição
de equipamento;

b) Tomar e dar de aluguer ou arrendamento quaisquer móveis e
imóveis e de trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais, poden-
do alterar e rescindir os respectivos contratos e celebrar contratos de
locação financeira;

b) Obter empréstimos, pelos prazos e condições que entenderem.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, contudo a favor de estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, gozando esta, em pri-
meiro lugar, e os restantes sócios não cedentes, em segundo lugar, do
direito de preferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão ju-

dicial da quota;
c) Por falência do sócio;
d) Quando por qualquer outro motivo a quota seja retirada da livre

disponibilidade do seu titular, nomeadamente quando em partilha por
divórcio, separação de pessoas e bens ou só de bens, a quota não for
adjudicada no todo ou em parte ao respectivo titular;

e) Por interdição ou inabilitação permanente ou morte do respec-
tivo sócio.

2 � O valor da amortização será o que resultar da aprovação do
último balanço.

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 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.

15 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005186023

SILVA COSTA & PEREIRA MOTA, L.DA

Sede: Rua Principal, 1225, Lobão, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08673/040609; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506991920; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
040609.

Certifico que por José Manuel da Silva Costa e Rui Manuel Pereira
da Mota, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Silva Costa & Pereira Mota, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua Principal, 1225, freguesia de Lobão,
concelho de Santa Maria da Feira.

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.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de carne e
de produtos à base de carne.

ARTIGO 3.º

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

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

17 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005186031

QUADRATUS � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de São Nicolau, 2, 3.º, sala 306,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08655/040521; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506931617; inscrição n.º 1; número e data da inscrição: 29/
040521.

Certifico para efeito de publicação, que por Jonas de Sá Andrade e
Silva, foi constituída a sociedade em epigrafe que se rege pelo seguinte
pacto social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma QUADRATUS � Empreendimen-
tos Imobiliários, Unipessoal, L.da, e tem sede na Rua de São Nicolau,
2, 3.º, sala 306, freguesia de Santa Maria da Feira.

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

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto o desenvolvimento de empreen-
dimentos imobiliários, designadamente, na área da construção civil;
promoção imobiliária; compra e venda de Imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim.

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

ARTIGO 3.º

O capital social a realizar por entradas em dinheiro é de vinte e
cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio.

O capital é realizado quanto a metade, ficando a quota do sócio
realizada apenas quanto a metade do seu montante.

A efectivação da restante metade será feita em dinheiro, dentro de
um ano a partir da data desta escritura.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence

aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomeado
gerente o sócio.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

O sócio único e a sociedade podem celebrar negócios jurídicos; entre
si desde que estes não contrariem a prossecução do objecto da socie-
dade.

4 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2003833447

WATCHVIDEO � COMERCIALIZAÇÃO E ALUGUER
DE FILMES DE VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08644/040507; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 1/040507.

Certifico que pela apresentação supra referida a sociedade indicada
foi constituída por Olímpio António Pinto Madureira, solteiro, mai-
or; Fernando Ferreira Tavares, casado com Bárbara Vieira da Rocha,
na comunhão geral, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma WATCHVIDEO � Comer-
cialização e Aluguer de Filmes de Vídeo, L.da

2 � Tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 1, 941-E, freguesia de
Argoncilhe, concelho de Santa Maria da Feira.

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 em estabelecimento com aluguer e
comércio de equipamentos informáticos e projecção de filmes e de
vídeos, jogos e Internet; Exploração de cafetaria e papelaria.

ARTIGO 3.º

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

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
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b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação
em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

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

e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja
sócio;

f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração. ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de noventa dias, a contar da data do falecimen-
to, 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.

30 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2005176036

CASA AGRÍCOLA DE ANTÓNIO MIGUEL PINTO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Areosa, 7, Paços de Brandão,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08685/040618; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507017854; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
21/040618.

Certifico que por António Miguel da Rocha Pinto, foi constituída
a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Casa Agrícola de António Miguel
Pinto, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua da Areosa, 7, freguesia de Paços de
Brandão, concelho de Santa Maria da Feira.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar
sucursais, filiais, agência ou outras formas locais de representação no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de animais vivos, alimentos,
rações, acessórios e suplementos alimentares para animais; Comércio
de pesticidas, fertilizantes, materiais e equipamentos de jardinagem,
sementes e plantas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil 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 20 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
decidido pelo sócio, compete ao próprio sócio ou a não sócios, fican-
do desde já nomeado gerente ele sócio.

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

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

incluindo automóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;

c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-
zar operações de créditos permitidas por lei, prestando as garantias
exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e operação de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social.

5 de Julho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005186104

FERNANDO ALMEIDA MOREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Sol Nascente, 62, Canedo, Santa Maria Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08680/040615; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506907830; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
28/040615.

Certifico para efeito de publicação, que por Fernando António
Martins de Almeida Moreira, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernando Almeida Moreira, Uni-
pessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Sol Nascente, 62, freguesia de
Canedo, concelho de Santa Maria da Feira.

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 em panificação e pastelaria e exploração de
café.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil 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 nomeados gerentes ele sócio e sua esposa Maria Augusta
Fernandes Rocha, consigo residente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

21 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005186066

HAIR SHOP � PRODUTOS DE COSMÉTICA, L.DA

Sede: Rua Aliança Futebol Clube, sem número, Arrifana,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08679/040615; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507005848; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
27/040615.
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Certifico que por Carla Maria da Silva Neves e Joaquim Fernando
Martins de Castro, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HAIR SHOP � Produtos de Cos-
mética, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua Aliança Futebol Clube, sem número,
freguesia de Arrifana, concelho de Santa Maria da Feira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, exportação e impor-
tação de produtos de cosmética, higiene e beleza; Exploração de ca-
beleireiro unisexo; Tratamentos cosméticos de mãos, pés, corpo e
rosto.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

21 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005186074

GIL & OLIVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua Chão do Rio, 14, Granja, São João de Ver,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 03347/911107; identificação de pessoa colectiva
n.º 502645628; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição
n.º 10; números e data das apresentações: 22 e 23/040608.

Certifico que cessou funções a gerente Clementina Ascensão Ferreira
da Silva por renúncia.

Data: 7 de Maio de 2004.
A sociedade foi transformada em sociedade unipessoal cuja redac-

ção do pacto social passou a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Gil & Oliveira, Unipessoal, L.da, e tem
a sua sede no lugar da Granja, à Rua Chão do Rio, 14, freguesia de São
João de Ver, deste concelho de Santa Maria da Feira.

ARTIGO 2.º

Constitui objecto da sociedade o exercício da actividade de Comér-
cio por grosso de cortiça em obra e em bruto, importação e exporta-
ção e indústria transformadora de cortiça.

ARTIGO 3.º

O Capital social, é de cinco mil euros, integralmente realizado em
numerário, representado por uma quota de igual valor, pertencente à
sócia única Paula Maria Ferreira de Oliveira Barros.

ARTIGO 4.º

Nos termos do artigo 270.º-E do Código das Sociedades Comerci-
ais, sócia única exerce a competência das assembleias gerais, podendo
designar um ou mais gerentes, registando a respectiva nomeação em
acta própria, lavrada para o efeito.

ARTIGO 5.º

Sem prejuízo do disposto no número anterior, é desde já designada
gerente da sociedade a sócia Paula Maria Ferreira de Oliveira Barros,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado, sendo bastante a
sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos.

ARTIGO 6.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 a sócia única pessoalmente autorizado a
realizar com a sociedade todos os negócios jurídicos que entenda úteis
ou convenientes à prossecução do objecto social.

ARTIGO 7.º

Em todos os casos omissos neste contrato social, regularão as dis-
posições legais aplicáveis às sociedades comerciais por quotas, excepto
as que pressupõem a pluralidade de sócios.

17 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005180530

MULTILIMPA � SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Sede: Rua de Terras de Santa Maria, 425-A/B, rés-do-chão,
Arrifana, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08709/040707; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506912515; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
09/040707.

Certifico que por Álvaro Manuel Soliz Martins; Mário Vítor
Monteiro; Mário José Gouveia Taborda da Silva e Teresa Maria
Ferreira da Graça Porto, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MULTILIMPA � Serviços de
Limpeza, L.da, com sede na Rua Terras de Santa Maria, 425-A/B, rés-
-do-chão, da freguesia de Arrifana, 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 con-
celho ou para concelho limítrofe.

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

ARTIGO 2.º

1 � Constitui seu objecto a prestação de serviços de limpezas in-
dustriais, domésticas, hospitalares, monumentos e obras de arte, or-
ganismos públicos, conservação e manutenção dê jardins, vias públi-
cas, espaços verdes, auto-estradas, comércio de plantas e acessórios,
recolha e tratamento de resíduos sólidos e líquidos.

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

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro já entrado na caixa social, dividido em quatro quotas, duas no
valor nominal de mil e quinhentos euros, cada, pertencendo uma a cada
um dos sócios Álvaro Manuel Soliz Martins e Mário Vítor Monteiro, e
duas no valor nominal de mil euros, cada, pertencendo uma a cada um
dos sócios Mário José Gouveia Taborda da Silva e Teresa Maria Ferreira
da Graça Porto.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, prece-
dente deliberação tomada por unanimidade dos sócios, fixando-se o
seu montante global no quádruplo do montante correspondente ao
capital social.
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ARTIGO 5.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de suprimento
precedente deliberação dos sócios, votada por aqueles que assumam a
obrigação de efectuar os suprimentos.

ARTIGO 6.º

1 � As cessões de quotas e as correspectivas divisões são livre-
mente permitidas, desde que feitas aos sócios, seus cônjuges e descen-
dentes. Desde que feitas a estranhos só serão eficazes para com a
sociedade desde que esta preste o seu consentimento.

2 � A sociedade tem direito de preferência relativamente às ces-
sões de quotas que os sócios se proponham fazer a estranhos.

3 � Subsidiariamente, quando a sociedade não puder ou não quiser
exercer o seu direito de preferência, têm também os sócios esse di-
reito na proporção das quotas de que forem titulares.

4 � No caso de ser exercido o direito de preferência a quota a
ceder será paga pelo valor que tiver à face do último balanço apro-
vado.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Mário Vítor Monteiro
e Álvaro Manuel Soliz Martins, desde já nomeados gerentes.

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

3 � A gerência fica autorizada a comprar e vender quaisquer veí-
culos automóveis de e para a sociedade, efectuar contratos de leasing
e renting, dar ou tomar de arrendamento para a sociedade quaisquer
bens móveis ou imóveis bem como proceder à alienação de imóveis.

ARTIGO 8.º

1 � Qualquer dos gerentes poderá delegar, noutro gerente, compe-
tência para determinados negócios ou espécie de negócio.

2 � A gerência fica com a faculdade de nomear mandatários ou
procuradores da sociedade para a prática de determinados actos ou
categorias de actos, nos termos do n.º 6 do artigo 252.º do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

Ao gerente fica vedado o uso da firma em actos e contratos que
aos negócios sociais não disserem directamente respeito, designa-
damente letras de favor, fianças, abonações e outras responsabilida-
des similares.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) Insolvência ou falência do respectivo sócio;
c) Quando sejam transmitidas em consequência de processos judi-

ciais ou de qualquer modo subtraídas à livre disposição do sócio, em
termos de serem alienadas independentemente da sua vontade;

d) Em caso de divórcio, se na partilha subsequente a quota não ficar
a pertencer ao seu titular.

ARTIGO 11.º

No caso de morte de qualquer sócio, a sociedade continuará com os
sócios sobrevivos e os herdeiros do falecido, devendo estes escolher,
de entre si, um elemento que a todos represente enquanto se manti-
ver indivisa a quota.

ARTIGO 12.º

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

ARTIGO 13.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regis-
tada, com antecedência mínima de quinze dias, sempre que a lei não
prescrever formalidades especiais.

3 de Agosto de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005195510

MOTA PAIS � COMÉRCIO AUTOMÓVEL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 533, Casal, Gião,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08659/040524; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506979016; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 23/040524.

Certifico que por Samuel da Mota Pais, foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte pacto social:

1.º

A sociedade adopta a firma Mota Pais � Comércio Automóvel,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 533, ao
lugar do Casal, freguesia de Gião, deste concelho.

§ Único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais
ou outras formas de representação social.

2.º

O seu objecto consiste no comércio de veículos automóveis novos
e usados e restaurante.

3.º

O capital social, é de cinco mil euros, encontra-se totalmente re-
alizado em dinheiro representado por uma quota desse montante,
pertencente ao sócio Samuel da Mota Pais.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, fica afecta ao sócio
Samuel da Mota Pais, desde já nomeado gerente, sendo suficiente a
sua assinatura para validamente obrigar a sociedade em todos os actos
e contratos, nomeadamente a compra e venda de veículos automó-
veis, assinar contratos leasing de e para a sociedade.

5.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até vinte vezes o capital social.

6.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.

25 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2003847324

COOPERATIVA AGRÍCOLA DA FEIRA
E SÃO JOÃO DA MADEIRA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 00008/840522; identificação de pessoa colectiva
n.º 501151672; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
16/040524.

Certifico que a Cooperativa procedeu à alteração total dos estatu-
tos que passam a ser os seguintes:

CAPÍTULO I

Da constituição, denominação, sede, circunscrição,
duração e fins da Cooperativa

ARTIGO 1.º

Está constituída e reger-se-á pelos presentes estatutos, uma coope-
rativa agrícola de responsabilidade limitada, pertencente ao ramo
agrícola do sector cooperativo.

§ 1.º Adoptará a seguinte denominação: Cooperativa Agrícola da
Feira e São João da Madeira, seguida da expressão Cooperativa de
Responsabilidade Limitada ou das iniciais C. R. L.

§ 2.º A Cooperativa exercerá a sua actividade através de secções,
as quais se regularão por regulamento interno anexo a estes estatutos.

ARTIGO 2.º

Esta Cooperativa será de duração indeterminada, terá a sua sede na
Rua do Moinho das Campainhas na freguesia de Santa Maria da Feira,
no concelho de Santa Maria da Feira, e a sua circunscrição fica limi-
tada à área dos concelhos da Feira e de São João da Madeira, sendo
ilimitado o número dos seus cooperadores, mas nunca inferior a 10.

§ único. A Cooperativa poderá alterar a sua área social na medida
em que for julgado necessário.
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ARTIGO 3.º

Esta Cooperativa tem individualidade jurídica, podendo exercer
todos os direitos relativos aos seus interesses legítimos, demandar e
ser demandada e gozar das isenções fiscais e tributárias concedidas pelas
leis.

ARTIGO 4.º

Esta Cooperativa é de compra, transformação e venda, tem como
actividade principal a compra e venda por grosso e a retalho de pro-
dutos da e para agricultura e pecuária, visando designadamente:

1.º Promover a colocação nos mercados de consumo de todos os
produtos provenientes das explorações agrícolas e pecuárias dos
cooperadores, de modo a obter a sua máxima valorização e maior
rendimento económico;

2.º Adquirir ou facilitar a aquisição de sementes, plantas, animais e
produtos seleccionados, com garantia de origem e qualidade, necessá-
rios às explorações agrícolas e pecuárias dos seus cooperadores;

3.º Adquirir para fornecer aos cooperadores, adubos, insecticidas,
fungicidas e tudo o mais que directa ou indirectamente tenham apli-
cação nas suas já citadas explorações;

4.º Adquirir, para alugar aos seus membros máquinas e alfaias agrí-
colas;

5.º Estabelecer oficinas tecnológicas de transformação de quaisquer
produtos agrícolas ou pecuários;

6.º Requerer subvenções, empréstimos, auxílios, isenções e mais be-
nefícios que às cooperativas agrícolas sejam concedidos por disposi-
ções legais e todos aqueles que possa alcançar para o legítimo fim
para que foi constituída;

7.º Instalar e prestar serviços de apoio às explorações agrícolas e
pecuárias dos seus cooperadores e contribuintes para o fomento téc-
nico e económico dessas explorações e para a defesa dos interesses
dos seus cooperadores, designadamente pelos meios seguintes:

a) Promovendo em colaboração com os organismos públicos e
entidades privadas, a instrução adequada aos indivíduos que exerçam a
exploração agrícola e pecuária, estabelecendo bibliotecas, organizan-
do conferências;

b) Auxiliando, em íntima colaboração, os mesmos organismos, a
proceder a ensaios sobre a adaptação das diferentes culturas e raças
zootécnicas, métodos culturais e de tratamento e alimentação de gado,
máquinas e instrumentos aperfeiçoados e quaisquer outros meios ten-
dentes a facilitar o trabalho, reduzir o preço de custo e aumentar a
produção;

c) Orientando os cooperadores na escolha das culturas e do tipo de
exploração mais adequado às necessidades dos mercados de consumo;

d) Utilizando as vantagens da instalação e organização da Coope-
rativa para os vários serviços relacionados com as explorações agrí-
colas e pecuárias dos seus membros, bem como para a compra dos
produtos e utensílios que interessem às mesmas ou aos seus estabele-
cimentos tecnológicos;

e) Uniformizando, industrializando e classificando os produtos dos
cooperadores, com o objectivo do aperfeiçoamento técnico da pro-
dução e especialização comercial dos produtos;

f) Mantendo, dentro das possibilidades oficinas, armazéns e estabe-
lecimentos para preparação, industrialização, acondicionamento, se-
lecção, classificação e venda dos produtos dos cooperadores e prepa-
ração das suas próprias instalações, viaturas, maquinismos e material,
com o fim de realizar o seu maior aproveitamento e valorização;

g) Promovendo o transporte, em comum, dos seus cooperadores,
de forma a obter a maior economia com a sua colocação em arma-
zém ou aos mercados de consumo;

h) Celebrando contratos com entidades consumidoras, para assegu-
rar a colocação de determinadas quantidades e qualidades dos diversos
produtos dos cooperadores;

i) Contraindo empréstimos, quer na banca particular, quer nos or-
ganismos oficiais de crédito, quer ainda em outros organismos públi-
cos, para aplicar em obras de interesse colectivo, e preenchimento
dos fins a que se refere este artigo;

j) Estabelecendo prémios aos cooperadores cujas explorações agrí-
colas e pecuárias preencham as melhores condições técnicas;

l) Concorrendo por todos os meios ao seu alcance, e dentro das
respectivas atribuições estatutárias, para o progresso e aperfeiçoamento
da agricultura em geral, e da exploração agrícola e pecuária em par-
ticular.

§ único. Para a realização dos seus fins pode a Cooperativa:
1.º Constituir secções que funcionarão de acordo com o regulamento

interno, observando as condições no mesmo exigidas;
2.º Adquirir, construir, apropriar ou arrendar os edifícios e outras

dependências necessárias para a sua sede, instalações tecnológicas,
oficinas e armazéns;

3.º Adquirir ou arrendar os terrenos indispensáveis para as suas ex-
periências e viveiros;

4.º Adquirir animais, plantas, máquinas, veículos, material, acessó-
rios e sobressalentes que lhe sejam necessários;

5.º Instalar agências, sucursais ou delegações nos locais que consi-
dere vantajosos para o desempenho das suas funções, competindo à
assembleia geral definir as suas atribuições;

6.º Federar-se com outras cooperativas similares nacionais;
7.º Inscrever-se como sócio da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo

existente, ou a criar, no concelho da sua sede.

CAPÍTULO II

Dos cooperadores

ARTIGO 5.º

Podem ser membros desta Cooperativa todas as pessoas maiores
ou emancipadas, de um ou outro sexo, e as associações agrícolas le-
galmente constituídas que:

a) Directa e efectivamente exerçam a exploração agrícola e pecu-
ária na área de circunscrição da Cooperativa, quer como proprietári-
os quer como rendeiros;

b) Sejam solventes e honestos;
c) Tenham subscrito, no acto da admissão, o número mínimo de

títulos de capital fixado nestes estatutos e adquirido os respectivos
estatutos;

d) Não possuam indústria relacionada com os produtos comprados
ou vendidos pela Cooperativa, dentro da sua área de acção, nem se-
jam negociantes dos mesmos produtos, quer em nome próprio, quer
através de sociedade de que, por si, ou por interposta pessoa, façam
parte.

§ único. Os cooperadores que temporariamente deixarem de exer-
cer a exploração a que se refere a alínea a) deste artigo na área de
acção da Cooperativa ficam obrigados a comunicar este facto à direc-
ção, dentro do prazo de oito dias.

ARTIGO 6.º

Haverá duas categorias de cooperadores:
a) Fundadores � os que subscreverem os presentes estatutos;
b) Ordinários � os que aderirem aos presentes estatutos e decla-

rem acatar as suas disposições, aceitando as obrigações e responsabi-
lidades neles consignados e pedirem a sua admissão na Cooperativa,
forem admitidos, subscreverem, no mínimo, três títulos de capital e
realizarem, no acto de admissão, a percentagem mínima do seu valor,
fixados nestes estatutos.

§ único. A assembleia geral, para efeitos meramente honoríficos,
pode galardoar com a distinção de cooperador honorário, os indivídu-
os que prestarem serviços apreciáveis à Cooperativa.

ARTIGO 7.º

Os agricultores que se proponham ser cooperadores, farão o pedi-
do por escrito à direcção da Cooperativa, devendo esta proposta ser
também assinada por dois cooperadora abonadora.

§ 1.º A proposta de admissão será fornecida pela secretaria da
Cooperativa e deverá conter, além da qualidade de cooperador (pro-
prietário, etc), produções medias anuais, número de títulos de capital
que subscreve e serviços da Cooperativa, que deseja utilizar e secções
em que se inscreveu, mais os seguintes elementos: nome, idade, esta-
do, nacionalidade e residência habitual, para os cooperadores indivi-
duais, e denominação, sede social, data de aprovação dos estatutos e
das suas alterações ou reformas, quando se trate de cooperadores co-
lectivos (sociedades ou associações legalmente constituídas).

§ 2.º Quando o candidato a cooperador não souber escrever, será o
seu pedido de admissão feito e assinado por outrem, a seu rogo, na
presença dos cooperadores abonadores, que servirão de testemunhas.

§ 3.º Ao pedido de admissão terão de juntar quaisquer outros docu-
mentos que a direcção julgue necessários para a sua completa instrução
e garantia.

ARTIGO 8.º

A admissão do cooperador será resolvida na primeira reunião ordi-
nária da direcção que se seguir à entrega do pedido de admissão, e a
deliberação tomada será comunicada desde logo, por escrito, ao inte-
ressado.

§ único. Da deliberação que indeferir o pedido, pode o interessado
ou, pelo menos, três cooperadores, recorrer para a primeira assembleia
geral que se realize após aquela deliberação.

ARTIGO 9.º

O candidato a cooperador que obtiver resolução favorável à sua
admissão, será desde logo inscrito como cooperador da Cooperativa
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e, desde que tenha satisfeito o disposto na alínea c) do artigo 5.º, e
realizado em dinheiro a percentagem mínima inicial do valor dos tí-
tulos de capital fixada nestes estatutos.

ARTIGO 10.º

A inscrição de cooperadores far-se-á em livro especial (registo de
cooperadores) que estará sempre patente na sede da Cooperativa, e
donde constará:

a) Com referência a cada cooperador:
1.º Nome, idade, estado, profissão e residência;
2.º Data de admissão, exoneração ou exclusão;
3.º Secções em que está inscrito.
b) Em relação a cada cooperador (associação agrícola):
1.º Nome, sede social, circunscrição e data de alvará de aprovação

dos estatutos, das suas alterações ou reformas;
2.º Data de admissão, exoneração ou exclusão;
3.º Secções em que está inscrito, sob proposta da direcção.
c) Em relação a todos os cooperadores:
1.º Relação dos títulos de capital, que lhe são averbados, alterações

para mais ou para menos do número destes, e conta-corrente das
quantias entregues ou retiradas por cada cooperador para efeito de
pagamento por contado capital subscrito ou para seu reembolso;

2.º Declaração expressa de que tem pleno conhecimento dos esta-
tutos e que dará inteira anuência às suas disposições, as quais se obriga
a cumprir e acatar rigorosamente (esta declaração, quando se tratar
de cooperadores individuais, será assinada pelos inscritos ou por ou-
trem a seu rogo, se não souberem escrever, e quando se tratar de
cooperador colectivo � sociedade ou associação legalmente consti-
tuída � será assinada pela respectiva direcção, com menção da auto-
rização que para tal lhe der legitimidade; em qualquer dos casos será
igualmente assinada pelos dois cooperadores abonadores, que servirão
de testemunhas);

3.º Quaisquer elementos que possam ser úteis à Cooperativa.
§ único. As propostas e mais documentos referentes aos coope-

radores serão anotadas e arquivadas com relação ao número do seu
registo.

ARTIGO 11.º

Perde-se a qualidade de cooperador, por demissão, exclusão ou fa-
lecimento.

ARTIGO 12.º

Será excluído da Cooperativa o cooperador:
1.º Que deixar de, directa ou efectivamente exercer a exploração

agrícola e pecuária, na área de acção da Cooperativa, por prazo supe-
rior a um ano, contado da comunicação ordenada no parágrafo único
do artigo 5.º;

2.º Que passar a explorar indústria relacionada com os produtos
comprados ou vendidos pela Cooperativa, ou a negociar com os
mesmos produtos, quer em nome próprio, quer em qualquer sociedade
que se dedique ao mesmo ramo;

3.º Que comprar os artigos necessários à sua exploração agrícola
ou vender os produtos da mesma exploração, de cuja compra ou ven-
da se encarregue a Cooperativa, sem ser por seu intermédio ou sem o
seu consentimento;

4.º Que transferir para outro os benefícios que só aos cooperadores
é lícito gozar;

5.º Que reservar para si maior quantidade dos mesmos produtos do
que a necessária ao consumo da sua casa agrícola;

6.º Que se recusar a cumprir as suas obrigações de cooperador, sem
motivo justificado estabelecido nos estatutos;

7.º Que for legalmente inibido de dispor e de administrar os seus
bens;

8.º Que negociar com produtos, materiais, máquinas ou quaisquer
mercadorias que haja adquirido por intermédio da Cooperativa;

9.º Que infringir as disposições da lei, dos estatutos ou dos regula-
mentos da Cooperativa, ou que, pela sua má conduta, desenvolva uma
actuação prejudicial à Cooperativa;

10.º Que tiver sido declarado em estado de falência fraudulenta, for
julgado insolvente, ou tiver sido demandado pela Cooperativa, ha-
vendo sido condenado, por decisão transitada em julgado;

11.º Que tiver cometido crime ou acto infamante, que implique a
suspensão de direitos civis, ou que, à maioria dos seus cooperadores,
deixar de merecer a consideração que é devida aos indivíduos hones-
tos e probos;

12.º Que propositadamente prestar falsas declarações aos corpos
sociais ou empregados, com o sentido de beneficiar ou beneficiar outros,
estranhos, ou não à Cooperativa, com prejuízo desta, ou dos, seus
cooperadores.

§ único. A causa de exclusão indicada no n.º 7.º, deste artigo, não
funcionará quando o representante legal do cooperador inibido soli-
cite à Cooperativa que se mantenha a inscrição, e declare que se

responsabiliza pelo cumprimento das obrigações que os estatutos im-
põem aos cooperadores.

ARTIGO 13.º

O pedido de demissão será apresentado por escrito, em duplicado,
ao presidente da direcção, o qual passará recibo em um dos exempla-
res, que devolverá imediatamente ao apresentante e fará registar o
pedido no livro competente.

§ único. O cooperador que pedir a demissão perde todos os direitos
de cooperador no último dia do mês que estiver a decorrer.

ARTIGO 14.º

No caso de falecimento de um cooperador, os herdeiros são obri-
gados a pagar as quantias por ele devidas à Cooperativa, e têm di-
reito:

1.º A receber as quantias que a Cooperativa lhe estivesse devendo;
2.º A receber o bónus que lhe devia pertencer;
3.º Ao reembolso de todos os seus títulos de capital, nos termos do

§ 4.º do artigo 43.º destes estatutos.

ARTIGO 15.º

Ao membro que se demitir ou for excluído será restituído, no pra-
zo máximo de um ano, o valor dos títulos de capital realizado, assim
como os excedentes, e os juros a que tiver direito relativamente ao
último exercício social, até ao momento da demissão ou exclusão.

ARTIGO 16.º

As infracções cometidas pelos cooperadores contra o disposto na
lei e nestes estatutos, contra as deliberações da assembleia geral e as
determinações da direcção, dentro dos limites da competência desta,
serão punidas, consoante a sua gravidade, pela forma seguinte:

1.º Censura;
2.º Multa de cinquenta cêntimos a vinte e cinco euros;
3.º Suspensão dos direitos e benefícios atribuídos aos cooperadores,

por período não superior a um ano;
4.º Exclusão, nos termos do artigo 12.º
§ único. A pena prevista no número terceiro pode ser prolongada

no caso de ter sido aplicada por falta de pagamento de prestação de
capital ou de outras importâncias, devidas à Cooperativa, enquanto o
pagamento se não efectuar.

ARTIGO 17.º

A aplicação das sanções aos cooperadores previstas nos n.os 1.º, 2.º
e 3.º do artigo 16.º destes estatutos, é da competência da direcção,
não podendo ser aplicadas sem que o cooperador haja sido previa-
mente ouvido pela direcção.

§ 1.º Ao cooperador quando nos termos desta disposição cabe o
direito de recorrer para a assembleia geral, tendo o recurso de ser
interposto no prazo máximo de oito dias, a contar da data em que ao
cooperador for comunicada a penalidade imposta.

§ 2.º Compete à assembleia geral a decisão de exclusão de qualquer
cooperador.

§ 3.º A exclusão tem, necessariamente, de ser precedida de proces-
so escrito, do qual constem a indicação das faltas, a sua qualificação,
a prova produzida, a defesa do arguido, e a proposta da medida de
exclusão.

§ 4.º A proposta de exclusão a exarar no processo será fundamen-
tada e notificada por escrito ao arguido, com uma antecedência de,
pelo menos, sete dias em relação à data da assembleia geral que sobre
ela deliberará.

§ 5.º O processo previsto nos §§ 3.º e 4.º deste artigo não se aplica
quando as causas de exclusão sejam as previstas nos n.os 1.º, 2.º, 7.º e
segunda parte do 10.º, do artigo 12.º destes estatutos, bem como quando
se fundamente no atraso de pagamento de encargos, sendo, porém,
obrigatório, neste último caso, o aviso prévio, a enviar para a resi-
dência do faltoso, com indicação do período em que poderá regulari-
zar a sua situação.

§ 6.º Deliberada a aplicação de qualquer sanção a um cooperador,
tem a decisão de lhe ser logo comunicada, e registada no livro com-
petente.

CAPÍTULO III

Direitos e obrigações dos cooperadores

ARTIGO 18.º

Os membros da Cooperativa têm direito:
1.º A gozar das vantagens e benefícios que a mesma possa alcançar

pelo legítimo exercício das suas atribuições e poderes;
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2.º A tomar parte na assembleia geral, a discutir as questões que à
mesma sejam submetidas e a votar de harmonia com os preceitos
estatutários;

3.º A proporem o que julgarem útil aos interesses da Cooperativa;
4.º A reclamar perante a assembleia geral e, na falta de resolução

desta, perante os tribunais, contra as infracções das disposições legais
e estatutárias que sejam cometidas quer pelos corpos gerentes quer
por algum ou alguns cooperadores;

5.º A requerer, conforme a lei e nestes estatutos, ao presidente da
assembleia geral a convocação da mesma e, quando esta não seja feita
no devido prazo, a requerê-la ao juiz do tribunal da respectiva
comarca, para que a ordene, nos termos legais;

6.º A examinar as contas e a escrituração da Cooperativa nas épo-
cas e nas condições que estes estatutos e a lei lhe permitam;

7.º A receber saldo das suas contas, e o bónus segundo a proporção
do valor dos produtos fornecidos à Cooperativa e dos adquiridos por
seu intermédio;

8.º A entregar à Cooperativa todos os produtos obtidos da sua pro-
dução agrícola e pecuária que forem objecto das actividades em que
estejam inscritos;

9.º A reclamar, para a direcção, contra qualquer acto irregular co-
metido por empregado ou membro da Cooperativa;

10.º A recusar a sua nomeação para os cargos sociais sempre que
provem:

a) Motivo forte e atendível de saúde reconhecida pela assembleia
geral, pela direcção ou comprovado por atestado médico;

b) Residência habitual fora da circunscrição da Cooperativa;
c) Ausências habituais e suficientemente demoradas que os impos-

sibilitem de bem desempenhar os cargos para que forem eleitos;
d) Idade superior a 60 anos.
11.º A demitir-se, em qualquer data, depois de liquidadas todas as

suas dívidas à Cooperativa, mantendo-se a sua responsabilidade pelas
operações sociais anteriores à sua demissão, até à importância do valor
dos títulos de capital que possuírem;

12.º A submeter à arbitragem da Direcção-Geral dos Serviços Agrí-
colas, quando não possam ser resolvidos pela assembleia geral, os
conflitos suscitados entre eles e os corpos gerentes, devidos a razões
respeitantes ao funcionamento da Cooperativa, mas não previstas nos
estatutos, quando não envolvam actos puníveis pelas leis ou para cuja
resolução se não torne necessária a intervenção judicial;

13.º A adquirir por intermédio da Cooperativa tudo que seja neces-
sário para a sua exploração agrícola e pecuária e a requisitar à Coo-
perativa para consumo da sua casa agrícola os produtos, por ela fabri-
cados, que lhe forem indispensáveis;

14.º Solicitar da direcção instruções sobre a exploração agrícola e
pecuária;

15.º A votar e a ser votados para os cargos da Cooperativa;
16.º A visitar, sempre que queiram, dentro das horas de serviço,

mas sem prejuízo deste, todas as instalações e dependências da Coo-
perativa;

17.º A ser reembolsados da importância dos seus títulos de capital,
nas condições preceituadas nos estatutos.

§ único. Não são elegíveis para os órgãos da Cooperativa, e para a
mesa da assembleia geral os membros que:

a) Não se encontrem no uso de todos os seus direitos civis e de
cooperadores;

b) Estejam sujeitos ao regime de liberdade condicional ou à aplica-
ção de medidas de segurança privativas de liberdade;

c) Não sejam membros da Cooperativa há, pelo menos, três meses.
§ único do artigo 18.º Não são elegíveis para os cargos da Coope-

rativa os cooperadores que não souberem ler, escrever e contar, os de
menor idade, e aqueles que, embora não estando nas condições refe-
ridas no artigo 12.º, n.º 1, destes estatutos, deixem de, directa ou efec-
tivamente, exercer a actividade agrícola, agro-pecuária ou florestal
na área da Cooperativa.

ARTIGO 19.º

Os cooperadores são obrigados:
1.º A subscrever e realizar o número de títulos de capital de acordo

com o estabelecido nestes estatutos;
2.º A entregar à Cooperativa, nos locais e nas condições por esta

estabelecidas, os produtos da sua exploração destinados à preparação
ou à venda, com excepção dos que lhe forem necessários para consu-
mo da sua casa agrícola;

3.º A desempenhar os cargos para que forem eleitos, salvo nos ca-
sos de impedimento ou dispensa previstos nos presentes estatutos;

4.º A acatar, cumprir rigorosamente e fiscalizar o cumprimento da
lei, dos estatutos, do regulamento interno, e das determinações da
direcção reactivas à exploração agrícola e pecuária, participando à
direcção todas as infracções de que tenham conhecimento, principal-
mente as que afectam a responsabilidade colectiva da Cooperativa ou
ponham em risco os interesses dos cooperadores;

5.º A prestar com fidelidade verbalmente ou por escrito, todos os
esclarecimentos pedidos pela direcção para cumprimento dos seus
deveres sociais;

6.º Ao pagamento da percentagem fixada pela Cooperativa sobre
cada uma das operações realizadas pela mesma e por eles utilizadas;

7.º A concorrer por todas as formas ao seu alcance para o bom
nome e para o máximo de efeitos úteis da Cooperativa, fazendo a
propaganda das suas vantagens e benefícios;

8.º A suportar os saldos negativos da Cooperativa quando os haja,
nos termos do artigo 50.º

CAPÍTULO IV

Da assembleia geral

ARTIGO 20.º

A assembleia geral é o órgão supremo da Cooperativa e as suas
deliberações, tomadas nos termos legais e estatutárias, são obrigató-
rias para os restantes órgãos da Cooperativa e para todos os mem-
bros desta.

§ 1.º A assembleia geral ordinária reunirá obrigatoriamente duas vezes
em cada ano, uma até 31 de Março, para apreciar e votar as matérias
do n.º 1 do artigo 25.º destes estatutos, e proceder à eleição dos cor-
pos gerentes nos anos em que ela haja de ter lugar, e outra até 31 de
Dezembro, para apreciação e votação das matérias referidas no n.º 2
do mesmo artigo.

§ 2.º Reúne extraordinariamente quando convocada pelo presidente
da mesa, ou pelo vice-presidente nas faltas, impedimento ou morte
daquele, a pedido da direcção ou do conselho fiscal, a requerimento
de, pelo menos, um quinto da totalidade dos cooperadores, e ainda
nos casos previstos noutras disposições destes estatutos.

ARTIGO 21.º

Cada cooperador terá um só voto, e não poderá representar, na
assembleia geral, mais do que um cooperador.

§ único. Os poderes para esta representação será dado em procura-
ção feita perante o notário ou em escrito particular com a assinatura
reconhecida pelo notário, ou autenticada por qualquer dos membros
da direcção ou do conselho fiscal.

ARTIGO 22.º

A assembleia geral será convocada pelo presidente, ou pelo vice-
-presidente, nas faltas, impedimento ou morte daquele, e as
convocatórias serão feitas, pelo menos, com 15 dias de antecedência,
indicando sempre a ordem de trabalhos da assembleia, bem como, o
dia, a hora e o local da reunião.

§ 1.º A convocatória da assembleia geral extraordinária deve ser
feita no prazo de 15 dias a contar do pedido ou requerimento, previs-
tos no § 2.º, do artigo 20.º, destes estatutos, devendo a reunião
realizar-se no prazo máximo de, 30 dias, contados da recepção do
pedido ou requerimento.

§ 2.º Se a convocação se não fizer no prazo fixado no parágrafo
anterior, será a convocação pedida ao juiz do competente tribunal,
que a ordenará nos termos legais.

§ 3.º O pedido ou requerimento para a convocação da assembleia
geral extraordinária será apresentado em duplicado ao presidente da
referida assembleia geral, sendo este, ou qualquer director, ou empre-
gado da Cooperativa que o receber, obrigado a passar recibo de en-
trega, no duplicado, que devolverá imediatamente ao seu apresentante.

§ 4.º A convocatória da assembleia geral será feita por anúncios
afixados nos locais da sede da Cooperativa, de suas agências, sucursais
ou delegações, e publicados em jornais da localidade em que tenham
uma periodicidade máxima quinzenal, e por meios de avisos aos
cooperadores, expedidos com a devida antecedência.

§ 5.º É nula toda a deliberação tomada sobre o objecto estranho
àquele para que a assembleia geral houver sido convocada e são proi-
bidas as discussões sobre assuntos alheios aos fins da Cooperativa.

§ 6.º As propostas para alteração dos estatutos ou da dissolução
da Cooperativa só poderão ser submetidas à assembleia geral quando
tenham sido comunicadas à direcção 15 dias, pelo menos, antes da
reunião da mesma assembleia.

ARTIGO 23.º

A assembleia geral reunirá no dia e hora marcados na convocatória
se estiver presente mais de metade dos cooperadores com direito a
voto ou seus representantes, devidamente credenciados.

§ 1.º Se, à hora marcada para a reunião, não se verificar o número
de presenças previsto no corpo deste artigo, a assembleia reunirá com
qualquer número de cooperadores, meia hora depois.
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§ 2.º No caso da assembleia geral ser feita em sessão extraordinária
e a requerimento dos cooperadores, a reunião só se efectuará se nela
estiverem presentes, pelo menos, três quartos dos requerentes.

ARTIGO 24.º

As decisões da assembleia geral serão tomadas por maioria de vo-
tos dos cooperadores presentes ou representados.

§ 1.º Só os cooperadores que estejam no pleno gozo dos seus direi-
tos sociais têm direito a tomar parte na assembleia geral, e discutir e
votar os assuntos submetidos à sua aprovação.

§ 2.º As votações serão por levantados e sentados, quando a mai-
oria da assembleia não resolver se proceda de qualquer outra forma.

§ 3.º As eleições para os cargos da Cooperativa serão feitas por
escrutínio secreto.

§ 4.º É exigida a maioria qualificada de, pelo menos, dois terços
dos votos expressos na aprovação das matérias constantes dos n.os 6.º,
7.º, 8.º, 9.º e 10.º, do artigo 25.º destes estatutos, não havendo lugar,
porém, no caso do n.º 8.º do citado artigo 25.º, a dissolução se, pelo
menos, dez cooperadores se declararem, por escrito, dispostos a asse-
gurar a permanência da Cooperativa, quaisquer que sejam os votos
contra.

§ 5.º Será lavrada acta de cada sessão da assembleia geral, onde se
indicarão as resoluções tomadas, e se declarará que os cooperadores
presentes à sessão constam do respectivo livro de presenças, fazendo-
-se, contudo, menção do número de cooperadores presentes.

ARTIGO 25.º

Compete à assembleia geral:
1.º Apreciar e votar anualmente o balanço, o relatório e as contas

da direcção, que integrarão o relatório e as contas das secções cons-
tituídas, e o parecer do conselho fiscal;

2.º Apreciar e votar o orçamento e o plano de actividade para o
exercício seguinte;

3.º Eleger e discutir os membros dos órgãos sociais;
4.º Fixar, as taxas de juro a pagar aos membros da cooperativa;
5.º Aprovara forma de distribuição dos excedentes;
6.º Alterar os estatutos e aprovar e alterar os regulamentos inter-

nos;
7.º Aprovar a fusão, a incorporação, e a cisão de cooperativas;
8.º Aprovar a dissolução da Cooperativa;
9.º Aprovara filiação da Cooperativa em uniões, federações e con-

federações;
10.º Decidir a admissão e a exclusão de cooperadores, e funcionar

como instância de recurso em relação às sanções aplicadas pela direc-
ção, sem prejuízo de recurso para os tribunais;

11.º Fixar as remunerações dos membros dos órgãos da Cooperati-
va e da mesa da assembleia geral, quando for caso disso;

12.º Criar, alterar e extinguir as secções e aprovar o seu regula-
mento interno;

§ 1.º O relatório anual, o balanço, o inventário, o parecer do con-
selho fiscal, e a lista dos cooperadores com direito a voto estarão
patentes ou serão distribuídas aos cooperadores, com a antecedência
mínima de 15 dias sobre a data em que deve ter lugar a reunião da
assembleia geral;

§ 2.º A escrituração e documentos relativos as operações sociais da
Cooperativa e das secções serão facultados aos exames dos coope-
radores durante os 15 dias que antecedem a reunião da assembleia.

13.º Ratificar as deliberações da assembleia da secção cuja validade
e eficácia dependa dessa ratificação.

ARTIGO 26.º

A assembleia geral terá uma mesa, constituída por um presidente,
por um vice-presidente, e por um secretário.

§ 1.º A mesa da assembleia geral é eleita bienalmente, sendo per-
mitida a sua reeleição;

§ 2.º Ao presidente incumbe convocar a assembleia geral, presidir
à mesma, e dirigir os trabalhos, sendo substituído nas suas faltas, im-
pedimento, ou morte, pelo vice-presidente;

§ 3.º Ao secretário compete coadjuvar o presidente na orientação
dos trabalhos, e elaborar as actas das reuniões;

§ 4.º Na falta de qualquer dos membros da mesa da assembleia ge-
ral, competirá a esta assembleia eleger os respectivos substitutos, de
entre os cooperadores presentes, os quais cessarão as suas funções no
termo da reunião;

§ 5.º É causa de destituição do presidente da mesa da assembleia
geral a não convocação desta, nos casos em que o deva fazer, e de
qualquer dos membros da mesa a não comparência, sem motivo jus-
tificado, a, pelo menos, três sessões seguidas.

ARTIGO 27.º

As posses em todos os cargos serão dadas pelo presidente da
assembleia geral.

§ 1.º Os corpos demissionários continuarão sempre em exercício
até que a posse seja conferida aos novos corpos seus substitutos, ces-
sando a partir desse momento as responsabilidades daqueles sem pre-
juízo do disposto no artigo 190.º do Código do Registo Comercial.

§ 2.º As sessões de posse serão obrigatoriamente assistidas pelos
corpos cessantes que farão a entrega de todos os documentos, livros,
inventários, arquivos e haveres da associação e prestarão todos os
esclarecimentos precisos por forma a não sofrer interrupção ou pre-
juízo do funcionamento da Cooperativa.

§ 3.º Estas sessões conjuntas podem repetir-se a convite dos anti-
gos ou novos corpos gerentes até à completa instrução destes.

CAPÍTULO V

Da administração da Cooperativa

ARTIGO 28.º

Os órgãos sociais da Cooperativa são a assembleia geral, a direcção
e o conselho fiscal, sendo os seus membros eleitos de entre
cooperadores por um período de quatro anos.

§ 1.º Não podem ser eleitos para o mesmo órgão da Cooperativa,
ou ser simultaneamente titulares de direcção e do conselho fiscal, os
cônjuges, as pessoas que vivam em comunhão de facto, parentes ou
afins em linha recta, e irmãos;

§ 2.º Se a eleição recair em cooperador que se encontre nas condi-
ções referidas no parágrafo anterior, preferirá o que tiver sido mais
votado, e, em igualdade de votos, o que tiver já sido titular de um
órgão da Cooperativa e, na falta destas condições, o que for mais
velho.

ARTIGO 29.º

A direcção será composta de três directores efectivos e dois su-
plentes, eleitos de entre os cooperadores.

1.º A direcção terá de integrar, entre os seus membros efectivos,
cooperadores de todas as secções da Cooperativa constituídas à data
da eleição;

2.º Se o número de secções constituídas à data da eleição for supe-
rior a três, o número de membros efectivos aumentará na medida do
número dessas secções acrescido do número mínimo de directores
efectivos necessários para garantir que seja sempre ímpar o número
de membros efectivos da direcção.

ARTIGO 30.º

As funções de director serão exercidas gratuita ou remuneradamente,
segundo deliberação da assembleia geral.

§ único. A direcção compor-se-á de indivíduos maiores, no pleno
gozo dos seus direitos civis e de cooperadores.

ARTIGO 31.º

Os directores distribuirão entre si, na sua primeira reunião para o
período da sua gerência, os lugares de presidente, secretário e tesourei-
ro e de responsável por secções, neste caso obrigatoriamente atribuído
a director inscrito na secção para que for designado responsável.

§ 1.º Os directores suplentes são chamados a substituir os efectivos
na falta ou impedimento destes, pela ordem do número de votos por
que foram eleitos, e, em igualdade de circunstâncias, preferem os mais
velhos.

§ 2.º Em caso de vacatura do cargo, e na falta ou impedimento dos
suplentes, a assembleia geral em sessão extraordinária convocada para
o efeito, designará o membro que preencherá o cargo vago, o qual
apenas completará o mandato.

ARTIGO 32.º

A direcção terá uma sessão ordinária em cada quinzena, e, além
desta, sessões extraordinárias sempre que o presidente as convoque,
ou a pedido da maioria dos seus membros efectivos.

§ 1.º Os dias das sessões ordinárias serão fixados pela direcção, na
primeira sessão de cada ano, e a convocação para as sessões extraor-
dinárias terá lugar por meio de aviso em que se comunicará o dia,
hora da reunião e assunto a tratar e, só excepcionalmente, as sessões
poderão ter lugar fora da sede da Cooperativa.

§ 2.º Será lavrada acta de cada sessão da direcção na qual se indica-
rão os nomes dos directores presentes e as deliberações tomadas. As
actas serão assinadas pelos directores presentes à sessão.

§ 3.º As sessões da direcção só se consideram em funcionamento
legal, quando estiver presente a maioria dos seus membros.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 260 � 5 de Novembro de 200424 704-(144)

ARTIGO 33.º

Os directores gerentes e outros mandatários respondem e outros
mandatários respondem, pessoal e solidariamente perante a Coopera-
tiva e perante terceiros pela execução do mandato, pela violação dos
estatutos e dos preceitos legais.

§ 1.º A aprovação pela assembleia geral do balanço, relatório e con-
tas liberta a direcção, os gerentes, e outros mandatários, de responsa-
bilidades perante a Cooperativa por factos atinentes àqueles documen-
tos, salvo se estes violarem a lei ou os estatutos, ou forem
conscientemente inexactos, dissimulando a situação real da Coopera-
tiva.

§ 2.º São também isentos de responsabilidade os directores, geren-
tes e outros mandatários que não tenham, por motivo ponderoso,
participado na deliberação que a originou, ou tenham exarado em acta
o seu voto contrário.

ARTIGO 34.º

Compete à direcção:
1.º Representar a Cooperativa em juízo e fora dele;
2.º Cumprir rigorosamente o preceituado nos estatutos e regula-

mentos em vigor;
3.º Administrar superiormente todos os negócios da Cooperativa e

definir as grandes linhas de acção a desenvolver pelos directores res-
ponsáveis pelas secções, tendo sempre em vista os legítimos interes-
ses da Cooperativa e a especificidade de cada secção;

4.º Deliberar sobre a admissão de novos membros e sobre a aplica-
ção de sanções previstas nos estatutos, dentro dos limites da sua com-
petência;

5.º Autorizar a venda de títulos de capital aos cooperadores, pelo
seu valor nominal, pelo mesmo valor resgatá-los, quando seja neces-
sário ou se julgue conveniente, procedendo sempre por forma a que o
capital nunca fique inferior ao montante mínimo fixado na lei;

6.º Vigiar o comportamento dos cooperadores nas suas relações com
a Cooperativa, procedendo com eles como for de justiça, por forma
a evitar prejuízo àqueles e a esta;

7.º Pagar aos cooperadores os produtos por eles fornecidos, segun-
do a sua qualidade, logo que as circunstâncias o permitam;

8.º Arrendar, propriedades necessárias à instalação da sua sede, ar-
mazéns e depósitos, sempre que se tornem indispensáveis, adquirir
máquinas, ferramentas, meios de transporte, livros, móveis, e tudo o
que seja necessário ou preciso para o bom funcionamento da Coope-
rativa e, ainda, vender destes objectos os que não convenham ou se
tornem dispensáveis;

9.º Vender maquinismos e utensílios que não convenham ou se tor-
nem dispensáveis, bem como imóveis, neste caso quando autorizada
pela assembleia geral;

10.º Ter toda a escrituração devidamente montada e todos os do-
cumentos arquivados;

11.º Franquear os referidos documentos e a escrituração não só ao
conselho fiscal como a qualquer cooperador, nos termos destes esta-
tutos;

12.º Nomear os empregados necessários ao serviço geral da Coo-
perativa, fixar-lhes as atribuições, ordenados e cauções, quando preci-
sas, suspendê-los, demiti-los, processá-los e, em igualdade de condi-
ções, e sempre que não resulte prejuízo, serão preferidos para os cargos
remunerados da Cooperativa os cooperadores desta;

13.º Elaborar e submeter à assembleia geral os regulamentos julga-
dos necessários e vigiar o seu cumprimento depois de aprovadas;

14.º Mandar elaborar os balancetes trimestrais das contas da Coo-
perativa e enviar cópias à Direcção-Geral dos Serviços Agrícolas;

15.º Elaborar anualmente e submeter ao parecer do conselho fiscal
e à apreciação e aprovação da assembleia geral o balanço, relatório e
contas do exercício, o orçamento e plano de actividades para o ano
seguinte, bem como executar o plano de actividade anual;

16.º Apresentar à sessão da assembleia geral em que se discutem as
contas, a proposta sobre distribuição dos resultados de gerência e
amortização de valores activos;

17.º Elaborar e apresentar à assembleia geral quaisquer outras pro-
postas de reconhecida utilidade;

18.º Receber as reclamações ou queixas dos cooperadores, atendê-
-las e dar-lhes o devido andamento no mais curto prazo possível;

19.º Fixar as condições e preços de compra ou venda dos produtos
da Cooperativa, sempre que não estejam estabelecidos legalmente;

20.º Assinar os contratos, escrituras, arrendamentos, acções, e o
mais que preciso for;

21.º Recorrer para a assembleia geral ou para quem de direito, sem-
pre que se torne necessário;

22.º Proceder na liquidação de contas com os cooperadores saídos
da Cooperativa, em virtude do disposto no artigo 13.º, por forma a
que ela seja feita o mais rapidamente possível, mas demorando-a sem-
pre o tempo preciso para que seja mantido o limite mínimo de capi-

tal da Cooperativa, sem prejuízo, no entanto, do disposto no ar-
tigo 15.º destes estatutos;

23.º Requerer a convocação da assembleia geral quando o julgue
necessário.

ARTIGO 35.º

Compete ao director presidente:
1.º Convocar, presidir e dirigir as sessões da direcção;
2.º Assinar as actas, balancetes, balanços, relatórios, livros, corres-

pondência e tudo o que careça da sua assinatura;
3.º Dirigir e vigiar todos os serviços da Cooperativa e seus empre-

gados;
4.º Autorizar os pagamentos e assinar as ordens respectivas bem

como as guias de receita.
ARTIGO 36.º

Compete ao secretário da direcção:
1.º Redigir, lavrar e assinar as actas das sessões;
2.º Verificar e assinar os documentos de despesa e receita;
3.º Elaborar os relatórios dos actos da direcção a julgar pela assembleia

geral, assiná-los e a todos os documentos que de tal careçam;
4.º Avisar os membros do conselho fiscal dos dias, horas e locais

onde se reúne a direcção;
5.º Vigiar e fiscalizar os serviços da Cooperativa em especial os

que competem ao pessoal de escritório;
6.º Fazer a escrituração e correspondência da Cooperativa, quando

não haja empregados ou no seu impedimento, de forma a não sofrer
interrupção o funcionamento do organismo;

7.º Elaborar para cada sessão da assembleia geral, uma relação dos
nomes dos cooperadores e dos direitos que lhes cabem.

ARTIGO 37.º

Compete ao tesoureiro da direcção:
1.º Arrecadar e dar sob a sua responsabilidade os fundos da Coope-

rativa;
2.º Assinar as actas, balancetes, balanços e relatórios aprovados pela

direcção;
3.º Cobrar as receitas acompanhadas das respectivas guias de entra-

da e passar os recibos a elas referentes;
4.º Satisfazer, também, mediante recibo as ordens de pagamento

assinadas pelos directores;
5.º Promover a cobrança dos créditos e prestar contas à direcção,

conselho fiscal e assembleia geral sempre que lhe sejam pedidas;
6.º Depositar os fundos da Cooperativa prioritariamente em Cai-

xas de Crédito Agrícola Mútuo ou Caixa Económica ou qualquer ou-
tro estabelecimento de crédito, por força das operações em que tenha
de intervir, conforme for resolvido pela direcção, por conta e ordem
da Cooperativa.

ARTIGO 37.º-A

Compete ao director responsável por secção:
1.º Dar execução ao plano de actividades da secção bem como às

directivas da direcção no que à secção diga respeito;
2.º Assegurar a organização da contabilidade da secção, ter toda a

escrituração devidamente montada e todos os documentos arquivados
e franqueá-los não só ao conselho fiscal como a qualquer cooperador,
nos termos destes estatutos;

3.º Propor à direcção as medidas necessárias ao bom funcionamen-
to da secção;

4.º Prestar contas da actividade da secção à direcção e à assembleia
da secção;

5.º Elaborar as propostas de orçamentos e plano de relatório e
contas da secção, submetê-las ao parecer da assembleia da secção e à
aprovação da direcção para posterior aprovação pela assembleia ge-
ral da Cooperativa;

6.º Verificar e visar todos os documentos de receita da secção;
7.º Fornecer todas as informações necessárias ao cumprimento pela

direcção de todas as obrigações estatutárias;
8.º Gerir os fundos e o património que forem afectados à secção;
9.º Convocar a assembleia da secção.

ARTIGO 37.º-B

A Cooperativa fica obrigada:
a) Com as assinaturas conjuntas do presidente e do tesoureiro;
b) Na falta ou impedimento do presidente, com as assinaturas do

secretário e do tesoureiro;
c) Com as assinaturas do director ou directores expressamente de-

signados pela direcção sempre que, para a prática de determinados
actos, a direcção, através de deliberação transcrita em acta, os mandate.

§ único. Quanto aos actos de mero expediente e as obrigações cujo
valor não exceder o dobro do salário mínimo nacional, a Cooperati-
va obriga-se com apenas a assinatura de um membro da direcção.
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ARTIGO 38.º

A direcção poderá delegar no seu presidente todas as suas atribui-
ções, devendo este prestar contas dos seus actos nas reuniões ordiná-
rias ou extraordinárias para este fim convocados.

§ único. Poderá ainda designar um ou mais gerentes, ou outros
mandatários delegando-lhe os poderes que previamente forem apro-
vados em assembleia geral, e revogar os respectivos mandatos.

CAPÍTULO VI

Conselho fiscal

ARTIGO 39.º

O conselho fiscal compõe-se de três membros efectivos e dois su-
plentes, eleitos na mesma data, e pelo período de tempo por que são
eleitos os directores, e será constituído por cooperadores, no pleno,
gozo dos seus direitos civis e de cooperadores, podendo ser reeleitos.

§ 1.º Na falta ou impedimento de qualquer dos membros do conse-
lho fiscal, os membros suplentes são chamados a substituir os efecti-
vos, pela ordem do número de votos por que foram eleitos, e, em
igualdade de circunstâncias, preferem os mais velhos.

§ 2.º Em caso de vacatura do cargo e na falta ou impedimento dos
suplentes, a assembleia geral, em sessão extraordinária, convocada para
o efeito, designará o membro que preencherá o cargo vago, o qual
apenas completará o mandato.

§ 3.º Na primeira reunião de cada ano o conselho fiscal, escolherá,
de entre os seus membros, o presidente.

ARTIGO 40.º

São atribuições do conselho fiscal:
1.º Examinar, sempre que se julgue conveniente, e pelo menos de

três em três meses, a escrituração e o estado financeiro da Coopera-
tiva;

2.º Assistir às sessões de direcção sempre que dessa faculdade queira
gozar, onde terá voto consultivo;

3.º Verificar se os actos da direcção estão de harmonia com a lei e
com os estatutos e se não são contrários aos interesses da Coopera-
tiva;

4.º Requerer a convocação da assembleia geral quando julgue neces-
sário;

5.º Emitir parecer escrito sobre o balanço, o relatório e as contas
do exercício e o orçamento e plano de actividades para o ano se-
guinte;

6.º Dar o seu parecer sobre todos os assuntos, quando para isso for
consultado pela direcção.

ARTIGO 41.º

O conselho fiscal tem uma sessão ordinária em cada trimestre, e,
ainda, sessões extraordinárias sempre que o presidente as convoque
ou a pedido da maioria dos seus membros efectivos.

§ 1.º Os dias e as horas das sessões ordinárias serão afixados pelo
conselho fiscal na primeira, sessão de cada ano;

§ 2.º Será lavrada acta de cada sessão de conselho fiscal na qual se
indicarão os nomes dos que compareceram e das resoluções tomadas.
As actas serão assinadas pelos membros do conselho fiscal presentes
à sessão;

§ 3.º As decisões do conselho fiscal são tomadas por maioria e com
a presença de mais de metade dos seus membros efectivos.

CAPÍTULO VII

Das secções

ARTIGO 41.º-A

A assembleia de secção é o órgão específico de cada Secção, sendo
constituída pelos cooperadores inscritos na respectiva secção.

ARTIGO 41.º-B

A assembleia de secção poderá ter poderes deliberativos de propos-
ta e consultivos, de acordo com o regulamento da respectiva secção
e sem prejuízo dos poderes atribuídos nestes estatutos aos órgãos da
Cooperativa, competindo-lhe obrigatoriamente os seguintes:

1.º Apreciar e emitir parecer sobre as propostas de relatório e con-
tas da secção e de plano e orçamento a apresentar à direcção da
Cooperativa pelo director responsável pela secção;

2.º Emitir parecer sobre a proposta de extinção da secção a apre-
sentar à assembleia geral pela direcção da Cooperativa;

3.º Propor à direcção ou à assembleia geral da Cooperativa, con-
forme as competências previstas no artigo 17.º destes estatutos, a apli-
cação de sanções a cooperadores inscritos na respectiva secção por
infracção aos seus deveres legais e estatutárias no âmbito da secção,
bem como emitir prévio parecer à decisão de aplicação de qualquer
das sanções previstas nos n.os 3.º e 4.º do artigo 16.º destes estatutos
por infracção praticada no âmbito da secção respectiva.

ARTIGO 41.º-C

1.º A assembleia de secção: reunirá obrigatoriamente duas vezes em
cada ano, ambas previamente às assembleias gerais referidas na 1.ª par-
te do § 1.º do artigo 20.º, para dar cumprimento às suas competências
previstas no artigo 42.º-B, 1.º

2.º A assembleia da secção será presidida pelo director responsável
pela secção e secretariada pelo cooperador para esse efeito escolhido
no início de cada sessão.

ARTIGO 41.º-D

Aplicar-se-á à assembleia de secção o disposto nestes estatutos para
a convocação e funcionamento e deliberação da assembleia geral em
tudo o que seja compatível com a particular natureza daquela e não
contrarie o especificamente estatuído para a assembleia de secção.

ARTIGO 41.º-E

Cada secção terá a sua organização contabilística, por forma a
evidenciar os seus resultados e actividade.

CAPÍTULO VIII

Capital social

ARTIGO 42.º

1.º O capital social da Cooperativa é variável e ilimitado.
2.º O capital social mínimo é de cinco mil euros e é representado

por títulos nominativos de capital de cem euros.
3.º A entrada mínima de capital a subscrever por cada cooperador

não pode ser inferior ao equivalente a um título de capital por cada
secção em que se inscrever, tendo também de subscrever uma entrada
mínima de capital igual se a Cooperativa não estiver toda organizada
por Secções e quiser beneficiar dos serviços, não integrados em secções.

4.º Cada título subscrito tem de ser realizado em dinheiro, no acto
da subscrição, em pelo menos, dez por cento do seu valor, tendo o
pagamento da parte restante do valor do capital subscrito de ser efec-
tuado em dinheiro, de uma só vez ou prestações, no prazo máximo
de cinco anos.

ARTIGO 43.º

Os títulos de capital só são transmissíveis, por acto entre vivos ou
por morte, mediante autorização da direcção, sob condição de o
adquirente ou o sucessível já ser cooperador ou reunir as condições de
admissão exigidas.

§ 1.º A transmissão entre vivos opera-se por endosso do título a
transmitir, assinado pelo vendedor e averbamento no livro de regis-
to, assinado por dois membros da direcção e pelo adquirente;

§ 2.º A transmissão por morte opera-se pela apresentação de docu-
mento comprovativo da qualidade de herdeiro ou de legatário, em
função do qual será averbada em nome do seu titular, no respectivo
livro de registo, que deverá ser assinado por dois membros da direc-
ção e pelo herdeiro ou legatário;

§ 3.º Será ainda lavrada no respectivo título nota de averbamento,
assinada por dois directores com o nome do adquirente;

§ 4.º Não podendo operar-se a transmissão por morte, os sucessíveis
têm direito a receber o montante dos títulos de capital do autor da
sucessão segundo o seu valor nominal, corrigido em função da quota-
-parte dos excedentes ou prejuízos e das reservas obrigatórias;

§ 5.º Os títulos de capital dos cooperadores que faleçam sem her-
deiros são sempre resgatados pela Cooperativa, pelo valor do último
balanço, mas nunca superior ao nominal.

ARTIGO 44.º

O capital social é destinado a transacções normais da Cooperativa.

ARTIGO 45.º

Haverá uma reserva legal, destinada a cobrir eventuais perdas de
exercício, e integrada por meios líquidos e disponíveis.

§ único. Haverá também uma reserva para a educação e formação
cooperativa, destinada a cobrir as despesas com a educação cooperati-
va, designadamente dos cooperadores, e com a formação cultural e téc-
nica destes, à luz do cooperativismo e das necessidades da Cooperativa.
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ARTIGO 46.º

Reverte para a reserva legal cinco por cento do saldo do exercício
da Cooperativa, devendo este Fundo, por resolução da assembleia geral,
ser reintegrado sempre que se encontre reduzido a menos de um quin-
to do capital social.

§ 1.º Para a reserva para a educação e formação cooperativa, bem
como para outras reservas especiais que se constituam por delibera-
ção da assembleia geral, reverterá quinze por cento dos saldos do
exercício da Cooperativa. Para aquela primeira reserva reverterão
também os donativos e os subsídios que forem especialmente destina-
dos às finalidades da reserva;

§ 2.º As reversões para a reserva legal deixam de ser obrigatórias
desde que a reserva atinja o montante igual ao do capital social da
Cooperativa.

ARTIGO 47.º

Uma percentagem do saldo do exercício da Cooperativa a fixar
pela assembleia geral poderá ser destinada ao reembolso de títulos de
capital, enquanto o valor total destes exceder o capital mínimo ou
houver cooperadores com número de títulos de capital superior à
entrada mínima de capital.

§ 1.º O reembolso dos títulos de capital efectua-se por meio de
sorteio de tantos títulos de capital quantos os computados na impor-
tância apurada e fixada pela assembleia geral, respeitando tal sorteio
apenas aos cooperadores com mais de três títulos de capital;

§ 2.º O dia marcado para o sorteio será anunciado com oito dias de
antecedência, sendo o mesmo feito em lugar público.

ARTIGO 48.º

O remanescente dos saldos do exercício da Cooperativa que existir
após as reversões para as reservas e os reembolsos referidos nos dois
artigos anteriores, será rateado como bónus pelos cooperadores, se-
gundo o valor das operações realizadas por cada cooperador com a
Cooperativa durante o mesmo ano e em cada secção.

§ único. Não pode proceder-se à distribuição do referido remanes-
cente entre os cooperadores antes de se terem compensado as perdas
dos exercícios anteriores ou, se tiver utilizado a reserva legal para
compensar essas perdas, antes de se ter reconstituído a reserva ao
nível anterior ao da sua utilização.

ARTIGO 49.º

A responsabilidade dos cooperadores é limitada ao montante do
capital por si subscrito.

ARTIGO 50.º

Se os prejuízos do exercício forem superiores ao montante da re-
serva legal, a diferença poderá, por deliberação da assembleia geral,
ser exigida aos cooperadores, proporcionalmente às operações reali-
zadas por cada um deles, sendo a reserva legal reconstituída até ao
nível anterior em que se encontrava, sem prejuízo do disposto no
artigo anterior.

CAPÍTULO IX

Da dissolução

ARTIGO 51.º

A assembleia geral destinada à dissolução da Cooperativa não pode
funcionar sem a presença ou a representação de, pelo menos, dois
terços dos cooperadores com direito a voto, tendo a acta dessa sessão
de ser assinada por todos os cooperadores presentes e representantes
dos ausentes, com voto e no pleno gozo dos seus direitos civis e de
cooperadores.

ARTIGO 52.º

A declaração a que se refere a segunda parte do § 4.º do artigo 24.º
destes estatutos pode ser entregue à assembleia geral reunida para votar
a dissolução ou à direcção ou conselho fiscal no prazo de 15 dias a
contar do dia em que for votada.

ARTIGO 53.º

A assembleia geral que votar a dissolução determinará a forma de
proceder à liquidação e elegerá a comissão liquidatária à qual conferi-
rá os poderes necessários para, dentro do prazo que lhe fixar, proce-
der à liquidação.

§ 1.º Feita a liquidação total, deve a comissão liquidatária apresen-
tar as contas à assembleia geral ou ao tribunal, conforme os casos,
organizando, sob a forma de mapa, um projecto de partilha do saldo
nos termos do artigo seguinte;

§ 2.º A última assembleia geral ou o tribunal, conforme os casos,
designarão quem deve ficar depositário dos livros, e documentos da
Cooperativa, que deverão ser conservados pelo prazo de cinco anos.

ARTIGO 54.º

Uma vez satisfeitas as despesas decorrentes do próprio processo de
liquidação, o saldo obtido por esta será aplicado imediatamente e pela
seguinte ordem:

a) Pagar os salários e as prestações devidas aos trabalhadores da
Cooperativa;

b) Pagar os débitos da Cooperativa, incluindo o resgate de títulos
de investimento e outras prestações eventuais feitas pelos membros
da Cooperativa;

c) Resgatar os títulos de capital.
§ único. O destino das reservas obrigatórias e facultativas que ha-

jam sido constituídas é, em caso de dissolução da Cooperativa, o fixa-
do no artigo 77.º, n.os 2 e 3, do Código Cooperativo.

CAPÍTULO X

Disposições gerais

ARTIGO 55.º

A direcção da Cooperativa fixará anualmente e cobrará dos seus
cooperadores, nas condições do regulamento interno, as importânci-
as em dinheiro ou em espécie (maquia) julgadas necessárias para a
realização dos fins que lhe são atribuídos e, ainda, para cobrir as des-
pesas de administração e funcionamento, as quais constituirão receita
da Cooperativa.

§ 1.º Estas importâncias serão pagas por todos os cooperadores,
proporcionalmente à sua utilização dos serviços da Cooperativa;

§ 2.º O valor da venda dos produtos dos cooperadores, ou o pró-
prio prejuízo já elaborado, depois de deduzidas as importâncias às quais
se refere este artigo, será distribuído pelos mesmos, proporcionalmente
à quantidade e ao valor médio, por classes, dos referidos produtos,
entregues por cada um;

§ 3.º O excedente da cobrança sobre as despesas realizadas, depois
de retiradas as importâncias necessárias para a amortização de mó-
veis, máquinas e alfaias, constituirão saldo da Cooperativa.

ARTIGO 56.º

A Cooperativa poderá, quando para isso tiver disponibilidades, adi-
antar aos cooperadores, como antecipação do pagamento dos produ-
tos fornecidos, até à importância de 50 %.

CAPÍTULO XI

Disposição transitória

ARTIGO 57.º

Os cooperadores que já o fossem à data da alteração dos estatutos
aprovada na assembleia geral de 10 de Março de 2002, terão de subs-
crever, no mínimo, um título de capital.

1.º O valor do capital de que cada cooperador já era titular será
levado em conta na realização do capital que vier a ser subscrito, sendo
o pagamento da parte restante efectuado nos termos previstos no
número quatro do artigo 42.º dos estatutos.

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

Conferida está conforme.

16 de Agosto de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005165751

CONSTRUÇÕES ARRIFAROUCA, L.DA

Sede: Rua das Terras de Santa Maria, Edifício Peninsular,
entrada 6, piso 3, loja 16, Arrifana, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08658/040524, identificação de pessoa colectiva
n.º P 506979300; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
17/040524.
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Certifico que por António Manuel de Almeida Gomes e António
Fernando Martins Ferreira foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Arrifarouca, L.da, com
sede à Rua das Terras de Santa Maria, Edifício Peninsular, entrada 6,
piso 3, loja 16, freguesia de Arrifana, 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 (no
todo ou em parte), e actividades de acabamento.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de cinco mil euros, dividido em duas quotas iguais de dois mil e qui-
nhentos euros, pertencentes uma ao sócio António Manuel de Almeida
Gomes Guedes e outra ao sócio António Fernando Martins Ferreira.

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, com ou sem re-
muneração conforme for deliberado em assembleia geral.

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é ne-
cessária e obrigatória a assinatura conjunta de dois gerentes. Para actos
de mero expediente é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

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

25 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005165760

J. C. RIBEIRO, S. G. P. S., S. A.

Sede: Vergada, Mozelos, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08526/040217, identificação de pessoa colectiva
n.º P 505894343; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
06/040217.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte pacto social:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de J. C. Ribeiro, S. G. P. S., S. A., a sua
duração será por tempo indeterminado e reger-se-á pelo presente
contrato e pela legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Vergada, freguesia de Mozelos,
concelho de Santa Maria da Feira.

2 � O conselho de administração poderá, por si só, transferir a
sede social para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes.

3 � Poderá ainda o conselho de administração, com observância
das disposições legais aplicáveis, criar, transferir ou encerrar sucur-
sais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de representação
da sociedade em qualquer parte do território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto social a gestão de participações
sociais de outras sociedades como forma indirecta de exercício de
actividades económicas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de € 50 000, representado por 10 000 acções com o valor
nominal de € 5 cada.

2 � A sociedade poderá exigir dos accionistas prestações suplemen-
tares até um montante máximo equivalente ao dobro do capital soci-
al existente à data da respectiva deliberação.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social está representado por acções ao portador,
tendo cada uma o valor nominal de € 5, sendo convertíveis a expensas
dos respectivos titulares.

2 � As acções serão representadas por títulos de uma, dez, cem,
quinhentas e mil acções.

3 � Os títulos, provisórios ou definitivos, representativos das ac-
ções deverão conter as assinaturas de todos os elementos do conselho
de administração.

4 � A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto que
confiram o direito a um dividendo prioritário e sejam susceptíveis de
remição, dentro dos limites legais e nas condições que vierem a ser
fixadas pela assembleia geral que tal deliberar.

5 � Todas ou algumas das espécies de acções da sociedade podem
revestir a forma de acções escriturais, conforme o que vier a ser de-
liberado em assembleia geral ou de acordo com o pedido de conversão
que for apresentado pelo respectivo titular.

ARTIGO 6.º

1 � O conselho de administração, com parecer favorável do ór-
gão de fiscalização, poderá deliberar emitir obrigações ou quaisquer
outros títulos negociáveis, nas modalidades, termos e até aos limites
legal e contratualmente previstos.

2 � Na prossecução do seu objecto social a sociedade poderá rea-
lizar, por deliberação do conselho de administração, todas as opera-
ções financeiras, activas e passivas permitidas pela lei.

ARTIGO 7.º

Nos aumentos de capital a realizar em dinheiro será atribuído aos
accionistas um direito de preferência na subscrição das novas acções,
na proporção das que possuírem, salvo se de outra forma for delibe-
rado pela assembleia geral, dentro dos condicionalismos impostos por
lei.

CAPÍTULO III

Assembleia geral, administração e fiscalização

ARTIGO 8.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o conselho fiscal ou fiscal único.

A) Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito de voto.
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2 � As deliberações da assembleia geral, quando tomadas nos ter-
mos da lei e deste contrato, são obrigatórias para todos, ainda que
ausentes, dissidentes ou incapazes.

3 � As entidades que exerçam cargos nos corpos sociais, ainda que
sejam accionistas sem voto ou não accionistas, apesar de não pode-
rem votar, poderão discutir, fazer propostas e intervir em todos os
trabalhos da assembleia geral.

4 � Os accionistas com direito de voto poderão fazer-se repre-
sentar por um membro do conselho de administração, por cônjuge,
ascendente ou descendente do accionista representado ou por estra-
nho ou outro accionista.

5 � As sociedades serão representadas por quem para o efeito
designarem.

6 � As representações e as designações referidas nos dois números
precedentes serão comunicadas ao presidente da mesa por carta cer-
tificada pela sociedade, entregue na sede social até cinco dias úteis
antes da data designada para a reunião da assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 � Tem direito de voto o accionista que reúna cumulativamente
as seguintes condições:

a) Ser titular de pelo menos 10 acções;
b) Ter pelo menos o número de acções referidas na alínea anterior

averbadas em seu nome quando nominativas, quando escriturais ins-
critas em conta aberta em seu nome pela entidade encarregada do
serviço de acções escriturais, ou, finalmente, quando ao portador,
registadas em seu nome ou em seu nome depositadas na sede social ou
em qualquer instituição de crédito, até 10 dias úteis antes da data de-
signada para a reunião da assembleia geral, comprovando perante a
sociedade tal depósito até cinco dias úteis antes da data da reunião.

2 � Os accionistas que não possuírem o número mínimo de ac-
ções referidas na alínea a) do número anterior poderão agrupar-se de
modo a completá-lo, devendo, neste caso, fazer-se representar por
um só deles, cujo nome deverá ser indicado por escrito ao presidente
da mesa da assembleia geral, para a sede social, até 10 dias antes da
data fixada para a reunião.

3 � As acções dos accionistas que pretendam agrupar-se deverão
preencher os requisitos previstos na alínea b) do anterior n.º 1.

ARTIGO 11.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente
e um secretário, que podem ser accionistas ou não, serão eleitos pela
assembleia geral por períodos de quatro anos, podendo ser reeleitos
uma ou mais vezes.

2 � Compete ao presidente da mesa convocar as assembleia gerais
para reunir e deliberar sobre as matérias que sejam, por lei, da sua
competência e, ainda, tratar de quaisquer assuntos de interesse para a
sociedade, que sejam expressamente indicados na respectiva
convocatória, dirigir as reuniões, dar posse aos membros do conselho
de administração, do conselho fiscal ou ao fiscal único e aos mem-
bros da comissão de vencimentos, bem como exercer as demais fun-
ções que lhe são conferidas pela lei e pelo presente contrato.

3 � O presidente da mesa deverá convocar extraordinariamente a
assembleia geral sempre que tal seja solicitado pelo conselho de admi-
nistração, pelo órgão de fiscalização ou por accionistas que possuam,
pelo menos, acções correspondentes ao valor mínimo imposto por
lei imperativa e que lho requeiram em carta em que se indiquem, com
precisão, os assuntos a incluir na ordem do dia e se justifique a neces-
sidade de reunir a assembleia.

4 � Ao secretário compete, além de coadjuvar o presidente, todo
o expediente relativo às assembleias gerais.

ARTIGO 12.º

1 � As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem
ser feitas com a antecedência mínima e a publicidade impostas por lei
e, na primeira convocatória, pode desde logo ser marcada uma segun-
da data para reunir no caso de a assembleia não poder funcionar na
primeira data marcada.

2 � Os accionistas que queiram requerer a inclusão de determina-
dos assuntos na ordem do dia e a quem, por lei, assista esse direito,
deverão identificar clara e precisamente esses assuntos na carta em
que requeiram tal inclusão, a qual deverá ser dirigida ao presidente da
mesa da assembleia geral com a antecedência mínima de cinco dias
úteis sobre a data da assembleia.

3 � A exigência de a acta da assembleia geral lavrada por notário,
quando a lei o permita, deverá ser formulada com a antecedência
mínima de cinco dias úteis sobre a data da assembleia, em carta dirigida
ao conselho de administração.

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia poderá funcionar em primeira convocatória quan-
do estiverem presentes ou representados accionistas cujas acções
correspondam a, pelo menos, 51 % do capital social.

2 � É, porém, necessária a presença de accionistas que represen-
tem, pelo menos, dois terços do capital social para que a assembleia
geral possa, em primeira convocação, deliberar sobre:

a) Alteração do pacto social;
b) Transformação, fusão, cisão ou dissolução da sociedade;
c) Aumento, redução ou reintegração do capital social.
3 � Em segunda convocação a assembleia pode deliberar seja qual

for o número de accionistas presentes ou representados e o capital
por estes representado.

ARTIGO 14.º

1 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos emitidos, salvo nos casos em que a lei ou o contrato
exigirem imperativamente maior número de votos.

2 � A cada 10 acções corresponde um voto.

B) Conselho de administração

ARTIGO 15.º

1 � A gestão e representação da sociedade será exercida por um
conselho de administração composto por três ou cinco membros,
conforme for deliberado em assembleia geral, a qual designará tam-
bém o seu presidente.

2 � Os membros do conselho de administração, serão eleitos por
períodos de quatro anos, podendo ser reeleitos por uma ou mais ve-
zes.

ARTIGO 16.º

Ao conselho de administração compete assegurar a gestão dos ne-
gócios sociais, sendo-lhe atribuídos os mais amplos poderes por lei
permitidos, cabendo-lhe designadamente:

a) Efectuar todas as operações necessárias à prossecução do objec-
to social;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, propor e seguir acções, confessá-las, desistir, transigir e
comprometer-se em arbitragens;

c) Adquirir, alienar ou por qualquer forma, onerar quaisquer bens
ou direitos, móveis ou imóveis, bem como participações no capital
de outras sociedades;

d) Constituir mandatários;
e) Deliberar sobre a oportunidade e condições da emissão de obri-

gações da sociedade;
f) Contrair empréstimos e outros financiamentos.

ARTIGO 17.º

1 � Compete ao presidente do conselho de administração convo-
car e dirigir as reuniões do conselho, promover a boa execução das
suas deliberações e exercer o voto de qualidade nos termos deste con-
trato.

2 � Os membros do conselho de administração caucionarão ou não
a sua responsabilidade, consoante venha a ser deliberado em assembleia
geral.

3 � A assembleia geral poderá deliberar não preencher a totalida-
de dos lugares do conselho de administração, mantendo, todavia, um
número ímpar de administradores.

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração fica autorizado a delegar num ou
mais administradores, ou numa comissão executiva formada por um
número ímpar de administradores, a gestão corrente da sociedade.

2 � A deliberação do conselho deve fixar os limites da delega-
ção e, no caso de criar uma comissão, estabelecer a composição e
o modo de funcionamento desta.

ARTIGO 19.º

1 � O conselho de administração reunirá sempre que convocado
pelo presidente ou por dois administradores.

2 � A convocatória será dispensada sempre que o conselho de
administração deliberar pré-fixar as datas das suas reuniões.

3 � Para que o conselho de administração possa reunir e deliberar
validamente é necessária a presença e o voto da maioria absoluta dos
seus membros, tendo o presidente voto de qualidade em caso de em-
pate.
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ARTIGO 20.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador delegado, nos termos da

respectiva delegação;
c) Pela assinatura de um ou mais mandatários, no âmbito dos res-

pectivos poderes de representação.

ARTIGO 21.º

A remuneração dos membros do conselho de administração será
fixada pela assembleia geral, podendo incluir uma parcela variável
correspondente a uma participação nos lucros até ao montante de 5 %.

C) Órgão de fiscalização

ARTIGO 22.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um conselho fiscal ou
a um fiscal único, conforme for decidido pela assembleia geral, aos
quais cabem as competências que lhes estão fixadas por lei.

2 � O conselho fiscal é formado por três membros efectivos e um
substituto.

3 � O conselho fiscal ou o fiscal único serão todos eles eleitos
pela assembleia geral por períodos de quatro anos, sendo permitida a
sua reeleição por uma ou mais vezes.

ARTIGO 23.º

As remunerações do conselho fiscal ou fiscal único serão fixadas
pela assembleia geral, ou por uma comissão de vencimentos, com-
posta por três membros, um dos quais como presidente, eleitos pela
mesma assembleia nos termos em que esta deliberar.

ARTIGO 24.º

Terminados os respectivos mandatos, os membros de todos os
corpos sociais mantêm-se no efectivo exercício das suas funções até
que se proceda a eleições para os mesmos cargos.

CAPÍTULO IV

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 25.º

1 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou
mediante deliberação da assembleia geral.

2 � A liquidação do património em consequência da dissolução da
sociedade será feita extrajudicialmente por uma comissão liquidatária,
constituída pelos membros do conselho de administração em exercí-
cio, se a assembleia geral de outro modo não deliberar.

Designação dos órgãos sociais para o quadriénio 2003-2006:
Conselho de administração: presidente � José Carlos Teixeira Ri-

beiro, casado, residente na Rua de D. Domingos Pinho Brandão, 20,
1.º, Porto; vogais � Maria Manuela Correia Teixeira Ribeiro, casa-
da, residente na Rua Central de Vergada, 1110, Mozelos, e Elisabete
Maria Teixeira Ribeiro e Ferreira, casada e residente na Rua Nova de
Guinbra, 151, Anta, Espinho; fiscal único � Santos Carvalho & As-
sociados, SROC, S. A., com sede no Campo 24 de Agosto, 129,
7.º piso, Porto, representado por António Augusto dos Santos Carva-
lho, casado, ROC, residente na Rua de Gil Vicente, 51, São Gemil;
suplente � Armando Luís Vieira de Magalhães, casado, ROC, residente
na Rua de Aires Ornelas, 114, 2.º, Porto.

18 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2003853766

TRALHA � FIBRAS SINTÉTICAS, L.DA

Sede: Rua Dez, 154, Paços de Brandão, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08663/040531; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506855635; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
08/040531.

Certifico que por José Maria Pinto Rodrigues e Antero José Lima
Nogueira foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo se-
guinte pacto social:

1.º

A sociedade adopta a firma Tralha � Fibras Sintéticas, L.da, tem a
sua sede na Rua Dez, 154, da freguesia de Paços de Brandão, do con-
celho 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 estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria de cordoaria, fiação e
afins.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de dez mil euros, dividido em duas quotas, sendo uma de dois mil euros,
pertencente ao sócio José Maria Pinto Rodrigues e outra de oito mil
euros, pertencente ao sócio Antero José Lima Nogueira.

4.º

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

2 � A gerência da sociedade, fica afecta a sócios e não sócios a
nomear em assembleia geral.

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

5.º

Por deliberação da assembleia geral poderão ser exigidas aos sócios
prestações suplementares de capital, até ao décuplo das suas quotas,
bem como os sócios 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.

9 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005177571

PERFICARGO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08607/040407; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 03/040407.

Certifico que, a sociedade indicada foi constituída por:
1) André Araújo de Lima, casado com Tatiana Resende Oliveira

Lima, na comunhão de adquiridos;
2) Rocha & Filhos, L.da, com sede no lugar de Murteira, Arada,

Ovar;
3) Eduardo Carlos Cruz Lima, casado com Carla Liliana Silva Lopes

Lima, na comunhão de adquiridos, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PERFICARGO � Transportes,
L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial de Canedo, Pavilhão 693,
freguesia de Vila Maior, deste concelho.

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, agên-
cias ou outras formas de representação da sociedade, quer em Portu-
gal, quer no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � Constitui seu objecto o exercício da actividade de transporte
rodoviário de mercadorias nacionais e internacionais.

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

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinquenta mil euros, representado por três
quotas: duas, no valor nominal de vinte mil euros, pertencentes uma
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ao sócio André Araújo de Lima e outra à sócia Rocha & Filhos, L.da,
e uma no valor nominal de dez mil euros pertencente ao sócio Eduar-
do Carlos Cruz de Lima.

§ único. O capital encontra-se realizado, em numerário, pelos só-
cios na proporção das suas quotas, no tocante a 50 %. A restante
metade, deverá ser realizada, de igual forma, dentro do prazo máxi-
mo de dois anos a contar de hoje.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, prece-
dente deliberação tomada por unanimidade dos sócios, fixando-se o
seu montante no dobro do capital social.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado, fica afecta aos sócios André Araújo de Lima, Eduardo Carlos
Cruz de Lima, aos outorgantes Sérgio Manuel Andrade Rocha e Elísio
Ferreira da Rocha e ainda a Rui Miguel Moreira da Silva, solteiro,
maior, residente na Rua das Leiras do Sobral, 307, freguesia de Arada,
concelho de Ovar.

§ 1.º É necessária a assinatura de três gerentes para obrigar a soci-
edade em todos os seus actos e contratos, sendo necessárias as assina-
turas dos gerentes André Araújo de Lima e Eduardo Carlos Cruz de
Lima, em conjunto com a assinatura de qualquer um dos gerentes Sérgio
Manuel Andrade Rocha, Elísio Ferreira da Rocha ou Rui Miguel
Moreira da Silva, indistintamente.

§ 2.º A gerência fica autorizada a comprar e vender quaisquer ve-
ículos automóveis de e para a sociedade, a efectuar contratos de leasing
mobiliário.

ARTIGO 6.º

Na cessão de quotas entre sócios a sociedade tem direito de prefe-
rência.

Conferida, está conforme o original.

26 de Abril de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2005182575

CÂNDIDO MAGALHÃES � CORTIÇAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua das Oliveiras, 186, Santa Maria de Lamas,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08682/040616; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506953688; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
12/040616.

Certifico que por Cândido Magalhães Balona foi constituída a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo seguinte pacto social:

1.º

A sociedade adopta a firma Cândido Magalhães � Cortiças,
Unipessoal, L.da, com sede na Rua das Oliveiras, 186, da freguesia de
Santa Maria de Lamas, deste concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para qualquer concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais ou outras formas de representação social.

2.º

O objecto social consiste na indústria transformadora de cortiça.
Comercialização de produtos de cortiças.

3.º

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

4.º

A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada ou não,
fica afecta ao único sócio, desde já nomeado gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, em
juízo ou fora dele, basta a assinatura de um gerente.

5.º

Fica desde já autorizado o único sócio a celebrar qualquer contrato
com a sociedade, desde que os mesmos sirvam a prossecução do ob-
jecto da sociedade.

6.º

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

21 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005192880

CORTIÇAS J. VALENTE, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua das Escolas, 64, Fiães, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08661/040527; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506141969; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
10/040527.

Certifico que por Joaquim Valente foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta, Cortiças J. Valente, Sociedade Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua das Escolas, 64, na freguesia de Fiães, con-
celho de Santa Maria da Feira.

§ 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 indústria da cortiça.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresa e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei.

25 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005177482

ICCAL � INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPONENTES
PARA CALÇADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 07319/011019; identificação de pessoa colectiva
n.º 505814242; inscrição n.º 1; números e datas das apresentações:
34/011019 e 20/020404.

Certifico que, foi constituída por:
1) Manuel dos Santos Marques casado com Alva da Silva Paiva, a

sociedade em epígrafe a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma ICCAL � Indústria e Comércio Com-
ponentes para Calçado, Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua das Arroteias, 295-A, freguesia
de Romariz, concelho de Santa Maria da Feira.
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§ único. A gerência poderá mudar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, podendo também criar e extin-
guir, em território nacional ou no estrangeiro, filiais, delegações ou
quaisquer outras formas de representação da sociedade.

3.º

O objecto social é a indústria e comércio de componentes para
calçado.

4.º

O capital social é composto por uma única quota de cinco mil euros,
integralmente realizado em dinheiro e pertencente ao sócio Manuel
dos Santos Marques.

5.º

1 � A gerência da sociedade compete ao único sócio Manuel dos San-
tos Marques, que é, desde já, nomeado gerente, sendo suficiente a sua
assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

2 � Poderão, no entanto, vir a ser nomeados gerentes pessoas
estranhas à sociedade, bastando para tanto acta que o delibere e os
nomeie.

6.º

Mediante prévia deliberação do sócio, fica permitida a participa-
ção da sociedade em quaisquer outras sociedades com objecto igual ou
diferente do seu.

Conferida, está conforme o original.

25 de Agosto de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005183350

VENÂNCIOS � RESTAURANTE, CAFÉ,
SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 04423/950608; identificação de pessoa colectiva
n.º 503556181; inscrição n.º 20; número e data da apresentação:
05/040622.

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

Reforço do capital social para € 30 000, sendo o aumento de
€ 24 014,43, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios em reforço
das quotas, respectivamente € 12 007,21 e € 12 077,22;

Alteração parcial do contrato � artigos alterados: 1.º (denomina-
ção), 3.º e 5.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Venâncios � Restaurante, Café, Snack-
-Bar, L.da, e tem a sua sede no lugar de Goda, freguesia de Mozelos,
deste concelho.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de trinta
mil euros, dividido em duas quotas iguais de quinze mil euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios Francisco Fernando Venâncio e
Francisco Nacélio Venâncio.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme o delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Francisco Fernando
Venâncio e Francisco Nacélio Venâncio, desde já nomeados gerentes,
sendo suficiente a assinatura de qualquer um gerente para validamente
obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, nomeadamente a
compra e venda de veículos automóveis.

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

Conferida, está conforme o original.

25 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2005173436

JAPDECOR � ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Comendador Sá Couto, Edifício Rainha, 43,
São Paio de Oleiros, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08686/040618; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506959627; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
28/040618.

Certifico que por José Aubrey da Silva Pinho e mulher, Anabela de
Sá Zenha, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte pacto social:

1.º

A sociedade adopta a firma JAPDECOR � Artigos de Decoração,
L.da, com sede na Rua do Comendador de Sá Couto, Edifício Rainha,
43, freguesia de São Paio de Oleiros, deste concelho de Santa Maria
da Feira.

§ único. A gerência poderá deslocar a sua sede social dentro do
mesmo concelho ou para qualquer concelho limítrofe, bem como criar
sucursais ou outras formas de representação social.

2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico e comércio de artigos
têxteis para decoração de interiores.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros e corresponde à soma de duas quotas uma de nove mil euros,
pertencente ao sócio José Aubrey da Silva Pinho e outra de mil euros,
pertencente à sócia Anabela de Sá Zenha.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio José Aubrey da
Silva Pinho, desde já nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � A gerência poderá comprar e vender de e para a sociedade

veículos automóveis, bem como assinar contratos de leasing.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, com precedente deliberação da assembleia geral, tomada por una-
nimidade, até ao décuplo do capital social, bem como poderão os
sócios fazer à sociedade os suprimentos de que a mesma carecer, nos
termos e condições a deliberar igualmente em assembleia geral.

5 de Julho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005167606

JOAQUIM CARLOS SOARES & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de Albarrada, 146, São João de Ver,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8546/040227; identificação de pessoa colectiva
n.º 506352269; inscrição n.º 1; números e datas das apresentações:
31/040227 e 40/040611.

Certifico que por Joaquim Carlos de Pinho Soares, Paulo Maga-
lhães Soares e Rosa Maria Magalhães Soares, foi constituída a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Joaquim Carlos Soares & Filhos, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Albarrada, 146, freguesia de São João de
Ver, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá transferir a sede social para outro local
do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou
encerrar filiais ou qualquer forma de representação social, em territó-
rio nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na transformação e comércio de mármores
e granitos. Fabrico e comercialização de mobiliário de cozinha.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e está dividido em três quotas, uma do valor nominal de
três mil euros pertencente ao sócio Joaquim Carlos de Pinho Soares
e duas iguais do valor nominal de mil euros pertencentes uma a cada
um dos sócios Paulo Jorge Magalhães Soares e Rosa Maria Magalhães
Soares.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência será nomeada em assembleia geral a convocar para
o efeito, que igualmente deliberará sobre a remuneração dos gerentes.
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2 � A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da
mesma para a prática de determinados actos ou categorias de actos,
atribuindo tais poderes através de procuração.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
4 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,

fianças, abonações, nem em qualquer acto semelhante ou estranho
aos negócios sociais.

ARTIGO 5.º

São livres entre os sócios as cessões e divisões de quotas, bem como
as cessões gratuitas feitas por estes, ficando, neste caso, a sociedade
com reserva de as amortizar caso lhe não interesse o ingresso nela
dos respectivos beneficiados.

§ único. Na cessão de quotas a título oneroso feita a estranhos
observar-se-ão as seguintes condições:

a) O sócio que pretender ceder a sua quota notificará por escrito a
sociedade da sua resolução, mencionando e identificando o respectivo
cessionário bem como o preço ajustado, o modo como ele será satis-
feito e todas as demais condições estabelecidas.

b) Nos 15 dias subsequentes àquela notificação, reunir-se-á a
assembleia geral da sociedade e nessa reunião será decidido se a soci-
edade deseja ou não optar por aquele contrato, adquirindo para si a
mencionada quota pelo preço e condições constantes da notificação.

c) Se a sociedade deliberar não adquirir a quota, poderão os sócios
usar desse direito de opção nas mesmas condições que usaria a socie-
dade.

d) Se mais de um sócio pretender usar desse direito será a quota
cedenda dividida por eles em partes iguais ou conforme entre si for
combinado.

e) Se a divisão da quota em partes iguais não for legalmente pos-
sível e não houver acordo dos sócios preferentes sobre a sua atribui-
ção, será a divisão efectuada nas fracções mais aproximadas que a lei
admitir, as quais serão atribuídas aos sócios preferentes por sorteio.

f) Exercido qualquer destes direitos de preferência, deve ser outor-
gada e assinada escritura de cedência no prazo de 180 dias a contar da
data da reunião da assembleia referida na alínea b).

g) No caso de, tanto a sociedade como os sócios não cedentes, não
se pronunciarem naquele indicado prazo de 15 dias, o sócio que pre-
tender ceder a quota poderá faze-lo livremente, considerando-se aquele
silêncio como acordo da sociedade pelo contrato que se deseja efec-
tuar.

ARTIGO 6.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos,
depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios em pri-
meiro lugar e a sociedade em segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 7.º

Mediante prévia deliberação dos sócios fica permitida a participa-
ção dá sociedade em agrupamentos complementares de empresas, bem
como em sociedades com objecto diferente, ou reguladas por lei espe-
cial, e inclusivamente como sócia de responsabilidade limitada.

ARTIGO 8.º

Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações su-
plementares até ao montante global de cento e quarenta e nove mil
seiscentos e trinta e nove euros e trinta e sete cêntimos.

ARTIGO 9.º

A sociedade será representada em juízo ou fora dele, activa e pas-
sivamente, por todos os sócios que agora são nomeados gerentes.

ARTIGO 10.º

A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar no prazo
de 90 dias, contados do conhecimento do respectivo facto, poderá
amortizar qualquer quota, nos casos seguintes:

a) Por acordo dos sócios;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a

arrematação ou a adjudicação de qualquer quota;
c) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que

não foi adjudicada;
d) Por deliberação do sócio em outorgar a escritura de cedência da

sua quota, depois de os sócios ou a sociedade terem declarado preferir
na cessão, de harmonia com o disposto na alínea f) do parágrafo único
do artigo 5.º deste contrato.

ARTIGO 11.º

Por morte, inabilitação ou interdição de qualquer sócio, a socieda-
de não se dissolve, mas continuará com os sócios sobrevivos ou capa-
zes e o representante legal do interdito ou inabilitado.

§ único. Quanto aos herdeiros do sócio falecido a sociedade reser-
va-se o direito de:

a) Se lhe interessar a continuação deles na sociedade, estes nome-
arão um de entre si que a todos nela os represente;

b) Se lhe não interessar a continuação deles na sociedade, esta
procederá à respectiva amortização da quota, com o pagamento do
valor dela apurado num balanço expressamente dado para o efeito,
em doze prestações trimestrais e iguais.

ARTIGO 12.º

A contrapartida da amortização da quota, nos casos previstos nas
alíneas b), c) e d) do artigo 11.º, será igual ao valor da quota segundo
o último balanço legalmente aprovado.

19 de Julho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2003835091

ASSUNÇÃO & FERREIRAS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Roligo, Espargo, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4383/950406; identificação de pessoa colectiva
n.º 503514373; inscrição n.º 19; número e data da apresentação:
21/040615.

Certifico que foi alterado o artigo 5.º do pacto social cuja redacção
passou a ser a seguinte:

5.º

A sociedade considera-se validamente obrigada com a assinatura de
dois gerentes, sendo obrigatória a do gerente Manuel Garcia Fernandez
ou a do gerente Ricardo Ferreira.

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

21 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005196967

FELINA � FÁBRICA DE ENLATADOS PARA ANIMAIS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Roligo, Espargo, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 2156/860828; identificação de pessoa colectiva
n.º 501704051; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição
n.º 14; números e data das apresentações: 20 e 21/040614.

Certifico que cessaram funções os gerentes Manuel Alves Ribeiro;
Manuel Joaquim de Paiva Correia de Sá e José Manuel Margalhau de
Jesus, por renúncia; data: 17 de Março de 2004, e foram designados
os gerentes Álvaro Moreira da Silva Teixeira, casado, residente em
Venda Nova, Cucujães; Carlos Alberto Moreira da Silva Teixeira,
casado e José Alexandre Domingues da Silva Teixeira, casado, resi-
dentes em Santa Luzia, Cucujães; data: 17 de Março de 2004, e foram
alterados os artigos 3.º, 6.º e 7.º do pacto social cuja redacção passou
a ser a seguinte:

3.º

O capital social integralmente realizado é de € 249 398,95 e
corresponde à soma de cinco quotas, sendo uma de € 26 186,89, per-
tencente ao sócio Manuel Alves Ribeiro, duas iguais de € 18 704,92
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel Joaquim de Paiva
Correia de Sá e Fernando Jerónimo Ferreira de Sá Ribeiro, outra de
€ 11 222,95 pertencente ao sócio José Manuel Margalhau de Jesus e
outra de € 174 579,27, pertencente à sócia BELIAPE � Rações, L.da

6.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não
conforme deliberação, pertence a sócios ou a não sócios, a nomear
em assembleia geral.

7.º

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

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

18 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005197947
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RAVAGNANI DENTAL � COMÉRCIO DE ARTIGOS
MÉDICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de António Martins Soares Leite, 46, 3.º, esquerdo,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8694/040624; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507000145; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
28/040618.

Certifico que por Deusa Ravagnani Correia, foi constituída a soci-
edade em epígrafe que se rege pelo seguinte pacto social:

1.º

A sociedade adopta a firma Ravagnani Dental � Comércio de Arti-
gos Médicos, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua de António Martins
Soares Leite, 46, 3.º, esquerdo, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social poderá
ser mudada para qualquer outro local no concelho de Santa Maria da
Feira.

2.º

A sociedade tem por objecto comércio por grosso e a retalho de
artigos médicos e ortopédicos.

3.º

O capital social é de cinco mil euros, e encontra-se totalmente
realizado em dinheiro, e corresponde à quota única da sócia Deusa
Ravagnani Correia.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, incube a
quem, sócia ou não, for designado em assembleia geral, sem prejuízo
do disposto do n.º 2 do presente artigo.

2 � Fica desde já nomeado gerente a sócia Deusa Ravagnani Correia.
3 � A sociedade vincula-se pela intervenção individual de um ge-

rente.
4 � A sociedade poderá constituir mandatários, de acordo com o

estabelecido no Código das Sociedades Comerciais.

5.º

A única sócia e a sociedade podem celebrar entre si quaisquer negó-
cios jurídicos que sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

6.º

Poderão ser exigidas à sócia prestações suplementares até ao quíntuplo
do valor do capital social, se deliberado em assembleia geral.

5 de Julho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2002436894

FERNANDO, LIMA & C.A, L.DA

Sede: Outeiro, Arrifana, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícu-
la n.º 7032/010718; identificação de pessoa colectiva n.º 505433869;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 15/040621.

Certifico que o capital social foi reforçado para € 45 000, sendo o
aumento de € 40 000, realizado em dinheiro, tendo a sócia Ana Maria
Clara de Lima subscrito € 19 500 e o sócio Fernando Jorge Santos da
Silva subscrito € 20 500, em reforça das suas quotas e foi alterado o
artigo 3.º do pacto social e aditado o artigo 13.º, cuja redacção passou
a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais
valores constantes da escrituração social, é de € 45 000, dividido em
duas quotas iguais de € 22 500 cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Ana Maria Clara de Lima e Fernando Jorge Santos da Silva.

13.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até cinco vezes o capital social e na proporção das respecti-
vas quotas.

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

8 de Julho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005173304

VASILCORK � TRANSFORMAÇÃO DE CORTIÇAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Natividade, 900, Lourosa, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8687/040621; identificação de pessoa colectiva
n.º 507012798; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 08/
040621.

Certifico que por Vanessa Alves da Silva foi constituída a socieda-
de em epígrafe, que se rege pelo seguinte pacto social:

1.º

A sociedade adopta a firma VASILCORK � Transformação de
Cortiças, Unipessoal, L.da, com sede na Rua da Natividade, 900, fre-
guesia de Lourosa, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais ou
outras formas de representação social.

2.º

O objecto social consiste na fabricação e comercialização de ro-
lhas de cortiça.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de dez mil euros e corresponde a uma quota de igual valor pertencen-
te à única sócia.

4.º

A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada ou não,
fica afecta ao não sócio Armando Marques da Silva, atrás identifica-
do, desde já nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos,
em juízo ou fora dele, basta a assinatura de um gerente.

5.º

Fica desde já autorizada a única sócia, com a dependência de auto-
rização judicial, conforme e se os casos o exigirem e enquanto for
menor, a celebrar qualquer contrato com a sociedade, desde que os
mesmos sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

6.º

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

6 de Julho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005173177

STAND JAIMITO � AUTOMÓVEIS E MOTOCICLOS, L.DA

(anteriormente denominava-se MOTOCICLO JAIMITO, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 2567/881017; identificação de pessoa colectiva
n.º 502049677; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 18/
040625.

Certifico que pela apresentação supra-referida e em relação à socie-
dade em epígrafe foi efectuado o seguinte registo de:

Alteração parcial do pacto � artigos alterados: 1.º, 2.º e 6.º, cuja
redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Stand Jaimito � Automóveis e Moto-
ciclos, L.da, com sede na Rua da Boavista, 26, freguesia de Gião, con-
celho de Santa Maria da Feira.

ARTIGO 2.º

O objecto consiste no comércio de automóveis, motos e motoci-
clos e acessórios. Serviços de mecânica e alinhamento de direcção.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, já nomeados
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gerentes, sendo necessária a assinatura de um gerente, para vincular a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005151700

M. R. F. � OURO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícu-
la n.º 8697/040628; identificação de pessoa colectiva n.º 506932885;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/040628.

Certifico que pela apresentação supra-referida a sociedade indicada
foi constituída por Maria Ribeiro Ferreira, viúva, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação M. R. F. � Ouro, Unipessoal,
L.da, tem a sua sede na Rua do Padre David Fernando Coelho, 3, fre-
guesia de Sanguêdo, deste concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social para dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais ou outras formas de representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto comércio a retalho de artigos de ou-
rivesaria, joalharia e relojoaria.

3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro, representado por uma quota de igual valor,
pertencente à outorgante.

4.º

Nos termos do artigo 270.º-E do Código das Sociedades Comer-
ciais, a sócia único exerce as competências das assembleias gerais, po-
dendo a todo o tempo, designar um ou mais gerentes, registando a
respectiva nomeação em acta própria, lavrada para o efeito e assi-
nada por ela.

5.º

Sem prejuízo do disposto na artigo anterior, é desde já designada
gerente, a referida outorgante, à qual competirá a representação da
sociedade em juízo e fora dele.

6.º

1 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
2 � A gerente poderá comprar ou vender viaturas automóveis.

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 no
presente preceito legal, fica desde já a única sócia pessoalmente auto-
rizada a realizar com a sociedade todos os negócios jurídicos que en-
tenda úteis ou convenientes à prossecução do objecto social.

Os documentos de que constam os negócios jurídicos celebrados pela
única sócia e a sociedade devem ser patenteados conjuntamente com
o relatório de gestão e os documentos de prestação de contas.

8.º

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

Conferida está conforme o original.

30 de Julho de 2004. �  O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2005179299

CENA CULTURAL ACTUAL, ACTIVIDADES CULTURAIS, L.DA

Sede: Rua de São Nicolau, 3, 2.º, direito, frente,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8664/040602; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506964086; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
10/040602.

Certifico que por Carlos Alberto Fernandes Gomes e Rosa Amélia
Fernandes Gomes foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cena Cultural Actual, Actividades Cul-
turais, L.da, com sede na Rua de São Nicolau, 3, 2.º, direito, frente,
nesta freguesia e concelho de Santa Maria da Feira.

ARTIGO 2.º

Constitui seu objecto o exercício da actividade de realização de
actividades de índole cultural, artes de espectáculo (teatro, dança,
música, performance multidisciplinares). Actividades complementa-
res; exposições, debates, conferências.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente subscrito e
realizado em numerário, sendo representado por duas quotas, uma do
valor nominal de quatro mil setecentos e cinquenta euros pertencen-
te ao sócio Carlos Alberto Fernandes Gomes e uma de duzentos e
cinquenta euros pertencente à sócia Rosa Amélia Fernandes Gomes.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, prece-
dente deliberação tomada por unanimidade dos sócios, fixando-se o
seu montante global no dobro do montante correspondente ao capi-
tal social.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme o delibera-
do em assembleia geral, fica afecta ao sócio Carlos Alberto Fernandes
Gomes, desde já nomeado gerente, sendo suficiente a sua assinatura
para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

§ único. A gerência fica autorizada a comprar e vender quaisquer
veículos automóveis, efectuar contratos de leasing, dar ou tomar de
arrendamento para a sociedade quaisquer bens móveis ou imóveis.

14 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2003834885

IMODULCE � IMOBILIÁRIA, L.DA

(anteriormente denominava-se CORGA IBÉRICA � TÊXTEIS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícu-
la n.º 3111/901127; identificação de pessoa colectiva n.º 502472618;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 29/040630.

Certifico que pela apresentação supra-referida e em relação à soci-
edade em epígrafe foi efectuado o registo de:

Reforço do capital social para € 200 000, sendo o aumento de
€ 480,84, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios em reforço e
na proporção das quotas.

Alteração do pacto � artigos alterados: 1.º, «denominação», 2.º,
3.º e 5.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação IMODULCE � Imobiliária,
L.da, tem a sua sede na Rua do Comércio, 1000, freguesia de Lobão,
deste concelho de Santa Maria da Feira.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em: construção, compra e venda de bens
imóveis e dos adquiridos para esse fim, arrendamento e gestão de bens
imobiliários.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário e confor-
me escrituração social, é de duzentos mil euros, dividido em duas quo-
tas iguais de cem mil euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Guilherme de Oliveira Bernardes e Dulce Manuela Nogueira Pais Oli-
veira.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a
ambos os sócios, Guilherme de Oliveira Bernardes e Dulce Manuela
Nogueira Pais Oliveira.

2 � Os gerentes nomeados terão por atribuições, designadamente:
a) A prática de todos os actos de gestão necessários ao prossegui-

mento do objecto social;
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b) Adquirir, vender, permutar ou de qualquer outro modo onerar
bens móveis e imóveis, incluindo veículos automóveis;

c) Tomar ou dar de locação quaisquer bens;
d) Celebrar contratos de locação financeira e aluguer de longa du-

ração;
e) Confessar, desistir e transigir em quaisquer pleitos judiciais e

extrajudiciais, podendo conferir mandato para o efeito.
3 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, em

juízo e fora dele, activa ou passivamente, pela assinatura de um ge-
rente.

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

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2005195324

A. OLIVEIRA SANTOS � COMÉRCIO DE METAIS
E SUCATAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8693/040624; identificação de pessoa colectiva
n.º 506995968; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/
040624.

Certifico que pela apresentação supra-referida a sociedade indicada
foi constituída por António Manuel Oliveira Santos, divorciado, que
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação A. Oliveira Santos � Comér-
cio de Metais e Sucatas, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da
Quinta Nova, 73, freguesia de Espargo, deste concelho de Santa Maria
da Feira.

§ único. A gerência poderá livremente deslocar a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O seu objecto consiste no comércio por grosso de metais, sucatas
e de desperdícios metálicos; comércio por grosso de máquinas e fer-
ramentas; comércio de veículos automóveis; actividade desportiva de
competição automóvel.

3.º

O capital social é de vinte e cinco mil euros, representado por uma
única quota de igual valor, pertencente ao outorgante sócio António
Manuel Oliveira Santos.

4.º

Precedente deliberação do sócio poderão ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante igual a 10 vezes o capital
social.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta ao sócio único António Manuel
Oliveira Santos, desde já nomeado gerente, sendo suficiente a sua
assinatura para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos.

Consideram-se englobados nos poderes de gerência a compra e venda
de veículos automóveis de e para a sociedade, e a assinatura de con-
tratos de leasing.

Conferida está conforme o original.

30 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2005150010

AMÉRICO & MARCO � MATERIAL E SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Sede: Rua Central, Edifício do Monte, 566, Lourosa,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8675/040609; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506955249; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
20/040609.

Certifico que por Marco Paulo Ferreira da Costa e Américo da Silva
Pereira foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte pacto social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Américo & Marco � Material e Servi-
ços Informáticos, L.da, com sede na Rua Central, Edifício do Monte,
566, freguesia de Lourosa, deste concelho de Santa Maria da Feira.

ARTIGO 2.º

Constitui seu objecto o exercício da actividade de comércio a reta-
lho de material informático, mobiliário e escritório. Prestação de
serviços informáticos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente subscrito e
realizado em numerário, sendo representado por duas quotas iguais do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, prece-
dente deliberação tomada por unanimidade dos sócios, fixando-se o
seu montante global a 10 vezes o montante correspondente ao capi-
tal social.

ARTIGO 5.º

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

§ único. A gerência fica autorizada a comprar e vender quaisquer
veículos automóveis, efectuar contratos de leasing, dar ou tomar de
arrendamento para a sociedade quaisquer bens móveis ou imóveis.

 17 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005197351

BRANCOGEST � SOCIEDADE DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8620/040419; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506675556; inscrições n.os 1 e 2; números e data das apre-
sentações:14 e 15/040419.

Certifico que pela apresentação supra-referida foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Firma, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BRANCOGEST � Sociedade de Im-
portação e Exportação, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. João Magalhães, 36,
2.º, direito, freguesia de Santa Maria da Feira, concelho de Santa Maria
da Feira.

2 � Por deliberação do administrador, a sociedade pode:
a) Deslocar a sua sede dentro do concelho Santa Maria da Feira ou

para concelhos limítrofes.
b) Criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de repre-

sentação no território nacional ou no estrangeiro.

Objecto da sociedade

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto importação e exportação de produtos
alimentares, azeites, óleos e outras oleaginosas e respectiva comer-
cialização.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode, mediante deliberação do administrador, adquirir
e alienar participações em sociedades reguladas por leis especiais, em
sociedades de responsabilidade limitada, bem como associar-se com
outras pessoas jurídicas para, nomeadamente, formar agrupamentos
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complementares de empresas, novas sociedades, consórcios e associ-
ações em participação.

Duração

ARTIGO 5.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é de € 50 000 euros e encontra-se dividido
em 50 000 acções do nominal de € 1 euro cada uma.

2 � O capital social encontra-se totalmente realizado em nume-
rário.

ARTIGO 7.º

1 � As acções são nominativas e ou ao portador, reciprocamente
convertíveis à vontade do accionista, a cargo de quem ficarão as des-
pesas de conversão.

2 � Haverá títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000 acções ou
múltiplos de 1000.

3 � Os títulos definitivos ou provisórios conterão a assinatura do
administrador.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações nos termos da lei e nas
condições que forem deliberados por assembleia geral.

2 � Salvo deliberação em contrário pela assembleia geral que apro-
var a emissão, os accionistas terão direito de preferência na subscri-
ção de obrigações, na proporção das acções que detenham.

ARTIGO 9.º

A sociedade pode adquirir acções e obrigações e fazer sobre elas as
operações mais convenientes para o interesse da sociedade, desde que
permitidas por lei.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 10.º

São órgãos da sociedade:
a) A assembleia geral;
b) O administrador único;
c) O fiscal único.

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito
de voto.

2 � A cada grupo de 200 acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas titulares. de um número de acções inferior a

200 podem agrupar-se nos termos legais, a fim de poderem participar
em assembleia geral.

4 � Os membros dos órgãos sociais, ainda que não tenham direito
de voto, deverão tomar parte nas assembleias gerais e intervir na
discussão dos assuntos nelas tratados.

5 � Os obrigacionistas que não sejam membros dos órgãos sociais
não poderão estar presentes nas assembleias gerais.

ARTIGO 12.º

1 � Terão direito a participar na assembleia geral os accionistas
que tenham as suas acções averbadas ou depositadas numa instituição
de crédito ou registadas nos termos legais até 15 dias antes da reu-
nião.

2 � Os accionistas que não possam comparecer à assembleia geral
poderão fazer-se representar pelo administrador ou por outro accio-
nista, mediante carta dirigida ao presidente da mesa, na qual será
indicada a pessoa do representante, sendo as assinaturas reconhecidas
por notário ou abonadas pelo administrador, devendo dar entrada na
sede da sociedade até à véspera do dia marcada para a reunião da
assembleia.

3 � As pessoas colectivas que sejam accionistas deverão comuni-
car ao presidente da mesa, por carta recebida até à véspera do dia
marcado para a reunião, e com as assinaturas de quem tenha poderes
para as obrigar, a identificação da pessoa singular que as representa.

ARTIGO 13.º

1 � Para além dos casos previstos na lei, a assembleia geral será
convocada sempre que o administrador ou accionistas que sejam titu-
lares de acções correspondentes ao mínimo exigido por lei solicitem
ao presidente da mesa a sua convocação, com simultânea indicação
da ordem do dia.

2 � A assembleia deverá ser convocada nos termos da lei, podendo
sê-lo por carta registada a todos os accionistas.

ARTIGO 14.º

1 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos emitidos seja qual for a percentagem do capital social
nela representado, salvo disposição diversa da lei ou do contrato.

2 � As votações efectuam-se pelo modo indicado pelo presidente
da mesa, a não ser que a assembleia geral, sob proposta de algum
accionista, delibere adoptar outro modo de votação.

ARTIGO 15.º

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, podendo qualquer deles ser ou não accionista.

2 � O secretário substituirá o presidente nas suas faltas ou impe-
dimentos.

3 � Os membros da mesa são eleitos pela própria assembleia.

Administração

ARTIGO 16.º

A administração da sociedade e, assim, a sua vinculação em todos
os actos e contratos compete ao administrador único, sendo necessá-
rio o consentimento dos accionistas para alienação e oneração de bens
imóveis.

ARTIGO 17.º

Ao administrador único compete, designadamente, sem prejuízo das
atribuições que por lei lhe são conferidas e atento o previsto na parte
final do artigo anterior:

a) Gerir a sociedade, praticando todos os actos e operações ineren-
tes ao seu objecto social.

b) Definir as políticas gerais da sociedade.
c) Promover a elaboração dos planos de actividade e os orçamen-

tos anuais e plurianuais, aprovando-os e coordenando a sua execução.
d) Adquirir, onerar e alienar quaisquer bens e direitos móveis ou

imóveis.
e) Adquirir participações em sociedades, celebrar acordos ou con-

tratos de cooperação e associação com outras empresas e participar
em agrupamentos complementares de empresas e consórcios.

f) Elaborar o relatório, o balanço e contas, formulando a proposta
de aplicação dos resultados de cada exercício, a submeter à apreciação
da assembleia geral.

g) Contrair empréstimos e outras modalidades de financiamento e
realizar operações de crédito que não sejam vedadas por lei.

h) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer processos judiciais e
comprometer-se em arbitragem, com ou sem recurso, e assinar ter-
mos de responsabilidade.

i) Nomear mandatários ou procuradores nos termos legalmente
previstos.

Fiscal único

ARTIGO 18.º

A fiscalização da sociedade competirá a um fiscal único, composto
por um revisor de contas efectivo e um suplente.

CAPÍTULO IV

Disposições comuns

ARTIGO 19.º

1 � O mandato dos órgãos sociais durará quatro anos, sendo per-
mitida a reeleição por um ou mais vezes.

2 � Os membros dos órgãos sociais exercerão o seu mandato até
que os novos membros tomem posse dos respectivos cargos, sem
prejuízo das disposições aplicáveis à renúncia, impedimento tempo-
rário ou definitivo, no decurso do mandato.

ARTIGO 20.º

1 � 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.
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2 � A remuneração do administrador poderá consistir num venci-
mento mensal fixo ou consistir parcialmente, para além da parte fixa,
numa percentagem global dos lucros do exercícios não superior a 15%.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 21.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 22.º

Deduzidas as parcelas que por lei se devam destinar à formação da
reserva legal, os resultados líquidos evidenciados pelo balanço terão a
aplicação que a assembleia geral destinar, podendo esta deliberar dis-
tribuí-los, total ou parcialmente, ou afectá-los a reservas.

ARTIGO 23.º

1 � A dissolução e liquidação da sociedade rege-se pelas disposi-
ções da lei e pelas deliberações da assembleia geral.

2 � Ao administrador compete proceder à liquidação social quando
o contrário não for deliberado em assembleia geral.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte registo:
1 � Designação dos órgãos sociais:
Administrador único � Nuno Filipe da Silva Branco de Carvalho,

casado, residente na Rua do Dr. João de Magalhães, 36, Santa Maria
da Feira.

Fiscal único: efectivo � Carlos Aires, Ribas Pacheco, Associados,
SROC, representado por Cândido Adelino Ribas Pacheco, ROC; su-
plente � Rodrigo Bruno de Magalhães Ribas Pacheco, ROC.

Data: 13 de Fevereiro.

Conferida está conforme o original.

19 Agosto de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005164569

TAVARES & PINHEIRO � COMÉRCIO DE MÁQUINAS, L.DA

Sede: Malaposta, Sanfins, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 3839/930720; identificação de pessoa colectiva
n.º 503044083; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 12; números e data das apresentações: 36 e 38/040531.

Certifico que cessaram funções os gerentes Fernando Tavares e José
Pinheiro, por renúncia, em 14 de Maio 2004, e foram eliminados o
artigo 7.º, alínea c), e o artigo 8.º e foi alterada a redacção dos artigos
1.º, 3.º, 4.º e 5.º, n.os 1 e 2, e alínea c) do n.º 3, que passou a ser a
seguinte:

ARTIGO 1.º

Firma, sede e duração´

A sociedade adopta a firma Tavares & Pinheiro � Comércio de
Máquinas, L.da, tem a sua sede na Zona Industrial de Vila Maior/
Canedo, freguesia de Vila Maior, concelho de Santa Maria da Feira, e
durará por tempo indeterminado a contar da data da sua constituição.

ARTIGO 3.º

capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cento e quarenta e nove mil, seiscentos e trinta e nove euros e
trinta e sete cêntimos, e divide-se em quatro quotas, pertencendo uma
no valor de cento e dez mil e setecentos euros ao sócio Serafim
Tavares, uma no valor nominal de trinta e cinco mil, novecentos e
trinta e nove euros e trinta e sete cêntimos à sócia Maria Rosa San-
tos Marques Tavares e duas no montante de mil e quinhentos euros
cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios Sérgio Marques
Tavares e Bruno Marques Tavares.

ARTIGO 4.º

Prestações suplementares de capital

Se a sociedade disso tiver necessidade, e tal seja deliberado por
unanimidade em assembleia geral, aos sócios poderão ser exigidas

prestações suplementares de capital até ao montante de um milhão e
quinhentos mil euros, a entregar em prazo não inferior a 60 dias a
contar da data da deliberação.

ARTIGO 5.º

Administração e gerência

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, compete
aos sócios Serafim Tavares e Maria Rosa dos Santos Marques Tavares.

2 � Os gerentes nomeados terão por atribuições, designadamente:
.......................................................................................................

c) Tomar ou dar de locação quaisquer bens; celebrar contratos de
locação financeira e aluguer de longa duração;

.......................................................................................................
3 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, em

juízo e fora dele, activa e passivamente, pela assinatura de um ge-
rente.

Foi depositado o texto actualizado do pacto social.

9 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005177849

MARIA SILVA � CALÇADO E VESTUÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de 20 de Janeiro, 7, A, com entrada pela Rua
do Dr. Crispim Borges de Castro, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8668/040603; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506959660; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
14/040603.

Certifico que por Maria Olinda Neves da Silva Reis foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte pacto social:

1.º

A sociedade adopta a firma Maria Silva  � Calçado e Vestuário,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede à Rua de 20 de Janeiro, 7, A, com
entrada pela Rua do Dr. Crispim Borges de Castro, nesta freguesia e
concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais ou
outras formas de de representação social.

2.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho e por grosso de cal-
çado e vestuário.

3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se totalmente rea-
lizado em dinheiro, representado por uma quota desse montante,
pertencente à sócia Maria Olinda Neves da Silva Reis.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, fica afecta a
Diamantino Vieira Reis, casado, natural da freguesia de Fátima, con-
celho de Ourém, onde reside na Estrada de Minde, Lameira, o qual é
desde já nomeado gerente, sendo suficiente a sua assinatura para
validamente obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, no-
meadamente a compra e venda de veículos automóveis, assinar con-
tratos leasing de e para a sociedade.

5.º

Poderão ser exigidas à sócia prestações suplementares de capital
até ao dobro do capital social.

6.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 a sócia única pessoalmente autorizada a
realizar com a sociedade todos os negócios jurídicos que entenda úteis
ou convenientes à prossecução do objecto social.

14 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005181374
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LIGILIMPA � SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 1, 1660, Escapães,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08681/040616; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506773809; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
04/040616.

Certifico que por Lígia Maria Rodrigues Escaleira Matos e Mónica
Sofia Rodrigues Gonçalves Tejo foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte pacto social:

1.º

A sociedade adopta a firma LIGILIMPA � Serviços de Limpeza,
L.da, com sede na Estrada Nacional n.º 1, 1660, da freguesia de
Escapães, do concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá deslocar a sua sede social dentro do
mesmo concelho ou para qualquer concelho limítrofe, bem como criar
sucursai ou outras formas de representação social.

2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de limpeza e outros
conexos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de cinco mil euros,
cada, pertencentes uma a cada uma das sócias

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta à sócia Lígia Maria
Rodrigues Escaleira Matos, desde já nomeada gerente.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade

em quaisquer actos ou contratos, estranhos aos negócios sociais,
designadamente abonações, letras de favor, avales , fianças e outras
obrigações.

5.º

Poderão ser exigidas às sócia prestações suplementares de capi-
tal, com precedente deliberação da assembleia geral, tomada por una-
nimidade, até ao montante de cinquenta mil euros, bem como pode-
rão as sócias fazer à sociedade os suprimentos de que a mesma
carecer, nos termos e condições a deliberar igualmente em assembleia
geral.

21 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005177644

LOPES & SOUSA � REPRESENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO,
COMÉRCIO POR GROSSO DE ARTIGOS MOBILIÁRIOS
E DECORAÇÃO USO DOMÉSTICO, L.DA

Sede: Rua de Souto de Baixo, 185, Mozelos,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8677/040614; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506997383; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
07/040614.

Certifico que por Pedro Manuel de Oliveira da Silva e Sousa e José
Francisco Lopes Carvalho foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte pacto social:

1.º

A sociedade adopta a firma Lopes & Sousa � Representação, Dis-
tribuição, Comércio por Grosso de Artigos Mobiliários e Decoração
Uso Doméstico, L.da, tem a sua sede na Rua de Souto ele Baixo, 185,
da freguesia de Mozeles, deste concelho.

§ 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 comércio grosso de móveis e
de artigos de mobiliário para uso doméstico, carpetes e revestimentos
similares para o chão.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, dividido em duas quotas iguais de dois mil e qui-
nhentos euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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 ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes.

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

5.º

Por deliberação da assembleia geral poderão ser exigidas aos sócios
prestações suplementares de capital, até ao décuplo das suas quotas,
bem como os sócios 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.

18 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000165621

ZAFRA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua do Comendador Sá Couto, 20, loja 10,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8667/040603; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506982645; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
13/040603.

Certifico que por Mário Laurindo Moutinho de Freitas, Adão Artur
Ribeiro Rodrigues e António Manuel Valente de Assunção foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte pacto social:

1.º

A sociedade adopta a denominação ZAFRA � Comércio de Vestuá-
rio, L.da, tem a sua sede na Rua do Comendador Sá Couto, 20, loja 10,
freguesia e concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. Independentemente de deliberação dos sócios, a gerência
pode deslocar a sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como, criar e encerrar sucursais, agências,
delegações ou outras formas de representação no território nacional
e no estrangeiro.

2.º

O seu objecto é o comércio a retalho e por grosso, importação e
exportação de vestuário e acessórios para adultos, bebés e crianças,
calçado, marroquinaria e artigos de viagem.

3.º

O capital social é de seis mil euros. Divide-se em três quotas iguais
de dois mil euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Mário Laurindo Moutinho
de Freitas, desde já nomeado gerente.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura do referido gerente.

5.º

A gerência poderá comprar e vender veículos automóveis de e para
a sociedade, contrair empréstimos em quaisquer instituições de crédi-
to, efectuar quaisquer contratos de leasing, aluguer de longa duração
e contratos de locação financeira análogos.

6.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas presta-
ções suplementares de capital até ao décuplo do capital social.
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7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade suprimentos nos termos e
condições que forem deliberados em assembleia geral.

8.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; porém, quando feita a es-
tranhos, carece do consentimento da sociedade, a quem é também
conferido o direito de preferência na aquisição em primeiro lugar e
ao sócio não cedente, em segundo lugar.

14 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005181366

UNIVERSALGEST � ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua do Valado, 182, A, loja 7, São Paio de Oleiros,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 7539/020130; identificação de pessoa colectiva
n.º 505875810; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 37/
040527.

Certifico que foi alterada a redacção dos artigos 1.º, 3.º e 5.º, que
passou a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação UNIVERSALGEST � Admi-
nistração de Imóveis, L.da, com sede à Rua do Valado, 180, loja 6,
freguesia de São Paio de Oleiros, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede da socie-
dade ser mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, assim como proceder à criação de sucursais, filiais, delega-
ções ou quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de sete mil
e quinhentos euros e corresponde à soma de três quotas no valor
nominal de dois mil e quinhentos euros cada, pertencendo uma a cada
um dos sócios Joaquim Alves Pereira dá Costa, António José Pereira
da Costa e Ernesto Manuel dos Santos Pereira.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade e a representar em juízo, activa e
passivamente, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

Foi depositado o texto actualizado do pacto social.

9 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005177512

OFICINA AUTO M. A. CORREIA, L.DA

Sede: Travessa da Rua Talegre, 2, Souto, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08660/040525; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506841332; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
04/040525.

Certifico que, por Manuel António Pinho Correia e mulher Jacinta
de Fátima Ferreira da Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte pacto social:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Oficina Auto M. A. Cor-
reia., L.da, tem a sua sede na Travessa da Rua Talegre, 2, freguesia de
Souto, deste concelho de Santa Maria da Feira.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá mu-
dar a sua sede dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes e
poderá criar delegações, filiais, sucursais ou escritórios em qualquer
outra localidade do território nacional.

2.º

O seu objecto é a manutenção e reparação de veículos automóveis.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e divide-se em duas quotas iguais de dois mil e
quinhentos euros cada uma, pertencendo uma a cada sócio.

4.º

A gerência dispensada de caução e remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes.

§ 1.º Consideram-se englobados nos poderes de gerência a compra
e venda de veículos automóveis e a assinatura de contratos de leasing.

§ 2.º No caso de morte ou incapacidade de qualquer sócio, a soci-
edade prosseguirá os seus fins, sendo o falecido representado pelos
seus herdeiros, que entre si nomearão um que a todos represente na
sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

5.º

Para obrigar validamente a sociedade em todos os actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura de um dos gerentes.

6.º

As cessões de quotas e as correspectivas divisões ficam inteiramente
livres.

7.º

A gerência fica proibida a responsabilização da sociedade em negó-
cios estranhos ao objecto social, tais como letras de favor e fianças.

8.º

Poderão os sócios fazer à sociedade suprimentos de capital nas
condições aprovadas em assembleia geral.

9.º

Por unanimidade dos sócios poderão ser exigidas prestações suple-
mentares de capital, por uma ou mais vezes até ao montante de cin-
quenta mil euros.

10.º

No caso de dissolução da sociedade, serão liquidatários os sócios
que ao tempo o forem.

11.º

Disposição transitória

Fica desde já a gerência autorizada a levantar da Agência do Banco
B.P.I. a quantia depositada relativamente ao capital social, para fazer
face às despesas com a constituição e registo e demais despesas ine-
rentes.

Adverti os outorgantes de que o presente acto deverá ser subme-
tido a registo dentro de três meses a contar de hoje.

25 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005165786

 JOAQUIM CARDOSO & FAUSTINO COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 070901010731; identificação de pessoa colectiva
n.º 505465434; averbamentos n.os 1 e 4 à inscrição n.º 1; números
e data das apresentações: 15 e 17/040504.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à socie-
dade em epígrafe foi efectuado o registo de cessação de funções do
gerente Joaquim Jorge Almeida Cardoso, por renúncia.

Data de 11 de Fevereiro de 2004.
 Alteração do pacto � artigos alterados: corpo do 1.º, 3.º e corpo

do 4.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Joaquim Cardoso & Faustino Coelho,
L.da, tem a sua sede na Avenida Nova, 529, da freguesia de São João
de Ver, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. (Mantém-se.)
3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos valores constantes da escrituração social é de cinco mil euros,
dividido em duas quotas iguais de dois mil e quinhentos euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios.
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4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

É necessária a assinatura de um gerente para validamente obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

§ 1.º (que no contrato social inicial se dizia ser § único.) (Mantém-se.)
§ 2.º (Mantém-se.)

O texto do pacto social, na sua redacção actualizada, do deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

15 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2003829954

RAMS WOOD � COMÉRCIO DE MADEIRAS
E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08638/040504; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 18/040504.

Certifico que pela apresentação supra referida a sociedade indicada
foi constituída por António Rui de Almeida Alves, e mulher, Marga-
rida Marques da Silva Alves, casados na comunhão de adquiridos, que
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Rams Wood � Comércio de Madeiras
e Derivados, L.da, com sede na Rua do Grupo Musical, 65, bloco 6, da
freguesia de Argoncilhe, do concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá deslocar a sua sede social dentro do
mesmo concelho ou para qualquer concelho limítrofe, bem como criar
sucursais ou outras formas de representação social.

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de mate-
riais de bricolage e equipamentos, madeiras e derivados, colas, verni-
zes, diluentes, produtos de manutenção, produtos de limpeza, corti-
ças, linólios, telas polietileno, perfis, lixas.

3.º

O capital social, representado em numerário, é de vinte e cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de doze mil e
quinhentos euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

§ único. Do referido capital encontra-se apenas realizado cinquen-
ta por cento de cada uma, das quotas, devendo o restante ser realiza-
do até 31 de Dezembro de 2004.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme, for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios, desde já nome-
ados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � Fica expressamente, proibido aos gerentes obrigar a sociedade

em quaisquer actos ou contratos, estranhos aos negócios sociais,
designadamente abonações, letras de favor, avales, fianças e outras
obrigações.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, com precedente deliberação da assembleia geral, tomada por una-
nimidade, até ao décuplo do capital social, bem como poderão os
sócios fazer à sociedade os suprimentos de que a mesma carecer, nos
termos e condições a deliberar igualmente em assembleia geral.

Conferida está conforme o original.

30 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2003829946

VIANGEL � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 008639/040505; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 19/040505.

Certifico que pela apresentação supra referida a sociedade indicada
foi constituída por Valdemiro de Sousa Vieira e mulher Maria Ângela
Duarte Lima Vieira, casados na comunhão de adquiridos, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VIANGEL � Importação e Ex-
portação de Produtos Alimentares, L.da, tem a sua sede na Travessa
do Estádio, 5-A, freguesia e concelho de Santa Maria da Feira.

2 � A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência, trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou concelho
limítrofe, bem como abrir agências, sucursais e filiais em qualquer parte
do território nacional, ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exploração, distribui-
ção e comércio de produtos alimentares frescos e congelados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e está dividido em duas quotas sendo uma de três mil e qui-
nhentos euros, pertencente ao sócio Valdemiro de Sousa Vieira, e outra
de mil e quinhentos euros, pertencente à sócia Maria Ângela Duarte
Lima Vieira.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, com ou sem remuneração con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios
Valdemiro de Sousa Vieira e Maria Ângela Duarte Lima Vieira que
desde já ficam nomeados gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento de quota e ainda quando, qual-

quer motivo, tenha de se proceder à sua arrematação, adjudicação ou
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.
As operações sociais da sociedade poderão iniciar-se a partir de hoje,

para o que a gerência fica autorizada a celebrar quaisquer negócios
jurídicos em nome da sociedade, permitindo-lhe ainda o levantamen-
to da totalidade do capital social depositado para aquisição de equipa-
mento e pagamento das despesas inerentes ao inicio da actividade.

Conferida está conforme o original.

30 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2005165018

X-FILES � TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 06152/991018; identificação de pessoa colectiva
n.º 504806025; averbamentos n.os 1 e 4 à inscrição n.º 1; números
e data das apresentações: 33 e 34/040506.

Certifico que pela apresentação supra-referida e em relação à socie-
dade em epígrafe foi efectuado o registo de:

Cessação de funções do gerente José Paulo Martingo Serdoura, por
renúncia.

Data: 6 de Fevereiro de 2004.
Alteração do pacto.
Artigos alterados: 1.º n.º 1, 3.º e 4.º n.º 1, cuja redacção actualizada

é a seguinte:
ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma X-Files � Trading, L.da, e tem a
sua sede no lugar da Beira, freguesia de Gião, concelho de Santa Maria
da Feira.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de três quotas: uma no valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Luís Miguel
Pereira dos Santos e duas, no valor nominal de mil duzentos e cin-
quenta euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Adriano
Gomes de Oliveira e Vítor Manuel Vilela de Oliveira.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, fica a cargo dos sócios Luís Miguel Pereira dos Santos
e Adriano Gomes de Oliveira.

2 � Para obrigar à sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária à assinatura conjunta de ambos os gerentes, bastando a
assinatura de qualquer um deles para os actos de mero expediente.

O texto actualizado do contrato, foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Maio de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005176028

PEREIRA & CANEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08640/040505; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 28/040505.

Certifico que pela apresentação supra-referida a sociedade indicada
foi constituída por António de Oliveira Canedo, casado com Ana Maria
Pereira de Pinho Canêdo, na comunhão de adquiridos, e António
Francisco da Silva Pereira, casado com Tânia Sandrine Gomes Rosa-
das, na comunhão de adquiridos, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pereira & Canedo, L.da, e tem a
sua sede social na Rua de João Paulo II, 30, freguesia de Lourosa,
concelho de Santa Maria da Feira.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e podem ser
criadas sucursais, filiais, agências ou outra forma de representação no
território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de Panificação e Pastela-
ria.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma de dois mil e
quinhentos euros pertencente ao sócio António de Oliveira Canedo,
e outra de dois mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio António
Francisco da Silva Pereira.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante correspondente a metade da sua participação
no capital social.

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

4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, será exercida pelos sócios, que desde
já ficam nomeados gerentes, e que poderão delegar por procuração,
estes poderes em seus cônjuges, para actos determinados.

2 � Para os actos de mero expediente bastará a assinatura de um
gerente; para os demais actos que impliquem responsabilidade para a
sociedade ou a obriguem é necessária a assinatura de dois gerentes.

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

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 agrupamentos complementares de empresas.

6.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida; a estranhos
depende sempre do consentimento da sociedade, ficando reservado aos
sócios não cedentes, em primeiro lugar, e em segundo lugar à socieda-
de, o direito de preferência.

7.º

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

Está conforme o original.

30 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005165026

PREMIER LABORATORY � LABORATÓRIO
DE ANÁLISES E CONTROLO DE ROLHAS DE CORTIÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 008646/040510; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 15/040510.

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

1) Manuel Rodrigues Marques, casado com Maria da Conceição
Marques de Oliveira, na comunhão de adquiridos;

2) Ricardo Manuel Oliveira Marques, solteiro, maior;
3) Pedro Filipe de Oliveira Marques, solteiro, maior, que se rege

pelo seguinte contrato:
1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Premier Laboratory �
Laboratório de Análises e Controlo de Rolhas de Cortiça, L.da, tem a
sua sede na Rua 3, Zona Industrial, 171/187, freguesia de Rio Meão,
concelho de Santa Maria da Feira.

2.º

O seu objecto consiste em Laboratório de Análises e Controlo de
Rolhas e Cortiça, produtos de cortiça e seus derivados; compra e venda
de Rolhas de cortiça e outros produtos.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinquenta mil euros, e divide-se nas três seguintes quotas: uma de
valor nominal de quarenta e sete mil e quinhentos euros, pertencente
ao sócio Manuel Rodrigues Marques e duas de valor nominal de mil
duzentos e cinquenta euros, cada, pertencentes uma a cada um dos
restantes sócios Ricardo Manuel Oliveira Marques e Pedro Filipe de
Oliveira Marques.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a todos os
sócios, desde já nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de
um deles, indistintamente, para obrigar a sociedade em todos os actos
e contratos.

§ único. Consideram-se englobados nos poderes de gerência a com-
pra e venda de veículos automóveis é a assinatura de contratos de
leasing.

5.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, entre sócios e
seus descendentes é livremente permitida. Na cessão a estranhos, têm
direito de preferência, a sociedade em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

6.º

No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer só-
cio, a sociedade continuará com os sobrevivos ou capazes e os her-
deiros do falecido, do interdito ou inabilitado, designando um de entre
si, que a todos represente na sociedade enquanto a quota se mantiver
indivisa.

7.º

1 � A sociedade poderá proceder à amortização da quota de qual-
quer sócio nos casos de insolvência ou falência do seu titular, penho-
ra, arrolamento, arresto ou envolvimento da quota em qualquer pro-
cesso que não seja de inventário por morte do titular ou no caso de
a quota ser cedida sem o consentimento da sociedade;

2 � A quota será amortizada pelo valor nominal da mesma, acres-
cida dos suprimentos e prestação suplementares realizados e paga em
prestações semestrais.

Conferida, está conforme o original.

30 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005176044

PRESTICORK � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
À INDÚSTRIA CORTICEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08662/040527; identificação de pessoa colectiva
n.º 503067717; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 38/
040527.
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Certifico que pela apresentação supra-referida e em relação à soci-
edade em epígrafe foi efectuado o registo de:

Reforço do capital social para € 25 100, sendo o aumento de
€ 110,10, realizado em dinheiro, subscrito pela admissão de uma nova
sócia, Joaquina Maria Alves da Costa Vieira, casada com Luís Miguel
Pegado Campos Marques, na comunhão de adquiridos, que subscreve
uma quota daquele valor.

Alteração do pacto.
Artigos alterados: 1.º, 2.º e 3.º, cuja redacção actualizada é a se-

guinte:
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PRESTICORK � Prestação de Servi-
ços à Indústria Corticeira, L.da, tem a sua sede na Rua do Fial, 167,
1.º, esquerdo, freguesia de São Paio de Oleiros, concelho de Santa Maria
da Feira.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na transformação e comercialização
de rolhas de cortiça natural.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de vinte e
cinco mil e cem euros, representado por quatro quotas, duas do valor
nominal de quatro mil novecentos e oitenta e sete euros e noventa e
oito cêntimos, cada uma, e outra do valor nominal de catorze mil
novecentos e sessenta e três euros e noventa e quatro cêntimos, per-
tencentes ao sócio Luís Miguel Pegado Campos Marques e uma do
valor nominal de cento e sessenta euros e dez cêntimos pertencente
à sócia Joaquina Maria Alves da Costa Vieira.

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

Conferida, está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005177520

SEGUNDA PELE � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08688/040621; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506881989; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
21/040621.

Certifico que por Jorge Manuel Teixeira e Nadim Adil Rahaman
foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte pac-
to social:

ARTIGO 1.º

A Sociedade adopta a firma Segunda Pele � Importação e Expor-
tação de Vestuário, L.da, com sede à Rua do Comércio, 97, freguesia
de São Miguel de Lobão, concelho de Santa Maria da Feira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a importação e exportação de
vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de cinco mil euros, dividido em duas quotas, uma no valor nominal de
dois mil e quinhentos euros pertencente ao sócio Jorge Manuel
Teixeira, e outra no valor nominal de dois mil e quinhentos euros
pertencente ao sócio Nadim Adil Rahman.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da soci-
edade e dos sócios não cedentes, sendo, porém livre a cessão entre
sócios.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua administração incumbem a ambos
os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes, com ou sem remu-
neração conforme for deliberado em Assembleia geral.

Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 6.º

A gerência e a administração da sociedade não poderão obrigar a
sociedade em negócios estranhos à mesma.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais para as quais a lei não preveja formalidades
especiais, serão convocadas por carta registada, dirigida aos sócios,
com 30 dias de antecedência.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social e
para fazer face às despesas da presente escritura, registo e aquisição
do equipamento necessário à instalação da sociedade.

6 de Julho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo.  2005173339

CONSTRUÇÕES � RESENDE SANTOS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08645/040507; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 07/040507.

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

1) Alcino Resende dos Santos;
2) Mulher, Maria Alice Baptista da Silva Santos, casados na comu-

nhão de adquiridos, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Construções � Resende Santos
& Silva, L.da, tem a sua sede na Rua de São Mamede, 851, freguesia
de Guizande, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá livremente deslocar a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O seu objecto consiste na Construção e Reparação de Edifícios.

3.º

O capital social é de cinco mil euros, representado por duas quotas,
sendo uma de duzentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Alcino
Resende dos Santos e outra de Quatro Mil Setecentos e Cinquenta
Euros, pertencente à sócia Maria Alice Baptista da Silva Santos.

4.º

Precedente deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas
prestações suplementares de capital até dez vezes o capital social.

5.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de suprimento,
precedente deliberação dos sócios, votada por aqueles que assumam a
obrigação de efectuar os suprimentos.

6.º

1 � As cessões de quotas e as correspectivas divisões são livre-
mente permitidas, desde que feitas aos sócios, seus cônjuges e descen-
dentes. Porém, quando feitas a estranhos, só serão eficazes para a
sociedade desde que esta preste o seu consentimento.

2 � A sociedade tem direito de preferência relativamente às ces-
sões de quotas que os sócios se proponham fazer a estranhos.

3 � Subsidiariamente, quando a sociedade não puder ou não quiser
exercer o seu direito de preferência, têm também os sócios esse direi-
to na proporção das quotas de que forem titulares.

4 � No caso de ser exercido o direito de preferência, a quota a
ceder será paga pelo valor que tiver face ao último balanço aprovado.

5 � O pagamento será efectuado em três prestações iguais e sem
juros, que se vencerão, de quatro em quatro meses, vencendo-se a
primeira na data da escritura pública de cessão.

7.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de qualquer deles,
indistintamente, para obrigar validamente a sociedade.

Consideram-se englobados nos poderes de gerência a compra e venda
de veículos automóveis de e para a sociedade, e a assinatura de con-
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tratos de leasing, tomar ou dar de arrendamento ou trespasse de quais-
quer imóveis.

8.º

1 � Qualquer dos gerentes poderá delegar, noutro gerente, compe-
tência para determinados negócios ou espécie de negócios.

2 � A gerência fica com a faculdade de nomear mandatários ou
procuradores .para a sociedade para a prática de determinados actos
ou categoria de actos, nos termos do número seis do artigo duzentos
e cinquenta e dois do Código das Sociedades Comerciais.

9.º

Aos gerentes fica vedado o uso da firma em actos e contratos que
aos negócios sociais não disseram directamente respeito, designa-
damente letras de favor, fianças, abonações e outras responsabilida-
des similares.

10.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 judici-

ais ou de qualquer modo subtraídas à livre disposição do sócio, em
termos de serem alienadas independentemente da sua vontade;

d) Em caso de divórcio, se na partilha subsequente a quota não
ficar a pertencer ao seu titular.

2 � A amortização deve ser deliberada no prazo de 60 dias a con-
tar da data em que a gerência tiver conhecimento dos factos que a
permitam.

3 � A contrapartida da amortização será calculada e paga nos ter-
mos do artigo sexto.

4 � As quotas amortizadas figurarão no balanço como tais.
Posteriormente e por deliberação dos sócios, poderão ser criadas,

em vez delas, uma ou várias quotas destinadas a serem alienadas a um
ou alguns dos sócios ou a terceiros, nos termos do número três do
artigo duzentos e trinta e sete do Código das Sociedades Comerciais.

11.º

No caso de morte de qualquer sócio, a sociedade continuará com os
sócios sobrevivos e os herdeiros do falecido, devendo estes escolher,
de entre si, um elemento que a todos represente na sociedade enquanto
a quota se mantiver indivisa.

12.º

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005165115

JORGE SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08647/040511; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506907554; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
04/040511.

Certifico que por Jorge Joaquim da Silva Ferreira dos Santos foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte pacto
social:

1.º

A sociedade adopta a firma Jorge Santos, Unipessoal, L.da, com
sede na Rua Central, 1324, freguesia de Louredo, concelho de Santa
Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para qualquer concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais ou outras, formas de representação social.

2.º

O objecto social consiste em: perito averiguador de sinistros no
ramo automóvel. Definição de responsabilidades.

3.º

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

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não
conforme for deliberado, compete aos gerentes, sócios ou não, a
nomear pelo único sócio.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, em
juízo ou fora dele, basta a assinatura de um gerente.

§ 2.º Fica desde já nomeado gerente o único sócio.
§ 3.º É vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos ou docu-

mentos estranhos aos negócios sociais à sociedade, designadamente
letras de favor, avales, fianças e abonações, ou outros actos seme-
lhantes.

5.º

Fica desde já autorizado o único sócio a celebrar qualquer contrato
com a sociedade, desde que os mesmos sirvam a prossecução do ob-
jecto da sociedade.

6.º

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

25 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005165190

EDERALDO FERREIRA DOS SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 02748/890424; identificação de pessoa colectiva
n.º 502149191; inscrições n.os 07 e 09; números e data das apre-
sentações: 18 e 20/040608.

Certifico que o capital social foi reforçado para € 5000, sendo o
aumento de € 12,01, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios
na proporção e em reforço das suas quotas e a sociedade foi transfor-
mada em sociedade unipessoal cuja redacção do pacto social passou a
ser a seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ederaldo Ferreira dos Santos,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Corujeira, 552, freguesia
de São João de Ver, concelho de Santa Maria da Feira.

2.º

Constitui objecto da sociedade o exercício da actividade de comér-
cio e indústria de rolhas de cortiça e importação e exportação.

3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
numerário, representado por uma quota de igual valor, pertencente
ao sócio único, Ederaldo Ferreira dos Santos.

4.º

Nos termos do artigo 270.º-E do Código das Sociedades Comerci-
ais, o sócio único exerce a competência das assembleias gerais, po-
dendo designar um ou mais gerentes, registando a respectiva nomea-
ção em acta própria, lavrada para o efeito.

5.º

Sem prejuízo do disposto no número anterior, é desde já designado
gerente da sociedade o sócio Ederaldo Ferreira dos Santos, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado, sendo bastante a sua as-
sinatura para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos.

6.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.

7.º

Em todos os casos omissos neste contrato social, regularão as dis-
posições legais aplicáveis às sociedades comerciais por quotas, excepto
as que pressupõem a pluralidade de sócios.

17 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005180548
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GOLFINHO SOFTWARE � ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO
DE SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 08670/040604; identificação de pessoa colectiva n.º P 507008723;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/040604.

Certifico que por José Carlos Martins Brandão e mulher, Lídia Maria
Mendes dos Santos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte pacto social:

1.º

A sociedade adopta a firma, Golfinho Software � Análise e Desen-
volvimento de Software, L.da, tem a sua sede na Rua da GNR, 637, 3.º,
direito, freguesia de Lourosa, concelho de Santa Maria da Feira.

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

2.º

O objecto da sociedade destina-se ao desenvolvimento e comer-
cialização de software de gestão. A comercialização vai ser feita di-
rectamente ao cliente final como através de uma rede de distribuido-
res.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, dividido em duas quotas iguais de dois mil e qui-
nhentos euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

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

2 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

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

5.º

Por deliberação da assembleia geral poderão ser exigidas aos sócios
prestações suplementares de capital, até ao dobro das suas quotas, bem
como os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que a
mesma carecer.

15 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005180300

SUPERMERCADOS CARVALHEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 05999/990608; identificação de pessoa colectiva n.º 504330675;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 08/040518.

Certifico que pela apresentação supra-referida e em relação à soci-
edade em epígrafe foi efectuado o registo de:

Reforço do capital social para € 45 000, sendo o aumento de
€ 39 987,08, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios em reforço
e na proporção das quotas e subsequente alteração do pacto � arti-
gos alterados: 1.º, 3.º e 5.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Supermercados Carvalheiras, L.da,
com sede na Rua das Costouras, 640, lugar do Mosteirô, freguesia de
Canedo, concelho de Santa Maria da Feira.

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

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quaren-
ta e cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma
de trinta e seis mil euros do sócio David Alves Lopes, e uma de nove
mil euros da sócia Maria da Conceição de Jesus Vieira.

5.º

1 � A gerência da sociedade que pode não ser remunerada se assim
for deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios já
nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
activa e passivamente, em juízo e fora dele, é necessária e suficiente
a assinatura de um gerente.

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

Conferida, está conforme o original.

25 de Maio de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005165549

AMÉRICO COELHO RELVAS, SUCESSORES, S. A.
(anteriormente AMÉRICO COELHO RELVAS,

SUCESSORES, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 00688/680413; identificação de pessoa colectiva
n.º 500019908; averbamentos n.os 1, 15 e 16 à inscrição n.º 10;
números e data das apresentações: 29 e 30/040512.

Certifico que pela apresentação supra-referida e em relação à soci-
edade em epígrafe foi efectuado o registo de:

Rectificação: o sócio José Coelho Ferreira subscreveu no aumento
€ 1081,88, em reforço da sua quota.

Transformação em sociedade anónima.
Data da deliberação: 30 de Junho de 2003, cujo pacto social na sua

redacção actualizada é a seguinte:

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de Américo Coelho Relvas,
Sucessores, S. A., e regula-se pelas normas legais aplicáveis e por estes
estatutos.

ARTIGO 2.º

Sede e outras formas sociais de representação

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Seitela, 38, 4536-902
Mozelos VFR.

2 � O conselho de administração pode deslocar a sede dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e criar ou encerrar
filiais, sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de re-
presentação, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

O objecto social é a indústria de rolhas e artefactos de cortiça e de
cápsulas metálicas para garrafas.

ARTIGO 4.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

Capital social e acções

1 � O capital social é de € 500 000, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e dividido em 100 000 acções, com
o valor nominal de € 5 cada uma.

2 � As acções são nominativas, podendo ser convertidas em ac-
ções ao portador, se tal vier a ser deliberado por votos representati-
vos de pelo menos 75 % do capital social.

3 � Pode haver títulos representativos de uma, dez, cinquenta, cem,
quinhentas, mil, cinco mil, dez mil e vinte mil acções.
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4 � As acções podem ser convertidas em escriturais nos termos
da legislação aplicável, sendo a respectiva deliberação da competên-
cia da assembleia geral e tomada por maioria de dois terços da tota-
lidade do capital.

ARTIGO 6.º

Aumentos de capital

1 � Na subscrição das acções emergentes de todos os aumentos de
capital, os accionistas têm direito de preferência, na proporção do
número de acções que, então, possuírem.

2 � No caso de haver accionistas que não pretendam exercer o
direito de preferência, as acções que lhe caberiam serão rateadas en-
tre os accionistas subscritores no aumento que declarem pretendê-las,
dentro dos oito dias posteriores à comunicação feita pela sociedade,
através de cartas registadas com aviso de recepção, do número de ac-
ções não subscritas, rateio esse a processar entre os ditos accionistas
na proporção do número de acções que possuírem.

ARTIGO 7.º

Obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações, nos termos das normas legais
aplicáveis e nas condições fixadas pela assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Transmissão de acções

1 � É livremente permitida a transmissão entre vivos de acções a
título oneroso ou gratuito entre os accionistas, bem como entre estes
e os descendentes em linha recta dos accionistas fundadores.

2 � É também livremente permitida a transmissão de acções por
sucessão legitimária.

3 � Fora dos casos previstos nos dois números anteriores, a trans-
missão de acções por título oneroso ou por título gratuito, entre vi-
vos ou por morte, depende do consentimento da sociedade.

4 � Este consentimento deverá ser solicitado pelo accionista
transmitente ou, no caso de transmissão por morte, pelo cabeça-de-
-casal da herança do accionista falecido, podendo sê-lo também pelo
interessado na transmissão, mediante carta registada com aviso de
recepção dirigida ao conselho de administração, indicando o número
de acções a alienar, a identificação do comprador e as condições da
operação.

5 � No prazo de 20 dias a contar da recepção da carta indicada no
número anterior, o conselho de administração, também por carta
registada com aviso de recepção, comunicará ao accionista ou ao
cabeça-de-casal da herança do accionista falecido ou, ainda, ao inte-
ressado na transmissão a decisão de prestar ou de negar o consenti-
mento. Findo aquele prazo sem que o conselho de administração se
tenha manifestado, considera-se livre a transmissão.

6 � No caso de a transmissão das acções não ser consentida, os
accionistas têm o direito de preferência na compra das mesmas ac-
ções.

7 � Para o efeito da possibilidade de exercício do direito de prefe-
rência estabelecido no número seis, o conselho de administração,
dentro do prazo de cinco dias a contar da emissão da carta indicada
no número cinco negando o consentimento em causa, dirigirá aos
accionistas cartas registadas com aviso de recepção indicando o nú-
mero de acções a alienar, a identificação do vendedor e as condições
da operação, bem como indagando se os mesmos accionistas preten-
dem ou não adquirir as acções.

8 � Os accionistas interessados na aquisição comunicarão esta sua
pretensão ao conselho de administração, pela mesma forma e dentro
do prazo de 20 dias a contar da recepção da referida carta.

9 � No caso de dois ou mais accionistas pretenderem exercer o
direito de preferência, as acções objecto de transmissão serão dividi-
das entre os mesmos na proporção do número de acções que, então;
possuírem.

10 � O preço e as condições por que as acções serão adquiridas
pelos accionistas são absolutamente iguais ao preço e às condições da
operação de venda proposta.

11 � Ao direito de preferência na compra de acções estabelecido
no número seis deste artigo é expressamente atribuída eficácia real,
nos termos e para os efeitos do disposto no artigo quatrocentos e
vinte e um do Código Civil.

ARTIGO 9.º

Amortizações e acções

1 � É admitida a amortização de acções pela sociedade:
a) Por acordo com o titular das acções;
b) Se o accionista for declarado falido ou insolvente;

c) Se uma sociedade accionista for dissolvida;
d) Se as acções forem penhoradas, arrestadas, ou, por qualquer forma,

sujeitas a arrematação judicial;
e) Se um accionista violar qualquer disposição do contrato social,

ou utilizar para fins estranhos à sociedade e com prejuízo desta ou de
algum accionista as informações que houver obtido através do exer-
cício do direito de informação que lhe assiste, desde que tal seja reco-
nhecido por sentença judicial.

2 � O exercício do direito de amortização de acções pela socieda-
de é da competência da assembleia geral.

3 � A deliberação sobre o exercício do direito de amortização deve
ser tomada por maioria dos votos emitidos, não cabendo, porém,
direito de voto às acções objecto de decisão.

4 � A assembleia geral deverá exercer aquele direito no prazo de
90 dias contados do conhecimento pelo conselho de administração
de qualquer dos eventos referidos nas alíneas do número um deste artigo.

5 � A amortização considera-se efectuada mediante a comunica-
ção da deliberação respectiva ao accionista ou ao terceiro por ela
afectado.

6 � Salvo o caso de acordo das partes em contrário, o valor da
amortização de acções é calculado nos termos das regras estabelecidas
no número 2 do artigo 105.º do Código das Sociedades Comerciais.

7 � O valor fixado para a amortização de acções será pago pela
sociedade em três prestações iguais, vencendo-se a primeira 30 dias
após a efectuação da amortização e as segunda e terceira, respectiva-
mente, seis meses e um ano depois do vencimento daquela.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 10.º

Órgãos sociais

Os órgãos sociais são a assembleia geral, o conselho de administra-
ção e o fiscal único.

A) Assembleia geral

ARTIGO 11.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral tem a competência que lhe é atribuída por
lei e por estes estatutos e é constituída por todos os accionistas com
direito a voto que, até dez dias antes da data designada para a reunião,
tiverem averbadas em seu nome no livro de registo da sociedade pelo
menos cem acções.

2 � Para o efeito do disposto no número anterior, as acções de-
vem manter-se registadas em nome do accionista pelo menos até ao
encerramento da reunião da assembleia geral.

3 � A cada grupo de cem acções corresponde um voto.
4 � Os accionistas possuidores de um número inferior a cem ac-

ções poderão agrupar-se por forma a completar esse número, fazen-
do-se, então, representar por um só dos agrupados, o que, por meio
de carta, deverá ser comunicado ao presidente da mesa da assembleia
geral.

5 � Os accionistas que forem pessoas singulares poderão fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por ascendente ou des-
cendente, por outro accionista ou por outro membro do conselho de
administração da sociedade; as pessoas colectivas far-se-ão represen-
tar por quem, para o efeito, designarem.

6 � Os instrumentos de representação dos accionistas devem ser
dirigidos ao presidente da mesa.

7 � Os membros do conselho de administração e o fiscal único
poderão participar nas reuniões da assembleia geral, não tendo direito
a voto aqueles que não forem accionistas.

ARTIGO 12.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
Secretário, eleitos por um período de quatro anos e reelegíveis uma
ou mais vezes, podendo qualquer deles ser ou não accionista.

ARTIGO 13.º

Convocatórias

Enquanto todas as acções forem nominativas, as assembleias gerais
são convocadas por carta registada, dirigida aos accionistas com uma
antecedência mínima de 21 dias.
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ARTIGO 14.º

Deliberações

1 � A assembleia geral considera-se regularmente constituída e
poderá deliberar validamente em primeira convocação, quando esti-
verem presentes ou representados accionistas titulares de mais de cin-
quenta por cento do capital social.

2 � No caso de a assembleia geral, regularmente convocada, não
poder funcionar por insuficiente representação do capital social e de,
na respectiva convocatória, não ter sido, desde logo, fixada uma se-
gunda data para a mesma, será convocada uma nova reunião, a qual
poderá funcionar e deliberar validamente seja qual for o número de
accionistas presentes ou representados.

3 � As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria
dos votos emitidos, salvo quando disposição legal ou contratual exigir
maioria qualificada.

ARTIGO 15.º

Reuniões da assembleia geral

1 � A assembleia geral reunirá:
a) Em reunião anual, no primeiro trimestre de cada ano;
b) Sempre que o conselho de administração ou o fiscal único o

julgarem conveniente ou quando for requerida por accionistas que re-
presentem, pelo menos, o mínimo de capital social imposto para
esse efeito.

2 � Na sua reunião anual, a assembleia deliberará sobre o relatório
de gestão e as contas do exercício e a proposta de aplicação de resul-
tados, procederá à apreciação geral da administração e fiscalização da
sociedade e elegerá, quando for caso disso, os membros da sua mesa e
dos restantes órgãos sociais.

B) Conselho de administração

ARTIGO 16.º

Conselho de administração

1 � A gestão das actividades da sociedade é exercida por um con-
selho de administração composto por três ou cinco membros, con-
forme for deliberado pela assembleia geral, sendo um presidente e os
restantes vogais.

2 � Os membros do conselho de administração são eleitos pela
assembleia geral por um período de quatro anos e reelegíveis uma ou
mais vezes.

3 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designa o respectivo presidente.

ARTIGO 17.º

Competência do conselho de administração

1 � Ao conselho de administração compete, nomeadamente e sem
prejuízo das funções que por lei lhe são genericamente atribuídas:

a) Orientar e gerir a sociedade, praticando todos os actos e opera-
ções integrados no âmbito do objecto social;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo desistir, confessar e transigir em processos judiciais;

c) Adquirir, onerar e alienar quaisquer bens imóveis ou imóveis e
direitos, sempre que o entenda conveniente para a sociedade;

d) Contrair empréstimos e outras espécies de financiamento e re-
alizar quaisquer operações de crédito que não sejam vedadas pela lei;

e) Constituir mandatários ou procuradores da sociedade para a prá-
tica de determinados actos ou categorias de actos;

f ) Delegar poderes nos seus membros, nos termos previstos no
número seguinte;

g) Contratar empregados para a sociedade, estabelecendo as res-
pectivas condições contratuais e exercer o correspondente poder
directivo e disciplinar;

h) Aperfeiçoar a organização e os métodos de trabalho da socieda-
de e elaborar os regulamentos.

2 � O conselho poderá, por simples acta, encarregar especialmente
um ou mais dos seus membros de se ocuparem de certas matérias de
administração ou da condução de determinadas actividades da socie-
dade.

3 � O conselho estabelecerá as regras do seu funcionamento, in-
cluindo a forma de suprir os impedimentos do seu presidente.

ARTIGO 18.º

Responsabilização da sociedade

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

2 � Nas situações seguintes, desde que exista autorização dada para
o acto específico que responsabilize a sociedade através de documen-
to escrito, assinado pelo presidente do conselho de administração, com
reconhecimento notarial dessa mesma assinatura:

a) Pelas assinaturas conjuntas de dois membros do conselho de
administração;

b) Pelas assinaturas conjuntas de um membro do conselho de ad-
ministração e de um procurador da sociedade, agindo este dentro dos
limites da respectiva procuração;

c) Pelas assinaturas conjuntas de dois mandatários ou procuradores
da sociedade, agindo estes dentro dos limites das respectivas procura-
ções.

3 � Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
qualquer um dos membros do conselho de administração ou de um
mandatário ou procurador da sociedade com poderes bastantes para o
acto.

ARTIGO 19.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração reúne sempre que for convoca-
do pelo presidente ou por outros dois administradores, devendo reu-
nir, pelo menos, uma vez em cada semestre.

2 � O conselho não pode deliberar sem que esteja presente ou
representada a maioria dos seus membros.

3 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente.

4 � As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos mem-
bros presentes ou representados.

5 � Em caso de empate nas votações, o presidente tem voto de
qualidade.

C) Fiscal único

ARTIGO 20.º

Fiscal único

1 � A fiscalização da socredãde e exercida, nos termos da lei, por
um fiscal único, eleito pela assembleia geral por um período de quatro
anos e reelegível uma ou mais vezes.

2 � Haverá, nos termos legais, um fiscal suplente, aplicando-se à
sua eleição o disposto no n.º 1.

3 � O fiscal único efectivo e o suplente serão revisores oficiais de
contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

D) Disposições comuns

ARTIGO 21.º

Duração das funções e vagas

1 � Os membros dos órgãos sociais permanecem no exercício das
suas funções até à eleição de quem os substitua.

2 � As vagas ocorridas em qualquer dos órgãos sociais são preen-
chidas pela assembleia geral no prazo de cento e 20 dias a contar da
data em que aquelas se verificarem.

3 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
que eleitos, sem dependência de outras formalidades.

ARTIGO 22.º

Remunerações dos órgãos sociais

Os membros da mesa da assembleia geral e os membros do conse-
lho de administração são remunerados ou não, conforme deliberação
da assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 23.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 24.º

Aplicação de resultados

1 � Os lucros apurados em cada exercício têm a seguinte aplica-
ção:

a) Integração ou reintegração do fundo de reserva legal na percen-
tagem exigida por lei;
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b) Constituição ou reforço de quaisquer fundos de reserva do inte-
resse da sociedade;

c) Distribuição do remanescente pelos accionistas, a título de divi-
dendos.

2 � A assembleia geral delibera livremente, por maioria simples,
em matéria de distribuição dos lucros do exercício, sem sujeição a
qualquer distribuição obrigatória.

ARTIGO 25.º

Litígios e foro competente

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não destes estatutos,
fica estipulado o foro da comarca da sede, com expressa renúncia a
qualquer outro.

ARTIGO 26.º

Dissolução e liquidação da sociedade

1 � A sociedade dissolver-se-á nos casos, termos e condições pre-
vistos na lei.

2 � A liquidação realizar-se-á extrajudicialmente, sendo liquidatá-
rios os membros do conselho de administração em exercício, aos quais
competem as atribuições e os poderes consignados nas normas legais
aplicáveis.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Alteração do pacto.
Artigo alterado: 3.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 3.º

Objecto social

O objecto social é a fabricação e ou comercialização de todos os
tipos de cápsulas para garrafas, de máquinas e de outros equipamentos
e de outros produtos afins para a indústria vitivinícola.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

17 de Maio de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005177563

JPCABRAL � ENGENHARIA CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08649/040512; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 36/040512.

Certifico que pela apresentação supra-referida a sociedade indicada
foi constituída por João Paulo Albuquerque de Melo Cabral, casado
com Telma Lúcia Pereira Araújo de Melo Cabral, na comunhão de
adquiridos, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma JPCABRAL � Engenharia Civil e Obras
Públicas, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Quinta das La-
ranjeiras, 25, vila e freguesia de Nogueira da Regedoura, concelho de
Santa Maria da Feira.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede da socie-
dade ser transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou
concelho limítrofe, criar, filiais, sucursais, agências, delegações ou
quaisquer outras formas de representação, quer em território portugu-
ês ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem como objecto o exercício da construção, enge-
nharia civil e obras públicas, instalação de redes de drenagens, águas
pluviais, águas residuais, abastecimento de água, redes de incêndio,
parques; ajardinamentos, mobiliário urbano, pavimentações, terra-
planagens e demolições.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
seis mil e quinhentos euros e está representado por uma só quota,
pertencente ao seu único sócio.

4.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até a montante global correspondente ao décuplo do capital social.

5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por quem vier a ser
designado gerente, sendo desde já nomeado o sócio e a não sócia
Ermelinda Marques Pereira Araújo, natural da freguesia de Valmaior,
concelho de Albergaria-a-Velha e lá residente, na Rua de São Martinho,
lugar de Mouquim, e será remunerada ou não, conforme deliberação
do sócio.

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

6.º

Os negócios jurídicos celebrados entre o sócio único e a sociedade
devem servir a prossecução do objecto da sociedade, ficando desde já
dada autorização para a celebração dos mesmos.

7.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que
seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas e desde que não fique na situação de único sócio dessas so-
ciedades.

8.º

Todas as despesas com a constituição desta sociedade, designa-
damente desta escritura, seu registo e despesas inerentes, são da res-
ponsabilidade da sociedade.

Disse ainda o outorgante que a gerência poderá proceder a levan-
tamentos do capital depositado para o aplicar no pagamento dos gastos
com esta escritura, sua publicação e registo, bem como na aquisição
de bens de equipamento para a sociedade e mercadorias.

Conferida, está conforme o original.

30 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005176109

RUI & MÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08648/040511; identificação de pessoa colectiva
n.º 506967964; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/
040511.

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

1) Rui Alberto Ferreira da Silva, casado com Sónia Cristina da Sil-
va Aleixo, na comunhão geral;

2) José Mário de Almeida, casado com Anabela Maria Vidal Perei-
ra Pais, na comunhão de adquiridos;
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Rui & Mário, L.da, com sede na Ave-
nida de Lourosa, 285, freguesia de Lourosa, concelho de Santa Maria
da Feira.

§ único. A gerência poderá deslocar a sua sede social dentro do
mesmo concelho ou para qualquer concelho limítrofe, bem como criar
sucursais ou outras formas de representação social, no país ou no
estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso e a reta-
lho, de grande variedade de mercadorias, mais especificamente utili-
dades diversas para o lar e géneros alimentícios com importação e
exportação destes bens.

3.º

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

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes;
3 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade

em quaisquer actos ou contratos, estranhos aos negócios sociais,
designadamente abonações, letras de favor, avales , fianças e outras
obrigações.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 260 � 5 de Novembro de 200424 704-(168)

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, com precedente deliberação da Assembleia geral, tomada por
unanimidade, até ao dobro do capital social, bem como poderão os
sócios fazer à sociedade os suprimentos de que a mesma carecer, nos
termos e condições a deliberar igualmente em Assembleia geral.

6.º

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

7.º

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.

8.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 socais;
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.

Conferida, está conforme o original.

30 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000184626

DUARTE VIEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 06654/001220; identificação de pessoa colectiva n.º 505112523;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 21/040511.

Certifico que pela apresentação supra-referida e em relação à soci-
edade em epígrafe foi efectuado o registo de:

Reforço do capital social para € 100 000, sendo o aumento de
€ 90 024,03, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios em refor-
ço das quotas, da seguinte forma:

a) Duarte Vieira � € 27 016,83;
b) João Paulo Soares Vieira e Carlos Duarte Soares Vieira � cada

um € 31 503,60 � alteração do pacto � artigos alterados: 1.º e 3.º,
cuja redacção actualizada é a seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Duarte Vieira & Filhos, L.da, com sede
no lugar de Giesteira, Zona Industrial da Levezinha, freguesia de São
João de Ver, deste concelho.

§ único. (Mantém-se.)
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cem mil
euros dividido em três quotas, uma de trinta e quatro mil euros, per-
tencente ao sócio Duarte Vieira e duas de trinta e três mil euros, cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos Duarte Soares Vieira e
João Paulo Soares Vieira.

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

Conferida, está conforme o original.

15 de Maio de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005176060

UNIBROKER � CORRETORES DE SEGUROS, S. A.

Sede: Rua da Corticeira, 34, Mozelos, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 01501/791113; identificação de pessoa colectiva
n.º 500923868; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 31, averbamentos
n.os 2 e 3 à inscrição n.º 30 e averbamento n.º 1 às inscrições n.os 32
e 33; números e data das apresentações: 19 e 22/040604.

Certifico que foi efectuado o registo seguinte:
Cessação de funções do Vogal do conselho de administração � Re-

núncia � Data: 18 de Março de 2004.
Cessação de funções do Vogal do conselho de administração Heat

Lambert Overseas, representada por Surinder Kumar Beerh � Renún-
cia � Data: 18 de Março de 2004

Cessação de funções do Fiscal único � Renúncia � Data: 4 de
Março de 2004.

Cessação de funções do Fiscal único Suplente � Renúncia � Data:
4 de Março de 2004.

Designação em substituição e até final do mandato de Américo
Ferreira de Amorim, casado e residente na Rua da Rainha D. Estefânia,
163, Porto, e José da Silva Carvalho Neto, casado e residente na Rua
de Oliveira Monteiro, 687, rés-do-chão, esquerdo, Porto, e
consequente remodelação dos Cargos, ficando o conselho de adminis-
tração com a seguinte composição: Presidente: Américo Ferreira de
Amorim; Vogais: Amorim Broking, S.G.P.S., S. A., representada por
Rui Miguel Duarte Alegre, José da Silva Carvalho Neto, Henrique
Amorim Faria de Araújo e Albertina Ferreira de Amorim � Fiscal
único: Pricewaterhousecoopers & Associados � SROC, L.da, com sede
na Avenida da Liberdade, 245, 8.º, A, em Lisboa, representada por
Ricardo Filipe de Frias Pinheiro, ROC, casado e residente na Rua de
Campolide, 24, 5.º, esquerdo, Lisboa, ou por Ana Maria Ávila de Oli-
veira Lopes Bertão, ROC, casada, residente na Rua de Ramalho
Ortigão, 35-B, bloco C, 3.º, direito, Cascais � Suplente: Carlos Mar-
ques Berrardes, ROC, casado, residente na Avenida de Fontes Pereira
de Melo, 42, 2.º, Lisboa � Data: 18 de Março de 2004.

15 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005176567

BEJA
BEJA

AGRÍCOLA LOS GANCHALES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01838/
040812; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/040812.

Certifico que entre Rodrigo Fernandez Parlade e Pedro Manuel Ra-
mos Silvestre Ferreira, foi efectuado um contrato de sociedade co-
mercial o qual se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Agrícola Los Ganchales, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernando Namora, 28-
-A, freguesia de São João Baptista, concelho de Beja.

3 � A gerência poderá, por simples deliberação, deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para qualquer concelho limítrofe,
e, bem assim, criar ou extinguir sucursais, filiais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação social, independentemente
da sua situação geográfica, em todo o território nacional ou estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: Exploração agrícola e pecuária, com
comercialização dos produtos produzidos.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras soci-
edades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, assim como
participar no capital de sociedades reguladas por leis especiais ou in-
tegrar agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, e está dividido em duas quotas: uma do valor nomi-
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nal de cem euros, pertencente ao primeiro outorgante e uma do valor
nominal de quatro mil e novecentos euros, pertencente ao segundo
outorgante.

2 � Os sócios podem deliberar que lhe sejam exigidas prestações
suplementares até ao montante global de duas vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida por um ou mais gerentes,
ficando desde já nomeado gerente o sócio Pedro Manuel Ramos Sil-
vestre Ferreira.

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

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

ARTIGO 6.º

A cessação de quotas a não sócios depende do consentimento pré-
vio da sociedade, à qual em primeiro lugar e depois dele aos sócios
não cedentes fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Interdição ou inabilitação do seu titular;
c) Exoneração ou exclusão do mesmo;
d) Quando a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
e) Falência ou insolvência do titular respectivo;
f ) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens, ou simples

separação de bens, a quota não ficar a pertencer totalmente a quem
já era sócio;

g) No caso de morte do sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;

h) Não realização pelo sócio de prestações suplementares, nos ter-
mos do disposto no artigo quarto, número dois, desde contrato;

i) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cedência da
sua quota, depois da sociedade ou os outros sócios terem declarado
preferir na cessão, de harmonia com o disposto no artigo sexto deste
contrato, ou em caso de cessão gratuita a não sócios sem consenti-
mento prévio da sociedade.

2 � A amortização far-se-á pelo valor da quota segundo o último
balanço legalmente aprovado.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007575612

FIXAFER � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E FERRAMENTAS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01832/
040809; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/040809.

Certifico que entre Jorge Miguel Neves Afonso e Fernando José
Cópio foi efectuado um contrato de sociedade comercial o qual se
rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FIXAFER � Comércio de Máquinas e
Ferramentas para a Construção Civil, L.da, e tem a sua sede na Rua de
José Moedas, 2, rés-do-chão, direito, Urbanização Moinhos de Santa
Maria, freguesia de Santa Maria da Feira, concelho de Beja, e Filial na
Rua da Bela Vista, lote 5, Cercal do Alentejo, freguesia de Cercal do
Alentejo, concelho de Santiago do Cacém.

§ 1.º A sede da sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como a filial.

§ 2.º É necessário o consentimento e deliberação dos sócios para a
criação de sucursais, agências, delegações ou outras formas de repre-
sentação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto o comércio por grosso de máquinas
e ferramentas. Comércio a retalho de máquinas, ferramentas, produ-
tos e serviços para a construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de dois mil e
quinhentos euros, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de quinze mil euros.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral fica a cargo de ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes.

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

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas, é livremente permitida entre
os sócios. Depende sempre do prévio consentimento de sociedade, a
cessão de quotas a estranhos, sendo, neste caso, conferido o direito
de preferência, em primeiro lugar à sociedade e em segundo aos sóci-
os não cedentes, na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em mas-

sa falida ou insolvente;
b) A quota seja cedida sem consentimento da sociedade, fora dos

casos previstos no número 2 do artigo 228 do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anulamente apurados, depois de deduzida a per-
centagem destinada à reserva legal, será dado o destino que for deli-
berado em assembleia geral.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007574896

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA
MONTE DO CORCOVADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01842/
040813; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/040813.

Certifico que entre Carlos Maria Candeias Santana e Vasco Daniel
Ferro Saramaga Rodrigues foi efectuado um contrato de sociedade
comercial o qual se rege pelos seguintes estatutos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade Agro-Pecuária Monte
do Corcovado, L.da, e tem sede na Rua de Olivença, 8, 2.º, esquerdo,
freguesia de Santiago Maior, concelho de Beja.

2 � A gerência da sociedade poderá mudar a sede para outro local
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração agrícola e pecuária.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma da duas quotas iguais, no valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Carlos Maria Candeias Santana e Vasco Daniel Ferro Saramaga
Rodrigues.

4.º

1 � Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares, na
proporção das respectivas quotas, até ao décuplo do capital social.

2 � A exigibilidade das prestações suplementares de capital depende
da deliberação dos sócios, tomada por unanimidade.

5.º

1 � A sociedade terá um ou mais gerentes, a eleger em assembleia
geral, com ou sem remuneração, conforme for deliberado.
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2 � Ficam, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.
3 � A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos com

as assinaturas dos dois gerentes.
6.º

A sociedade pode livremente subscrever ou adquirir, alienar ou
onerar, por mera deliberação da gerência, participações em outras
sociedades e em agrupamentos complementares de empresas ainda que
com objecto diferente.

7.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, mas carece do consenti-
mento da sociedade quando for feita a estranhos. Autorizada a trans-
missão, a sociedade em primeiro lugar e os sócios não cedentes em
segundo, têm direito de preferência.

8.º

Fica inteiramente vedado aos gerentes obrigar a sociedade em fian-
ças, abonações, letras de favor e outros actos semelhantes.

9.º

1 � Em caso de arrolamento, penhora, arresto ou inclusão da quota
em massa falida ou insolvente, a sociedade poderá amortizar a quota
do respectivo sócio. A sociedade poderá ainda amortizar a quota, se
esta for cedida sem o consentimento daquela.

2 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquida-
ção da sociedade será feita extrajudicialmente, competindo aos mem-
bros da gerência em exercício as funções de liquidatários.

10.º

A sociedade só pode ser dissolvida mediante deliberação dos repre-
sentantes da maioria do capital social em assembleia geral, assim como
não se dissolve por falecimento ou interdição ou inabilitação de qual-
quer sócio.

§ único. Havendo pluralidade de herdeiros ou interessados, devem
estes nomear um, de entre si, que a todos represente na sociedade,
enquanto a quota se mantiver indivisa.

11.º

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

12.º

Os sócios poderão reunir-se em assembleia geral sem observância
de formalidades prévias de convocação, desde que todos estejam pre-
sentes e manifestem a vontade de que a assembleia constitua e delibe-
re sobre determinado assunto.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007575698

AGRÍCOLA LAS TOBAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01837/
040812; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 17/
040812.

Certifico que entre Maria del Valle Ostos Munõz e Pedro Manuel
Ramos Silvestre Ferreira foi efectuado um contrato de sociedade co-
mercial o qual se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Agrícola Las Tobas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernando Namora, 28-
-A, freguesia de São João Baptista, concelho de Beja.

3 � A gerência poderá, por simples deliberação deslocar à sede
social dentro do mesmo concelho ou para qualquer concelho limítrofe,
e, bem assim, criar ou extinguir sucursais, filiais; agência, delegações
ou outras formas locais de representação social, independentemente
da sua situação geográfica, em todo o território nacional ou estran-
geira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por, objecto: Exploração Agrícola e pecuária, com
comercialização dos produtos produzidos.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir livremente. participações noutras so-
ciedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, assim como
participar no capital de sociedades reguladas por leis especiais ou in-
tegrar agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

 1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
cinco mil euros, e está dividido em duas quotas:

Uma do valor nominal de cem euros pertencente à primeira
outorgante;

Uma do valor nominal de quatro mil e novecentos euros perten-
cente ao segundo outorgante.

2 � Os sócios podem deliberar que lhes sejam, exigidas prestações
suplementares até ao montante global, de duas vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida por um ou mais gerentes,
ficando desde já nomeado gerente o sócio Pedro Manuel Ramos
Ferreira.

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

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento prévio
da sociedade, à qual em primeiro lugar e depois dela aos sócios não
cedentes fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Interdição ou inabilitação do seu titular;
c) Exoneração ou exclusão do mesmo;
d) Quando a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
e) Falência ou insolvência do titular respectivo;
f) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens, ou simples

separação de bens, a quota não ficar a pertencer totalmente a quem
já era sócio;

g) No caso de morte do sócio a quem não sucedem herdeiros
legitimários.

h) Não realização pelo sócio de prestações suplementares, nos ter-
mos do disposto no artigo 4.º, n.º 2, deste contrato.

i) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cedência da
sua quota, depois da sociedade ou os outros sócios terem declarado
preferir na cessão, de harmonia com o disposto no artigo 6.º deste
contrato, ou em caso de cessão gratuita não sócios sem consentimen-
to prévio da sociedade.

2 � A amortização far-se-á pelo valor da quota segundo o último
balanço legalmente aprovado.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007575639

AGRÍCOLA BARRO BLANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01836/
040812; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 16/
040812.

Certifico que entre Angela Maria Bordas Cuellar e Pedro Manuel
Ramos Silvestre Ferreira foi efectuado um contrato de sociedade co-
mercial o qual se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Agrícola Barro Blanco, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernando Namora, 28-
-A, freguesia de São João Baptista, concelho de Beja.

3 � A gerência poderá, por simples deliberação, deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para qualquer concelho limítrofe,
e, abem assim, criar ou extinguir sucursais, filiais, agências, delega-
ções ou outras formas locais de representação social, independente-
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mente da sua situação geográfica, em todo o território nacional ou
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: exploração agrícola e da pecuária,
com comercialização dos produtos produzidos.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações, noutras so-
ciedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, assim como
participar no capital de sociedades reguladas por leis especiais ou,
integrar agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, e está dividido em duas quotas:

Uma do valor nominal de cem euros, pertencente à primeira
outorgante;

Uma do valor nominal de quatro mil e novecentos euros, perten-
cente ao segundo outorgante.

2 � Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares até ao montante global de duas vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida por um ou mais gerentes,
ficando desde já nomeado gerente o sócio Pedro Manuel Ramos Sil-
vestre Ferreira.

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

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

ARTIGO 6.º

A cessão de cotas a não sócios depende do consentimento prévio
da sociedade, à qual em primeiro lugar e de depois dela aos sócios não
cedentes fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Interdição ou inabilitação do seu titular;
c) Exoneração ou exclusão do mesmo;
d) Quando a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
e) Falência ou insolvência do titular respectivo;
f) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens, ou simples

separação de bens, a quota não ficar a pertencer totalmente a quem
já era sócio;

g) No caso de morte do sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;

h) Não realização pelo sócio de prestações suplementares nos ter-
mos do disposto no artigo 4.º, n.º 2, deste contrato.

i) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cedência da
sua quota, depois da sociedade ou os outros sócios terem declarado
preferir na cessão, de harmonia com o disposto no artigo 6.º deste
contrato, ou em caso de cessão gratuita a não sócios sem consenti-
mento prévio da sociedade.

2 � A amortização far-se-á pelo valo da quota segundo o último
balanço legalmente aprovado.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007575620

AGRÍCOLA MOSQUILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01835/
040812; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 15/
040812.

Certifico que entre Maria del Mar Quintana Valverde e Pedro
Manuel Ramos Silvestre Ferreira foi efectuado um contrato de soci-
edade comercial, o qual se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Agrícola Mosquila, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernando Namora, 28-
-A, freguesia de São João Baptista, concelho de Beja.

3 � A gerência poderá, por simples deliberação, deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para qualquer concelho limítrofe,
e, bem assim, criar ou extinguir sucursais, filiais; agências, delegações
ou outras formas locais de representação social, independentemente
da sua situação geográfica, em todo o território nacional ou estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: exploração agrícola e pecuária; com
comercialização dos produtos produzidos.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações, noutras so-
ciedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, assim como
participar no capital de sociedades reguladas por leis especiais ou,
integrar agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, e está dividido em duas quotas:

Uma do valor nominal de cem euros, pertencente à primeira
outorgante.

Uma do valor nominal de quatro mil e novecentos euros, perten-
cente ao segundo outorgante.

2 � Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares até ao montante global de duas vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida por um ou mais gerentes,
ficando desde já nomeado gerente o sócio Pedro Manuel Ramos Sil-
vestre Ferreira.

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

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento prévio
da sociedade, à qual em primeiro lugar e de depois dela aos sócios não
cedentes fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Interdição ou inabilitação do seu titular;
c) Exoneração ou exclusão do mesmo;
d) Quando a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
e) Falência ou insolvência do titular respectivo;
f) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens, ou simples

separação de bens, a quota não ficar a pertencer totalmente a quem
já era sócio;

g) No caso de morte do sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;

h) Não realização pelo sócio de prestações suplementares nos ter-
mos do disposto no artigo 4.º, n.º 2, deste contrato.

i) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cedência da
sua quota, depois da sociedade ou os outros sócios terem declarado
preferir na cessão, de harmonia com o disposto no artigo 6.º deste
contrato, ou em caso de cessão gratuita a não sócios sem consenti-
mento prévio da sociedade.

2 � A amortização far-se-á pelo valor da quota segundo o último
balanço legalmente aprovado.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007575647

AGRÍCOLA LA ZORRERA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01834/
040812; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 14/
040812.
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Certifico que entre Ramon Bordas Cuellar e Pedro Manuel Ramos
Silvestre Ferreira foi efectuado um contrato de sociedade comercial,
o qual se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Agrícola La Zorrera, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernando Namora, 28-
-A, freguesia de São João Baptista, concelho de Beja.

3 � A gerência poderá, por simples deliberação, deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para qualquer concelho limítrofe,
e, bem assim, criar ou extinguir sucursais, filiais; agências, delegações
ou outras formas locais de representação social, independentemente
da sua situação geográfica, em todo o território nacional ou estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: exploração agrícola e pecuária; com
comercialização dos produtos produzidos.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras soci-
edades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, assim como
participar no capital de sociedades reguladas por leis especiais ou in-
tegrar agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, e está dividido em duas quotas:

Uma do valor nominal de cem euros, pertencente ao primeiro
outorgante.

Uma do valor nominal de quatro mil e novecentos euros, perten-
cente ao segundo outorgante.

2 � Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares até ao montante global de duas vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida por um ou mais gerentes,
ficando desde já nomeado gerente o sócio Pedro Manuel Ramos Sil-
vestre Ferreira.

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

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento prévio
da sociedade, à qual em primeiro lugar e de depois dela aos sócios não
cedentes fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Interdição ou inabilitação do seu titular;
c) Exoneração ou exclusão do mesmo;
d) Quando a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
e) Falência ou insolvência do titular respectivo;
f) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens, ou simples

separação de bens, a quota não ficar a pertencer totalmente a quem
já era sócio;

g) No caso de morte do sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;

h) Não realização pelo sócio de prestações suplementares nos ter-
mos do disposto no artigo 4.º, n.º 2, deste contrato.

i) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cedência da
sua quota, depois da sociedade ou os outros sócios terem declarado
preferir na cessão, de harmonia com o disposto no artigo 6.º deste
contrato, ou em caso de cessão gratuita a não sócios sem consenti-
mento prévio da sociedade.

2 � A amortização far-se-á pelo valor da quota segundo o último
balanço legalmente aprovado.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007575655

LABELLA � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01833/
040810; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
040810.

Certifico que entre Alvaro Labella Quesada e Andres Labella Quesada
foi efectuado um contrato de sociedade comercial, o qual se rege pelos
seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Labella � Sociedade Agrícola, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernando Namora, 28-
-A, na cidade e concelho de Beja, freguesia de São João Baptista.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração agropecuária com impor-
tação e exportação de produtos e máquinas e equipamentos agrícolas.

ARTIGO 3.º

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

Uma, no valor nominal de quatro mil setecentos e cinquenta euros,
pertencente ao sócio Andres Labella Quesada; e

Outra, no valor nominal de duzentos e cinquenta euros, pertencen-
te ao sócio Alvaro Labella Quesada.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deli-
beração da assembleia geral, é exercida pelo sócio Andres Labella
Quesada, desde já nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

Qualquer dos sócios poderá fazer suprimentos à sociedade mediante
condições a fixar pela assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente permi-
tida entre os sócios e destes à sociedade.

2 � A transmissão de quotas a estranhos à sociedade está condici-
onada ao exercício do direito de preferência, em primeiro lugar, à
sociedade, deferindo-se aos sócios, caso esta não o pretenda usar.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras socie-
dades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, assim como
participar no capital de sociedades reguladas por leis especiais ou in-
tegrar agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 8.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal, até cem vezes o montante do capital social.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007584077

AGRÍCOLA COSTILLARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01840/
040812; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 20/
040812.

Certifico que entre Roberto Sangran Davila e Pedro Manuel Ra-
mos Silvestre Ferreira foi efectuado um contrato de sociedade comer-
cial, o qual se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Agrícola Costillares, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernando Namora, 28-
-A, freguesia de São João Baptista, concelho de Beja.
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3 � A gerência poderá, por simples deliberação, deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para qualquer concelho limítrofe,
e, bem assim, criar ou extinguir sucursais, filiais; agências, delegações
ou outras formas locais de representação social, independentemente
da sua situação geográfica, em todo o território nacional ou estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: exploração agrícola e pecuária, com
comercialização dos produtos produzidos.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações, noutras so-
ciedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, assim como
participar no capital de sociedades reguladas por leis especiais ou in-
tegrar agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, e está dividido em duas quotas:

Uma do valor nominal de cem euros, pertencente ao primeiro
outorgante;

Uma do valor nominal de quatro mil e novecentos euros, perten-
cente ao segundo outorgante.

2 � Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares até ao montante global de duas vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida por um ou mais gerentes,
ficando desde já nomeado gerente o sócio Pedro Manuel Ramos Sil-
vestre Ferreira.

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

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento prévio
da sociedade, à qual em primeiro lugar e depois dela aos sócios não
cedentes fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Interdição ou inabilitação do seu titular;
c) Exoneração ou exclusão do mesmo;
d) Quando a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
e) Falência ou insolvência do titular respectivo;
f) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens, ou simples

separação de bens, a quota não ficar a pertencer totalmente a quem
já era sócio;

g) No caso de morte do sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;

h) Não realização pelo sócio de prestações suplementares nos ter-
mos do disposto no artigo 4.º, n.º 2, deste contrato.

i) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cedência da
sua quota, depois da sociedade ou os outros sócios terem declarado
preferir na cessão, de harmonia com o disposto no artigo 6.º deste
contrato, ou em caso de cessão gratuita a não sócios sem consenti-
mento prévio da sociedade.

2 � A amortização far-se-á pelo valor da quota segundo o último
balanço legalmente aprovado.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007575671

AGRÍCOLA GARGANTA FRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01839/
040812; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 19/
040812.

Certifico que entre Juan Nepomuceno de Sangran Davila e Pedro
Manuel Ramos Silvestre Ferreira foi efectuado um contrato de soci-
edade comercial, o qual se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Agrícola Garganta Fria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernando Namora, 28-
-A, freguesia de São João Baptista, concelho de Beja.

3 � A gerência poderá, por simples deliberação, deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para qualquer concelho limítrofe,
e, bem assim, criar ou extinguir sucursais, filiais; agências, delegações
ou outras formas locais de representação social, independentemente
da sua situação geográfica, em todo o território nacional ou estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: exploração agrícola e pecuária, com
comercialização dos produtos produzidos.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações, noutras so-
ciedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, assim como
participar no capital de sociedades reguladas por leis especiais ou,
integrar agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, e está dividido em duas quotas:

Uma do valor nominal de cem euros, pertencente ao primeiro
outorgante;

Uma do valor nominal de quatro mil e novecentos euros, perten-
cente ao segundo outorgante.

2 � Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares até ao montante global de duas vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida por um ou mais gerentes,
ficando desde já nomeado gerente o sócio Pedro Manuel Ramos Sil-
vestre Ferreira.

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

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento prévio
da sociedade, à qual em primeiro lugar e de depois dela aos sócios não
cedentes fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Interdição ou inabilitação do seu titular;
c) Exoneração ou exclusão do mesmo;
d) Quando a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
e) Falência ou insolvência do titular respectivo;
f) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens, ou simples

separação de bens, a quota não ficar a pertencer totalmente a quem
já era sócio;

g) No caso de morte do sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;

h) Não realização pelo sócio de prestações suplementares nos ter-
mos do disposto no artigo 4.º, n.º 2, deste contrato.

i) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cedência da
sua quota, depois da sociedade ou os outros sócios terem declarado
preferir na cessão, de harmonia com o disposto no artigo 6.º deste
contrato, ou em caso de cessão gratuita a não sócios sem consenti-
mento prévio da sociedade.

2 � A amortização far-se-á pelo valor da quota segundo o último
balanço legalmente aprovado.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007575680



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 260 � 5 de Novembro de 200424 704-(174)

ODEMIRA

QUINTA DAS ARRIFOIAS � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 00867;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/10082004.

Certifico, que foi constituída a sociedade supramencionada, entre
Land & Leisure Projects, Ltd, Kevin Hamilton Calcutt, casado, e Philip
Andrew Rees, casado, a qual se regerá pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Quinta das Arrifoias � Investi-
mentos Imobiliários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada da Circunvalação, 8,
1.º, direito, freguesia de São Salvador, concelho de Odemira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em investimentos imobiliários,
compra de imóveis para revenda, construção civil, gestão e adminis-
tração de imóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas:
uma, no valor nominal de quatro mil e oitocentos euros, pertencente
à sócia Land & Leisure Projects, Ltd, e duas, nos valores nominais de
cem euros cada, pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios
Kevin Hamilton Calcutt e Philip Andrew Rees.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até cem vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é 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 Kevin Hamilton
Calcutt e Philip Andrew Rees.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

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.

30 de Agosto de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2005371823

BRAGA
BARCELOS

YOUR NAILS, SERVIÇOS DE MANICURE, L.DA

Sede: Monte, Areias de Vilar, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5632/
20040809; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
20040809.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre Do-
mingos Correia de Oliveira e Alcina Maria Matos Queirós, solteiros,
foi constituída a sociedade que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Your Nails, Serviços de
Manicure, L.da, e tem a sua sede no lugar do Monte, freguesia de Areias
de Vilar, concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços de mani-
cura. Comércio e representação de produtos de beleza e cosméticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de dois mil
e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar no
prazo de noventa dias contados do conhecimento do respectivo fac-
to, poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:

a) Por acordo com o seu titular;
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b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando mesma

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Falecimento do sócio a quem não sucedam herdeiros legitimários;
f) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não

for adjudicada ao seu titular;
g) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não sócios.
2 � O valor da amortização, salvo disposição legal ou acordo em

contrário, será o que resultar do último balanço aprovado, e será pago
ao seu titular em duas prestações iguais e semestrais, com vencimen-
to seis meses e um ano após o referido balanço.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Os representantes de quota em situação de indivisão hereditá-
ria ou de contitularidade poderão nomear um de entre si ou um estra-
nho que a todos represente na sociedade.

2 � Falecendo um sócio é conferido aos seus herdeiros o direito
de se afastarem da sociedade, exigindo a amortização da quota do
falecido.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005914266

SANTOS & SANTOS, L.DA

Sede: Rua do Padre Alfredo da Rocha Martins, 16, 4.º,
esquerdo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2432/
940802; identificação de pessoa colectiva n.º 503256285; inscri-
ção E-6; número e data da apresentação: 26/26072004.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectu-
ado o registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as
contas sido aprovadas em 31 de Dezembro de 1996.

3 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho.  2008373606

NINOPINTA � CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Reimonde, São Miguel da Carreira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5624/
20040727; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
20040727.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que José Jorge
Cunha da Silva, casado com Maria de Fátima Vieira Guimarães, na
comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade unipessoal, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação NINOPINTA � Constru-
ção Civil, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar de Reimonde,
freguesia de São Miguel da Carreira, concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em indústria de construção civil e
obras públicas, nomeadamente pintura e envernizamento de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro por ele sócio, em quota de igual do valor.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008370054

CARLA SILVA & CARVALHO, L.DA

Sede: Urbanização Quinta da Formiga, Edifício Ponta do Sol,
lojas 3-7, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5623/
20040722; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
22072004.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre Carla
Alexandra Rodrigues de Castro Pereira da Silva e marido, José Pedro
Gonçalves Carvalho, casados na comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída a sociedade que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carla Silva & Carvalho, L.da

2 � Tem a sua sede na Urbanização Quinta da Formiga, Edifício
Ponta do Sol, lojas 3-7, 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, 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 exploração de loja de conveni-
ência para venda de produtos diversos sem predominância, nomeada-
mente produtos alimentares, vestuário e bazar; exploração de restau-
rante, snack-bar e cafetaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
trinta e cinco mil euros, dividido em duas quotas, uma do valor nomi-
nal de vinte e um mil euros, pertencente à sócia Carla Alexandra
Rodrigues de Castro Pereira da Silva, e outra do valor nominal de
catorze mil euros, pertencente ao sócio José Pedro Gonçalves Carva-
lho.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete à sócia Carla Alexandra
Rodrigues de Castro Pereira da Silva, que, desde já, fica nomeada ge-
rente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

3 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2005914231

SOTOMAIOR & CAPÊLO � EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Assento, Chorente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5636/
20040816; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20040816.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre Jorge
Vieira Capêlo e mulher, Aurélia da Conceição Sotomaior Ribeiro, ca-
sados na comunhão geral, foi constituída a sociedade, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sotomaior & Capêlo � Explora-
ção Agrícola, L.da, com sede no lugar do Assento, freguesia de
Chorente, concelho de Barcelos.

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 a produção e comercialização de leite
e animal. Prestação de serviços agrícolas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de dois mil
e quinhentos euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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 remunerada
ou não conforme for deliberado em assembleia geral e a sua represen-
tação em juízo ou fora dele, activa e passivamente, compete a ambos
os sócios.

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

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

4 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente
abonações, fianças, letras de favor ou outros actos semelhantes.

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 de cinquenta vezes o capital social.

 Está conforme o original.

3 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008386198

VVR � TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Aldeia, Feitos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5634/
20040811; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
20040811.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre Henrique
Manuel Vilarinho do Vale, casado com Susana Cristina Rodrigues Al-
deia, na comunhão geral; Eduardo Garcia do Vale, casado com Maria
Lopes da Silva Vilarinho, na comunhão de adquiridos, e José Maria
Neiva Roque, casado com Ana Paula Vilarinho do Vale Roque, na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma VVR � Telecomunicações, L.da

2.º

A sede social é no lugar de Aldeia, freguesia de Feitos, concelho de
Barcelos.

§ único. A gerência pode deslocar 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.

3.º

O objecto social é: Telecomunicações.

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros e
corresponde à soma de três quotas: uma de dois mil e quinhentos euros,
do sócio Henrique Manuel Vilarinho do Vale, outra de dois mil euros
do sócio Eduardo Garcia do Vale e outra de quinhentos euros do sócio
José Maria Neiva Roque.

5.º

Podem ser exigidas aos sócios, por deliberação unânime dos mes-
mos tomada em assembleia geral, prestações suplementares de capi-
tal, até ao triplo do capital social actual.

6.º

A administração e a representação da sociedade incumbem a sócios
ou não, eleitos em assembleia geral, ficando desde já nomeados ge-
rentes os sócios Henrique Manuel Vilarinho do Vale e Eduardo Garcia
do Vale.

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

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

3 � Estão compreendidos nos poderes de gerência os poderes pára
comprar e vender veículos automóveis, podendo celebrar contratos
de locação financeira para a sua aquisição.

7.º

A divisão e a cessão de quotas são livremente permitidas entre
sócios e a favor dos seus descendentes; nos restantes casos, mesmo
gratuitas, dependem do prévio consentimento da sociedade, sendo
reservado em primeiro lugar aos restantes sócios e em segundo à so-
ciedade, o direito de preferência na cessão onerosa.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008386139

VESTIBARCEL � CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Corujo, Vila Boa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3427/
990409; identificação de pessoa colectiva n.º 504582810; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 25/20040810.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
um aumento de € 125 013, em dinheiro, e alterados o n.º 1 do ar-
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tigo 3.º e os n.os 1 e 2 do artigo 4.º do pacto social, cuja redacção é
a seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cento e trinta mil e quinhentos euros, e corresponde à soma de duas
quotas, sendo uma de cento e quatro mil e quatrocentos euros, do
sócio Vítor Manuel da Silva Arezes, e outra de vinte e seis mil e cem
euros, da sócia Maria de Fátima Coutinho Afonso.

2 � (Mantém-se.)
ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade incumbem aos
gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral, sendo já gerente
a sócia Maria de Fátima Coutinho Afonso, e ficando, desde já, nome-
ado gerente o sócio Vítor Manuel da Silva Arezes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos e
representá-la em juízo e fora dele, activa e passivamente; são neces-
sárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

3 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008386066

FERNANDES & FERNANDES, L.DA

Sede: Algova, Paradela, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2943/
970210; identificação de pessoa colectiva n.º 503826847;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: of. 13 e 14/20040810.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que cessou as fun-
ções de gerente Manuel Gomes Fernandes, por renúncia, sendo a data
da comunicação de 18 de Junho de 2004 e foram alterados os arti-
gos 3.º e 5.º do pacto social, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diversos
bens e valores do activo, é de cinquenta mil oitocentos e setenta e sete
euros e trinta e seis cêntimos, dividido em seis quotas iguais de oito mil
quatrocentos e setenta e nove euros e cinquenta e seis cêntimos cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios Manuel António Gomes
Fernandes, José Oliveira Fernandes, Jorge Manuel Oliveira Fernandes,
José Fonseca Fernandes, Manuel Oliveira Fernandes e Domingos Go-
mes Fernandes.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios José Oliveira
Fernandes e Manuel António Gomes Fernandes, já nomeados geren-
tes, e ainda ao sócio Domingos Gomes Fernandes, que desde já fica
nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes; Porém, para
os actos de mero expediente basta a assinatura de qualquer um dos
gerentes.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

3 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008386023

NATÁLIA FARIA FERREIRA, L.DA

Sede: Além do Rio, Tregosa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4033/
20010606; identificação de pessoa colectiva n.º 505462141;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4, números e
datas das apresentações: 24/20040809 e 26/20040329.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que cessou as fun-
ções de gerente Maria Luísa Caridade Faria Ferreira, por renúncia,
sendo a data da comunicação de 10 de Março de 2004 e foi efectuada
a sua transformação em unipessoal, cujo pacto social tem a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Natália Faria Ferreira, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede no lugar de Além do Rio, freguesia de Tregosa, con-
celho de Barcelos.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência a sede da sociedade pode
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

§ 2.º A sociedade poderá instalar, transferir ou encerrar quaisquer
estabelecimentos, sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação social, onde e quando julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no fabrico, comércio, importação e expor-
tação de artigos de vestuário e têxteis-lar.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro por ela sócia, com uma quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade cabe à própria sócia, o qual obriga a soci-
edade.

ARTIGO 5.º

Entre a própria sócia e a sociedade poderão ser celebrados contra-
tos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que necessários
ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma exigida por
lei e de acordo com a deliberação própria, quando necessário.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005914258

DOURADO & MENESES, L.DA

Sede: Monte Real, Carreira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5628/
20040802; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/
20040802.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que entre Emília
Maria da Silva Dourado Serra, casada com Álvaro António Ferreira
Serra, na comunhão geral, e Carla da Conceição Novais dos Santos
Meneses, solteira, maior, foi constituída a sociedade, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Dourado & Meneses, L.da, e tem
a sua sede no lugar de Monte Real, da freguesia de São Miguel da Car-
reira, do concelho de Barcelos.

2 � A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência, trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes.

3 � A gerência poderá livremente criar sucursais, filiais, agências
ou outras formas locais de representação que os negócios justifiquem,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de café, snack-bar, taba-
caria, revistas, jornais, utilidades e afins.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e está dividido em duas quotas iguais, no valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros cada, pertencendo uma a cada uma
das sócias Emília Maria da Silva Dourado Serra e Carla da Conceição
Novais dos Santos Meneses.

2 � Poderão ser exigidas às sócias prestações suplementares até
dez vezes o capital social, mediante deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os sócios não
cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respectiva
aquisição.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, fica a cargo de ambas as sócias, que desde
já, são nomeadas gerentes.
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2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos, é necessária a assinatura conjunta de ambas as sócias
nomeadas.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá
comprar e vender viaturas automóveis, assim como tomar de arren-
damento ou trespasse quaisquer locais ou estabelecimentos, bem como
celebrar contratos de locação financeira.

4 � Fica absolutamente interdito à gerência assumir em nome da
sociedade quaisquer actos e contratos alheios ao objecto e interesses
sociais, nomeadamente, em fianças, abonações, avales ou letras de
favor.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção, dirigidas às sócias, expedidas com antecedência
mínima de 15 dias, devendo constar da convocatória a agenda de tra-
balhos devidamente discriminada.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005914274

ISABEL VERÍSSIMO � REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização das Calçadas, Edifício América, caixa 149,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5627/
20040802; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
20040802.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que Isabel Maria
Veríssimo Gonçalves, solteira, maior, constituiu a sociedade unipessoal,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Isabel Veríssimo � Representações
Têxteis � Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Urbanização das Cal-
çadas, Edifício América, caixa 149, freguesia de Arcozelo, concelho
de Barcelos.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: Representações têxteis. Agentes do
comércio por grosso de têxteis, vestuário, calçado e artigos de couro.
Compra, venda, importação e exportação de têxteis e vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, representado por uma só quota
nesse montante, pertencente à sócia única Isabel Maria Veríssimo
Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence à sócia ou a terceiros.

2 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Isabel Maria Veríssimo
Gonçalves.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é su-
ficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta care-
cer, nas condições determinadas em assembleia geral e a realizar pres-
tações suplementares de capital, até cinco vezes o capital social ac-
tual.

ARTIGO 6.º

A sócia poderá celebrar entre ela e a sociedade quaisquer negócios
jurídicos, desde que prossigam o objecto da sociedade, obedeçam à
forma legalmente prescrita e em todos os casos observe a forma es-
crita, nomeadamente:

a) Compra e venda de veículos automóveis;
b) Compra e venda de quaisquer outros bens móveis ou imóveis,

façam ou não parte do imobilizado da empresa;
c) Contratos de prestação de serviços.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008373959

MATTAOR � MODA E COSTURA, L.DA

Sede: Rua de Cândido da Cunha, 34, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5626/
20040802; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/
20040802.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre Amalia
Mattauch, solteira, maior; Jean-Michel André César Despallières ca-
sado com Gisele Louise Mireille, na separação, e Tebe-Holding,
S. G. P. S., S. A., foi constituída a sociedade, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MATTAOR � Moda e Costura, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Cândido da Cunha, 34, freguesia e conce-
lho de Barcelos.

Único. Por simples deliberação, a gerência pode transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação em qualquer parte do território naci-
onal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na criação, produção e venda de colec-
ções de vestuário.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
trinta mil euros, dividido em três quotas de dez mil euros cada, per-
tencendo uma a cada um dos sócios Amalia Mattauch, Jean-Michel
André César Despallières e Tebe-Holding, S. G. P. S., S. A.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, cabe aos gerentes que forem eleitos
por deliberação dos sócios, podendo ser escolhidos de entre estranhos
à sociedade, ficando desde já nomeado gerente François Fernand Gros,
casado, residente na Quinta das Amproas, freguesia de Mariz, conce-
lho de Barcelos.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos é necessário e suficiente a assinatura de um ge-
rente.

3 � Ficam incluídos nos poderes dos gerentes a alienação ou
oneração de bens imóveis; a alienação, a oneração e alocação de es-
tabelecimentos; a subscrição ou aquisição de participações noutras
sociedades e a sua alienação ou oneração.

4 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou parcial-
mente nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente permi-
tida entre os sócios.

2 � A cessão de quotas a favor de terceiros não sócios fica depen-
dente do consentimento da sociedade, a qual terá sempre direito de
preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo
lugar.

3 � O consentimento da sociedade, exigido pelo número anterior,
é dado por deliberação dos sócios tomada nos termos gerais de direi-
to, mas sem prescindir do voto favorável da unanimidade dos sócios
não cedentes.

ARTIGO 7.º

Findo cada exercício não pode deixar de ser distribuído aos sócios
metade do lucro do exercício que, nos termos gerais de direito seja
distribuível, salvo deliberação tomada por maioria de dois terços dos
votos correspondentes ao capital social.

ARTIGO 8.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
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b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, ou adjudicação
em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

d) No caso de morte do sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;

e) Quando, em partilha, a quota seja adjudicada a quem não seja
sócio;

f) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
g) 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 algum dos sócios ou a terceiros.

3 � O preço da amortização, salvo acordo em contrário, será o
do valor nominal da quota acrescido da importância que proporcio-
nalmente lhe corresponder nas reservas, tudo em conformidade com
o último balanço aprovado.

4 � No caso de exclusão do sócio, o preço da amortização será o
do valor nominal da quota.

ARTIGO 9.º

No caso de interdição, inabilitação ou falecimento de qualquer dos
sócios, a sociedade continuará com os representantes legais do sócio
incapaz ou com os herdeiros legitimários do sócio falecido, devendo
estes nomear um de entre si que a todos represente na sociedade en-
quanto a respectiva quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.º

Poderá ser excluído o sócio que, com o seu comportamento desleal
ou gravemente perturbador do funcionamento da sociedade, tenha
causado ou possa vir a causar prejuízos.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008373827

NEIOLI � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Lombão, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3067/
970902; identificação de pessoa colectiva n.º 503963658;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 14, 15 e 16/20040802.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que cessaram as
funções de gerente Domingos Rodrigo Gonçalves de Oliveira e Neide
Teresa Rodrigues Oliveira, por renúncia, sendo a data da comunica-
ção de 7 de Julho de 2004 e foi efectuado um aumento de 80 048,08
euros, sendo 70 903,61 euros através de conversão de prestações su-
plementares e 9144,47 euros, em dinheiro e alterado o n.º 2 do arti-
go 1.º e os artigos 3.º e 5.º e aditado ainda um novo artigo, que será
o 8.º, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 1.º

2 � A sede social é no Loteamento Industrial de Pousa, lote 17,
lugar de Devesa ou Curros, freguesia de Pousa, concelho de Barcelos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cem
mil euros e está dividido em quatro quotas, sendo duas no valor nomi-
nal de quarenta mil euros cada, pertencentes uma a cada uma das sócias
Vânia Rodrigues Oliveira e Viviana Rodrigues Oliveira, e duas no va-
lor nominal de dez mil euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios José Manuel Miranda Cardoso e Jorge Manuel Amaral Maga-
lhães.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de quatro ou mais geren-
tes, sócios ou não sócios, tendo sido já nomeados gerentes os quatro
sócios, Vânia Rodrigues Oliveira, Viviana Rodrigues Oliveira, José
Manuel Miranda Cardoso e Jorge Manuel Amaral Magalhães.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos e
a representar em juízo e fora dele, activa e passivamente, é suficiente
a intervenção conjunta de dois dos gerentes, de entre os quais terá
necessariamente de figurar, pelo menos, uma das gerentes Vânia
Rodrigues Oliveira ou Viviana Rodrigues Oliveira.

ARTIGO 8.º

É expressamente proibido aos sócios exercer qualquer actividade
concorrente com a da sociedade, de forma gratuita ou onerosa, salvo
prévia autorização da assembleia geral aprovada por maioria repre-
sentativa de dois terços do capital social.

Que sob sua inteira responsabilidade declaram que a importância
correspondente ao montante do presente aumento já deu entrada na
caixa social, não sendo exigida por lei ou pelo contrato de sociedade
a realização de outras entradas.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

3 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008373940

NAIL SANTEUR � INSTITUTO DA UNHA, L.DA

Sede: Rua de D. Afonso, 60-B, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5635/
20040813; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
20040813.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que entre Jorge
Alberto Martins dos Santos e mulher, Carla Maria da Costa Oliveira
dos Santos, casados na comunhão de adquiridos, foi constituída a so-
ciedade, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Nail Santeur � Instituto da
Unha, L.da, e tem a sua sede na Rua de D. Afonso, 60-B, freguesia de
Arcozelo, concelho de Barcelos.

2 � 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: importação, exportação, comércio,
representações e distribuição de produtos, materiais, equipamentos e
mobiliário de estética e cosmética; Formação, reciclagens e serviços
de estética; Exploração de institutos de beleza, centros de estética e
actividades de manicure/pedicure e estética de unhas; Concessão de
sistema, metodologia e conhecimentos a terceiros em regime de con-
trato de franquia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros cada uma, 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 triplo do 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 aos
gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral, remunerados ou
não conforme for deliberado.

2 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Carla Maria da Costa
Oliveira dos Santos.

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

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

incluindo automóveis;
b) Tomar de trespasse ou de arrendamento quaisquer locais, bem

como alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira;
d) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos nos

mercados nacionais e internacionais, realizar operações de crédito que
sejam permitidas por lei, prestando as garantias exigidas pelas entida-
des mutuantes.

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.
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ARTIGO 7.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Interdição, falência ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

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

c) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008386171

FAFE

FÁTIMA RIBEIRO � CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização da Quintã, lote 14, Fornelos, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2351/
040818; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/
20040818.

Certifico que Maria de Fátima Gonçalves Ribeiro, solteira, maior,
constituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Fátima Ribeiro � Confecções,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Urbanização da Quintã, lote 14,
na freguesia de Fornelos, do concelho de Fafe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a confecção de roupa interior em série.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde a uma única quota pertencente à sócia Maria
de Fátima Gonçalves Ribeiro.

ARTIGO 4.º

1 � A sócia poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, mediante decisão desta.

2 � Mediante decisão da sócia, poderão ser exigidas prestações
suplementares em numerário, até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada pelos gerentes, sócios
ou não, que forem designados.

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

ARTIGO 6.º

A sócia única fica desde já autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, os quais devem servir a prossecução do objecto so-
cial.

Está conforme.

19 de Agosto de 2004. � O Ajudante, António Augusto Sousa
Peixoto. 2007138786

SOLDÁVIA � ACESSÓRIOS DE MODA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Praça de 25 de Abril, Shopping Center, Loja BN, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2354/
040823; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20040823.

Certifico que Dávia Natércia Rodrigues Nunes, divorciada, consti-
tuiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SOLDÁVIA � Acessórios de Moda,
Unipessoal, L.da, com o número de identificação de pessoa colectiva
provisório P507047150 e tem sua sede na Praça de 25 de Abril,
Shopping Center, loja BN, freguesia e concelho de Fafe.

§ único. Por simples decisão social exarada em acta, a gerência da
sociedade poderá deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes, bem como criar sucursais, filiais ou outras
formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de marroquinaria,
artigos de viagem, bijutaria, acessórios de moda, perfumaria e outros
artigos para o lar (CAE 52432).

ARTIGO 3.º

O capital social já integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, correspondente à subscrição do capital pertencente à sócia
única, Dávia Natércia Rodrigues Nunes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social, confiada à sócia única ou a estranhos à
sociedade, será designada em decisão social transcrita em acta, nela
ficando de igual modo fixadas as respectivas remunerações.

2 � Que não obstante o disposto na cláusula anterior, fica desde já
designada gerente por um período indeterminado a partir desta data,
a senhora Fernanda Rodrigues Mano Nunes, casada.

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

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, res-

cindir ou alterar contratos e celebrar contratos de locação financeira;
b) Confessar, desistir ou transigirem juízo;
c) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de e para a

sociedade e proceder aos respectivos registos.

ARTIGO 5.º

A sócia única poderá celebrar contratos com a sociedade, desde que
tais contratos não envolvam desconsideração da personalidade jurídi-
ca da sociedade e obedeçam aos requisitos formais exigidos para cada
tipo de contrato, sempre com redução à forma escrita e sejam paten-
teados conjuntamente com o relatório de gestão e documentos de
prestação de contas, sob pena de nulidade.

ARTIGO 6.º

A sócia única está autorizada a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global de 150 000 euros.

§ 1.º Fica desde já designada a sócia única, Dávia Natércia Rodrigues
Nunes, que não é sócia de qualquer outra sociedade unipessoal por
quotas, pelo que obedece ao requisito imposto pelo n.° 1 do ar-
tigo 270.°-C do Código das Sociedades Comerciais.

§ 2.º Mais declara que dá assim por concluído o presente acto de
constituição de sociedade unipessoal por quotas de responsabilidade
limitada, o qual traduz a sua real vontade, autorizando desde já a ge-
rência a efectuar despesas em nome da sociedade, com a instalação da
sede social, aquisição de bens de equipamento e mercadorias necessá-
rias ao seu normal funcionamento, com a sua constituição e registo e
bem assim movimentar a conta aberta em nome da sociedade no
BANIF � Banco Internacional do Funchal, S. A., agência de Fafe, pro-
cedendo aos levantamentos necessários para fazer face a tais despesas.

Está conforme.

23 de Agosto de 2004. � O Ajudante, António Augusto Sousa
Peixoto. 2007138859

SAMIG � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Fonte, Arões S. Romão, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2352/
040818; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 08/
20040818.

Certifico que entre Rui Manuel Vieira da Silva e mulher, Cristina
Manuela Fernandes Magalhães Lopes, casados em comunhão de ad-
quiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SAMIG � Construções, L.da, tem
a sua sede na Rua da Fonte, freguesia de Arões S. Romão, concelho de
Fafe.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede da sociedade po-
derá ser deslocada dentro do mesmo concelho.
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ARTIGO 2.º

O objecto social é a actividade de construção e reparação de edifí-
cios e terraplanagem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e está dividido em duas quotas, sendo uma de três mil e
quinhentos euros, pertencente ao sócio Rui Manuel Vieira da Silva, e
uma de mil e quinhentos euros, pertencente à sócia Cristina Manuela
Fernandes Magalhães Lopes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, compete aos
gerentes sócios ou não sócios conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Rui Manuel Vieira da
Silva.

3 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cedência de quotas entre os sócios, bem como a fa-
vor dos seus descendentes.

2 � A cedência de quotas, quando pretendida para pessoas diferen-
tes das indicadas no número anterior, depende do prévio e expresso
consentimento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar e os
sócios, não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � Os sócios maiores e capazes poderão fazer à sociedade os su-
primentos de que ela carecer, nas condições que forem deliberadas em
assembleia geral.

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

Está conforme.

18 de Agosto de 2004. � O Ajudante, António Augusto Sousa
Peixoto. 2007138794

PALHARES & PALHARES, IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Travessa de Serpa Pinto, 16, rés-do-chão, direito, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2353/
040819; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/
20040819.

Certifico que entre Manuel Lobo Palhares, casado com Lucília da
Silva Castro, em comunhão de adquiridos, e Joaquim Lobo Palhares,
casado com Rosa Maria dos Santos Pinto, em comunhão de adquiri-
dos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Palhares & Palhares � Imobi-
liária, L.da, e tem a sua sede na Travessa de Serpa Pinto, 16, rés-do-
-chão, direito, nesta cidade de Fafe.

2 � Por simples deliberação da gerência a sua sede poderá ser
deslocada dentro do concelho de Fafe ou para localidade de outro
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades imobiliárias; compra, venda
e arrendamento de bens imobiliários; loteamentos e construção de
edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de cinco mil euros,
uma de cada um dos sócios Manuel Lobo Palhares e Joaquim Palhares.

ARTIGO 4.º

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

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios capazes, prestações su-
plementares em numerário, até ao décuplo do capital social, nas con-
dições deliberadas em assembleia geral e com o acordo unânime dos
sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, será exercida por
um ou mais gerentes, sócios ou não, a designar em assembleia geral,
sendo necessário, para o caso de designação de elementos estranhos à
sociedade, o acordo unânime dos sócios.

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade e dos sócios não cedentes, os quais terão direito de
preferência.

Deliberam ainda os outorgantes:
1) Designar gerente o sócio Manuel Lobo Palhares.
2) Autorizar a gerência a levantar o capital social depositado, para

a instalação da sociedade e para fazer face às despesas com a consti-
tuição e registo da mesma.

Está conforme.

20 de Agosto de 2004. � O Ajudante, António Augusto Sousa
Peixoto. 2007138816

JORGE MAGALHÃES LEITE & FILHOS
CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Júlio Dinis, 40, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2355/
040826; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20040826.

Certifico que Jorge Magalhães Leite, casado com Maria Rolinda
Marinho Teixeira Leite, em comunhão de adquiridos, Joel Marinho
Leite, Fabrício Marinho Leite e Elvis Marinho Leite, solteiros, mai-
ores, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a fama Jorge Magalhães Leite & Filhos �
Construções, L.da, e tem sede na Rua de Júlio Dinis, 40, na cidade de Fafe.

2 � Por simples deliberação da gerência a sua sede poderá ser
deslocada dentro do concelho de Fafe ou para localidade de outro
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de constru-
ção de edifícios e compra e venda de bens imobiliários.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de quatro quotas, sendo uma de dois
mil setecentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Jorge Maga-
lhães Leite e três iguais com o valor nominal de setecentos e cin-
quenta euros cada uma, pertencentes aos sócios Joel Marinho Leite,
Fabrício Marinho Leite e Elvis Marinho Leite.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, é exercida por
um ou mais gerentes, sócios ou não, a designar em assembleia geral,
sendo necessário, para o caso de designação de elementos estranhos à
sociedade, o acordo unânime dos sócios.

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar e os sócios não
cedentes em segundo lugar, do direito de preferência.

Declararam ainda os outorgantes:
Que deliberam:
1 � Designar gerentes os sócios Jorge Magalhães Leite e Elvis

Marinho Leite.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 260 � 5 de Novembro de 200424 704-(182)

2 � Que a gerência fica desde já autorizada a levantar o capital
social depositado, para a instalação da sociedade e para fazer face às
despesas com a constituição e registo da mesma.

Está conforme.

26 de Agosto de 2004. � O Ajudante, António Augusto Sousa
Peixoto. 2007138883

VIZELA

ANSELMO FERNANDES � CONFECÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Hospital, lote 8, subcave, São Miguel das Caldas
de Vizela, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 885/
040802; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/040802.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Anselmo Fernandes � Confec-
ção, Unipessoal, L.da, com o número de identificação de pessoa co-
lectiva 507043057, e vai ter a sua sede na Rua do Hospital, lote 8,
subcave, freguesia de São Miguel das Caldas de Vizela, concelho de
Vizela.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser transferida
para qualquer outro local do concelho em que se situa, e seus limítrofes,
bem como estabelecer filiais, sucursais ou agências, sem prévia auto-
rização da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em indústria de confecção e comércio de
têxteis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro por ele sócio único, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

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

2 � Porém, fica desde já nomeado gerente o sócio Anselmo Filipe
Carneiro Fernandes.

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

ARTIGO 5.º

Ficam incluídos nos poderes da gerência, adquirir viaturas automó-
veis, assinando os respectivos contratos de compra e venda, celebrar
e assinar contratos de locação financeira ou de aluguer de longa dura-
ção.

ARTIGO 6.º

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

Conferida, está conforme.

10 de Agosto de 2004. � A Ajudante, em exercício, (Assinatura
ilegível.) 2000255574

BRAGANÇA
TORRE DE MONCORVO

 NORSUCATA, COMERCIALIZAÇÃO DE SUCATA
E DESPERDÍCIOS METÁLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torre de Moncorvo. Matrí-
cula n.º 00319/040820; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506320286; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
02/040820.

Certifico que entre Eduardo José Lopes, casado com Sónia Marie
Emmanuelle Astoul, em comunhão de adquiridos, e Filipe António

Lopes, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma NORSUCATA, Comercialização de
Sucata e Desperdícios Metálicos, L.da, e tem a sua sede na Zona In-
dustrial do Larinho, freguesia de Larinho, concelho de Torre de
Moncorvo.

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
foi-mas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio por grosso de sucatas e de
desperdícios metálicos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas, do valor nominal de dois mil e
quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao dobro do 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, sendo suficiente a assinatura de um gerente para vincular
sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respecti-
va aquisição.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, em substituição legal
da Conservadora, Maria Joaquina Pando Branquinho. 2001867506

CASTELO BRANCO
BELMONTE

SOCIMECÂNICA � MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Cruzamento CP, freguesia e concelho de Belmonte

Conservatória do Registo Comercial de Belmonte. Matrícula n.º 254/
030124; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/030124.

Certifico que Joaquim Alves Domingues e mulher, Maria Otília
Mendes Geraldes Domingues, casados na comunhão de adquiridos cons-
tituíram entre si uma sociedade denominada SOCIMECÂNICA � Ma-
nutenção e Reparação de Veículos Automóveis, L.da, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação SOCIMECÂNICA � Ma-
nutenção e Reparação de Veículos Automóveis, L.da , e tem a sua sede
no Cruzamento CP, freguesia e concelho de Belmonte.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada para qualquer outra zona do concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar e encerrar sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação, em qualquer ponto do País.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a manutenção e reparação de veícu-
los automóveis, comércio de peças e acessórios para veículos auto-
móveis, comércio de veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de três mil euros pertencente ao sócio Joaquim Alves
Domingues e outra no valor nominal de dois mil euros pertencente à
sócia Maria Otília Mendes Geraldes Domingues.
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ARTIGO 4.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares aos sócios até
ao montante de cinquenta mil euros, na proporção das suas quotas.

2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, dispensada de
caução e remunerada ou não, conforme for deliberado em assembleia
geral, será exercida por dois gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
3 � Ficam desde já designados gerentes os sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras socie-
dades já existentes ou a constituir, ainda que com o objecto diferente
do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

Além da reserva legal a assembleia geral poderá criar as reservas
que entender convenientes ao desenvolvimento dos negócios sociais.

ARTIGO 8.º

A cessão total ou parcial de quotas e a sua divisão é livre entre os
sócios. A cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade,
que terá sempre direito de preferência o qual, de seguida, se defere aos
sócios não cedentes.

ARTIGO 9.º

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

O texto actualizado do contrato, ficou depositado na pasta da re-
ferida sociedade.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � A Conservadora Interina, Aida Maria
Porfírio Mendes. 1000192105

COIMBRA
CANTANHEDE

MICA DAS JÓIAS � FABRICO E COMÉRCIO
DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 01635/
040824; identificação de pessoa colectiva n.º P 507081269; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 10/040824.

Certifico que entre Amílcar de Oliveira Castelo Branco, Amílcar
José Mosca Castelo Branco e Hermínia Pinto Marques Mosca Caste-
lo Branco a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mica das Jóias � Fabrico e Co-
mércio de Ourivesaria, L.da, e tem a sua sede na Rua de 5 de Outubro,
34, freguesia, concelho e cidade de Cantanhede.

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 comércio de ourivesaria, joa-
lharia e afins e fabrico dos artigos mencionados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nominais
e titulares seguintes: uma de dois mil duzentos e cinquenta euros per-
tencente ao sócio Amílcar de Oliveira Castelo Branco, uma de dois
mil euros pertencente ao sócio Amílcar José Mosca Castelo Branco e

uma de setecentos e cinquenta euros pertencente à sócia Hermínia
Pinto Marques Mosca Castelo Branco.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Amílcar
de Oliveira Castelo Branco e Amílcar José Mosca Castelo Branco.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessário a intervenção conjunta de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que deli-
berado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data
e 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.

24 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Conceição Maria
Bessa da Silva Branco. 2004589809

COIMBRA

CHAIR HOUSE DESIGN � FABRICO E COMÉRCIO
DE MOBILIÁRIO, L.DA

(anteriormente usava a denominação CHAIR HOUSE
DESIGN � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 069/
040608; identificação de pessoa colectiva n.º 506467775; inscri-
ção n.º 04; número e data da apresentação: 02/040621.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 260 � 5 de Novembro de 200424 704-(184)

Certifico em relação à sociedade em epígrafe que foi alterado os
artigos 1.º; n.º 1 do 2.º; n.º 1 do 3.º; 4.º; n.º 1 e n.º 2 do 10.º e o 12.º
do contrato os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Chair House Design � Fabrico e Co-
mércio de Mobiliário, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Urbanização do Loreto, lote 22-A, fregue-
sia de Eiras, concelho de Coimbra.

ARTIGO 3.º

1 � O objecto social consiste no fabrico, comércio e transforma-
ção de mobiliário, de tecidos, de iluminação e de artigos de decora-
ção; distribuição dos produtos comercializados; importação e expor-
tação.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros, e
corresponde à soma de duas quotas: uma de quatro mil e novecentos
euros da sócia Gustavo da Cunha � SGPS, S. A., e uma de cem euros
pertencente ao sócio Gustavo Nuno Areosa de Carvalho Antunes da
Cunha.

ARTIGO 10.º

1 � A gerência, dispensada de caução, remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Gustavo
Nuno Areosa de Carvalho Antunes da Cunha.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 12.º

Em caso de dissolução será liquidatário o gerente único, Gustavo
Nuno Areosa de Carvalho Antunes da Cunha.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

22 de Junho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004314699

COMPLEXO VERDE DO MONDEGO, ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, ACE

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 00001/
040601; identificação de pessoa colectiva n.º 507007522; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 02/040601.

Certifico certifica que foi constituída entre as sociedades Lima de
Jesus � Café Bar, L.da, Lopes Simões & Duarte, L.da, Rogério Simões
Silva, Unipessoal, L.da, e VENDÁREA � Empreeendimentos Turís-
ticos, S. A., o agrupamento complementar de empresas, em epígrafe
cujo contrato é seguinte:

Estatutos

ARTIGO 1.º

Denominação e sede social

1 � O Agrupamento Complementar de Empresas adopta a deno-
minação de Complexo Verde do Mondego, Actividades Hote-
leiras, ACE.

2 � A sede do agrupamento é na Rua dos Combatentes, 86, con-
celho de Coimbra, podendo ser transferida para qualquer outro local
mediante deliberação do conselho de administração.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � O Agrupamento tem por objecto principal a utilização e ex-
ploração de estabelecimentos de restauração ou afins, bem como a
manutenção, limpeza e segurança no Parque Verde do Mondego em
Coimbra.

2 � Acessoriamente, o Agrupamento pode ter por objecto a rea-
lização e partilha de lucros.

ARTIGO 3.º

Capital

O Agrupamento Complementar de Empresas é constituído por
50 000 euros de capital próprio.

ARTIGO 4.º

Duração

O Agrupamento terá a duração necessária à realização do seu ob-
jecto e extingue-se quando da completa realização do mesmo.

ARTIGO 5.º

Participação das agrupadas

1 � A contribuição das sociedades agrupadas para os encargos do
Agrupamento é a seguinte:

Lima & Jesus � Café Bar, L.da � 25%;
Lopes Simões & Duarte, L.da � 25%;
Rogério Simões Silva, Unipessoal, L.da � 25%;
VENDÁREA � Empreendimentos Turísticos, S. A. � 25%.
2 � As contribuições das sociedades agrupadas concretizam-se

mediante a disponibilização de meios humanos, de equipamento, de
materiais e prestação de serviços ou colocação de activos financeiros
ao Agrupamento.

3 � Os resultados obtidos nos apuramentos de contas, anuais ou
final, serão percebidos ou suportados pelas sociedades agrupadas de
acordo com as percentagens decididas em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Receitas e despesas

1 � São receitas do Agrupamento todas as quantias recebidas das
suas associadas ou de terceiros, seja a que título for.

2 � Sempre que as receitas ou as disponibilidades temporárias do
Agrupamento sejam insuficientes para cobrir as despesas relacionadas
com a sua instalação, actividade e gestão, nas quais se incluem, no-
meadamente, as responsabilidades e encargos relativos à entidade
adjudicante, fornecedores e subcontratados, bem como os correspon-
dentes à prestação de caução ou celebração de contratos de seguro, as
sociedades agrupadas serão chamadas a contribuir para tais despesas
nas proporções estabelecidas no numero um do artigo quinto, caso a
referida insuficiência não seja suprida através do recurso, pela ACE, a
outras formas de credito previamente aprovadas pela assembleia ge-
ral.

3 � Compete ao conselho de administração deliberar sobre a ne-
cessidade, montante e data de efectivação das contribuições referidas
no número anterior.

ARTIGO 7.º

Órgãos

1 � O Agrupamento dispõe dos seguintes órgãos:
Assembleia geral das sociedades agrupadas;
Conselho de administração.
2 � Os representantes das agrupadas na assembleia geral e os mem-

bros do conselho de administração terão direito a remuneração pelo
exercício das suas funções no Agrupamento, conforme for deliberado
em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral é constituída por um representante de cada
uma das sociedades agrupadas.

2 � Na assembleia geral cada sociedade agrupada terá direito a um
número de votos igual à respectiva percentagem de participação
indicada no artigo 5.º, n.º 1.

3 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria de votos.

4 � A assembleia geral, além dos casos previstos na lei, reunirá
por convocação de qualquer das sociedades agrupadas ou do conselho
de administração, sendo a convocação respectiva feita por escrito e
com antecedência mínima de 15 dias.

5 � São da competência da assembleia geral, além das previstas na
lei e neste contrato, as matérias seguintes:

Alterações aos Estatutos;
Aprovação do regulamento interno elaborado pelo conselho de

administração, bem como as suas alterações;
Entrada de novos membros para o agrupamento, bem como a ex-

clusão de qualquer membro;
Dissolução do Agrupamento e aprovação das contas de liquidação.

ARTIGO 9.º

1 � A administração do Agrupamento será exercida por quatro
administradores, nomeados em assembleia geral, exercendo o manda-
to por um período de um ano, sendo obrigatoriamente pertencentes
às associadas.

2 � No conselho de administração as deliberações serão tomadas
por maioria de votos.
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3 � Compete ao conselho de administração, além do fixado na lei
e no presente contrato, exercer os mais amplos poderes de gerência
e a representação do Agrupamento em juízo e fora dele e ainda, e a
elaboração do Regulamento Interno da ACE, bem como praticar to-
dos os actos tendentes à realização do seu objecto.

4 � Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 11.º, o Agrupa-
mento obriga-se pela assinatura conjunta de três administradores, de
dois administradores e de um procurador constituído pelo conselho de
administração para a prática de certos e determinados actos, ou de
um administrador e dois procuradores constituídos pelo conselho de
administração para a prática de certos e determinados actos.

5 � O conselho de administração reunirá trimestralmente ou sem-
pre que for convocado, por escrito, por qualquer um dos administra-
dores ou nos termos do contrato e da Lei, devendo a convocatória
ser recebida com a antecedência mínima de cinco dias, sendo lavradas
actas de todas as reuniões.

ARTIGO 10.º

Regulamento interno da ACE

A organização do agrupamento e a respectiva actividade obedece-
rão a um regulamento interno que deverá ser elaborado pelo conselho
de administração e aprovado na primeira assembleia geral do agrupa-
mento que se realizar.

ARTIGO 11.º

Contabilidade

1 � O agrupamento terá a sua contabilidade própria que será ela-
borada em modo e termos semelhantes aos das sociedades comerciais.

2 � Serão abertas contas bancárias do agrupamento, nas quais darão
entrada, obrigatoriamente, todas e quaisquer importâncias recebidas.

3 � Para a movimentação das contas bancárias é necessária a as-
sinatura conjunta de três administradores, de dois administradores e
um procurador ou de um administrador e dois procuradores, nestes
casos nos termos da procuração.

ARTIGO 12.º

Responsabilidade

1 � As sociedades agrupadas são solidariamente responsáveis, nos
termos legais, pelas obrigações e dívidas do agrupamento, salvo cláu-
sula em contrário expressa nos contratos celebrados com credores
determinados.

2 � Na ordem interna das suas relações, a responsabilidade dos
membros do Agrupamento atribuir-se-á, entre os mesmos, na pro-
porção das suas participações no Agrupamento, tal como previstas
no artigo quinto.

3 � O disposto no numero anterior não prejudica a responsabilida-
de individual de cada um dos membros perante o agrupamento ou de-
mais membros, relativamente a todos os actos ou omissões geradores
de responsabilidade contratual ou extracontratual, encargos e despesas
em que tenham incorrido com a consequente efectivação do direito de
regresso contra o membro faltoso, não são admitidas reclamações por
lucros cessantes entre as agrupadas, salvo nos casos de dolo ou negli-
gência grosseira.

ARTIGO 13.º

Exoneração e exclusão

1 � Qualquer membro do Agrupamento pode exonerar-se nos ca-
sos previstos na Lei, desde que notifique o conselho de administração
com a antecedência mínima de 60 dias e, simultaneamente, satisfaça
perante o Agrupamento, as responsabilidades apuradas à data da exo-
neração.

2 � A exclusão de qualquer membro do Agrupamento tem lugar
quando se verifique o incumprimento culposo das suas obrigações, sem
prejuízo dos demais casos e nos termos previstos na Lei ou neste
contrato, e ainda quando qualquer uma das sociedades agrupadas se
encontrar em situação de interrupção de actividade, ou em relação à
qual se verifiquem os pressupostos legais que imponham a sujeição ao
processo de falência ou liquidação judicial.

3 � Em caso de liquidação da participação da agrupada que vier a
ser excluída, nada caberá no entanto à faltosa relativamente aos lu-
cros e perdas que vierem a resultar da exclusão do remanescente da
prestação de serviços referida no artigo 2.º, que nesse caso será assu-
mido por outra ou outras agrupadas que, essas sim, suportarão os cus-
tos e terão exclusivo direito aos respectivos resultados.

ARTIGO 14.º

Dissolução e liquidação

A dissolução e a liquidação do Agrupamento terão lugar nos casos
e termos legalmente previstos, mediante deliberação unânime dos
membros.

ARTIGO 15.º

Arbitragem

1 � Todas e quaisquer questões ou litígios que se suscitem quanto
à interpretação, execução e validade do presente contrato, bem como
de quaisquer outros acordos celebrados no âmbito do Agrupamento
entre as sociedades agrupadas, serão obrigatoriamente submetidos a
tentativa de conciliação a realizar entre as administrações das
signatárias.

2 � Todas as questões emergentes do presente contrato que não
sejam resolvidas amigavelmente pelas partes nos termos do numero
anterior, serão submetidas a arbitragem.

3 � O Tribunal Arbitral será constituído por um árbitro escolhido
por cada uma das partes em litígio, competindo a esses árbitros desig-
nar outro, independente, que presidirá e que terá, em caso de empate,
voto de qualidade.

4 � O Tribunal Arbitral:
Funcionará na sede da Complexo Verde do Mondego, Actividades

Hoteleiras, ACE;
Designará entre os seus membros o relator do processo;
Distribuirá pelas partes, na proporção de vencido, as custas da ar-

bitragem, compreendendo as remunerações dos árbitros, caso existam,
e todas as demais despesas e encargos do processo.

5 � No caso de falta de acordo das partes quanto a essa matéria,
o objecto do litígio a submeter à decisão arbitral será definido pela
parte que requerer a arbitragem, bem como o que resultar da eventual
apresentação de pedidos reconvencionais pela parte requerida.

6 � Em tudo o mais, não regulado no presente artigo, aplicar-se-á
o disposto na Lei n.º 31/86 de 29 de Agosto.

ARTIGO 16.º

Lei aplicável

Em tudo o que não estiver especificamente previsto no presente
contrato, observar-se-á o disposto na legislação aplicável, nomeada-
mente na Lei n.º 4/73 de 4 de Junho e no Decreto-Lei n.º 430/73 de
25 de Agosto.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2004. � A Ajudante, Ana Paula Oliveira Pereira
de Moura. 2004184035

ANTÓNIO RODRIGUES CAETANO, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 01462/
710301; identificação de pessoa colectiva n.º 500026190; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 07/040614.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe que foi aumentado o
capital social para o montante de € 25 000, tendo sido alterados o
n.º 2 do 1.º; 3.º e o corpo e parágrafo 1.º do 4.º do contrato os quais
ficaram com a seguinte redacção:

1.º

1 � (texto já existente.)
2 � A gerência da sociedade, poderá, sem dependência de autori-

zação de outros órgãos; deslocar a sede social para outro local dentro
dó mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nou-
tros bens ou demais valores constantes da escrita social, é de vinte e
cinco mil euros e corresponde à soma de sete quotas dos valores
nominais e titulares seguintes: uma de quatro mil oitocentos e oitenta
e um euros e oitenta cêntimos, uma de mil novecentos e noventa e
três euros e vinte cêntimos, estas duas pertencentes ao sócio
Constantino Rodrigues Lamela; uma de sete mil, seiscentos e trinta e
cinco euros e vinte cêntimos, uma de mil seiscentos e sessenta e um
euros e uma de mil trezentos e vinte e oito euros e oitenta cêntimos,
estas três pertencentes ao sócio Amâncio Riveiro Dominguez; uma
de quatro mil cento e setenta e oito euros, e uma de três mil, trezen-
tos e vinte e dois euros estas duas pertencentes ao sócio António
Pedro de Campos.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do 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.
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3 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

4.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração conforme for
deliberado ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vierem a ser
designados em assembleia geral, mantendo-se nomeados gerentes os
sócios Constantino Rodrigues Lamela, Amâncio Riveiro Dominguez
e António Pedro de Campos.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

22 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2004182172

808 � PRODUÇÕES ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 090;
identificação de pessoa colectiva n.º 506576213; inscrições n.os 01
e 02; números e data das apresentações: 03 e 04/040701.

Certifico que foi constituída entre Mário Rui Veras dos Santos,
casado com Cláudia Maria Fernandes Pinto, em comunhão de adqui-
ridos e Ana Sofia Lemos Santos, solteira, maior a sociedade por quo-
tas em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma 808 � Produções Espectáculos,
L.da, e tem a sua sede na Rua do Brasil, 277, freguesia de Santo
António dos Olivais, 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 em: produção, promoção e gestão
de espectáculos variados, nomeadamente musicais, teatrais e afins;
prestação de serviços de agenciamento artístico nas áreas referidas;
comercialização de artigos relacionados com a actividade; e explora-
ção da actividade hoteleira, nomeadamente restauração e serviços
catering.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de doze
mil e quinhentos euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos
valores nominais de seis mil duzentos e cinquenta euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios Mário Rui Veras dos Santos e Ana
Sofia Lemos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente
o não sócio Fernando José Machado Martins Abrantes, casado, resi-
dente na Rua da Igreja, 16, freguesia de São Martinho de Árvore,
concelho de Coimbra.

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
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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.

Mais certifico que o pacto foi alterado no seu artigo 4.º, pelo que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vierem a
ser designados em assembleia geral, mantendo-se nomeado gerente o
não sócio Fernando José Machado Martins Abrantes e sendo nome-
ado gerente, a partir de hoje, o sócio Mário Rui Veras dos Santos.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

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

16 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2007654849

FIGUEIRA DA FOZ

MARISOL & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 03171/20040818; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507064143; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
15/20040818.

Certifico que entre Marisol Ferreira Ferreira e marido Fernando
António Rodrigues do Santos, casados em comunhão geral, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe que ficou a reger-se pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Marisol & Santos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Alentejeiros, 20, fre-
guesia da Marinha das Ondas, concelho da Figueira da Foz.

3 � A gerência da sociedade, poderá, sem dependência de autori-
zação de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na promoção imobiliária, compra,
venda e permuta de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinquenta mil euros e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de vinte e cinco mil euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Marisol Ferreira Ferreira
e Fernando António Rodrigues dos Santos, que realizam com a entra-
da em bens em espécie, que neste momento fazem para a sociedade
dos seus seguintes bens imóveis, constituída pela transmissão da pro-
priedade dos dois seguintes lotes de terreno, destinados a construção
urbana, ambos sitos em Marco, Santa Bárbara, freguesia de Lavos,
concelho da Figueira da Foz, ambos descritos na Conservatória do
Registo Predial da Figueira da Foz, onde se encontram registadas a
aquisição a favor deles outorgantes pelas inscrições n.º G-3, a autori-
zação de loteamento pela inscrição n.º F-1 e alteração à autorização
de loteamento n.º 12/83, de 21 de Junho, alvará n.º 10/96, de 25 de
Outubro e primeiro averbamento de 25 de Agosto do ano findo pela
inscrição F-2, com o valor global atribuído de setenta mil euros: 1,
lote C, com a área de oitocentos e vinte metros quadrados, descrito
na Conservatória do Registo Predial da Figueira da Foz sob o n.º 627,
inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o artigo 2894, com
os valores patrimonial tributário de onze mil quarenta e três euros e
trinta e nove cêntimos e atribuído de quarenta mil euros; e 2, lote D,
com a área de setecentos e cinquenta metros quadrados, descrito na
Conservatória do Registo Predial da Figueira da Foz sob o n.º 628,
inscrito na respectiva matriz urbana sob o artigo 2893, com os valo-
res patrimonial tributário de dez mil e cem euros e sessenta e seis
cêntimos e atribuído de trinta mil euros.

Ficam os sócios com direito a receber da sociedade a diferença de
vinte mil euros, sem juros no prazo de dois anos a contar desta data.

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 só-
cios.
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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 participações nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
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 noventa dias, a contar da data do falecimen-
to, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante
comum.

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do 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 acordadas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

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

Relatório nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 28.º
do Código das Sociedades Comerciais, procedi à seguinte
verificação das entradas em espécie.

I � Sociedade:
1.01 � Tipo: sociedade por quotas limitada
1.02 � Designação: Marisol & Santos, L.da

1.03 � Número contribuinte fiscal provisório: P507064143
1.04 � Sede: Rua dos Alentejeiros, 20, 3090-485 Marinha das

Ondas, Figueira da Foz
1.05 � C. A. E. � 70110 Promoção Imobiliária.
II � Realização do capital em espécie:
2.01 � Identificação dos sócios:
1.º Fernando António Rodrigues dos Santos, portador do bilhete de

identidade n.º 6627619 e contribuinte fiscal n.º 171996810, casado
em regime de comunhão geral de bens com Marisol Ferreira Ferreira,
com residência na Rua dos Alentejeiros, 20, 3090-485 Marinha das
Ondas, Figueira da Foz.

2.º Marisol Ferreira Ferreira, portadora do bilhete de identidade
n.º 8175704 e contribuinte fiscal n.º 150054394, casada em regime
de comunhão geral com Fernando António Rodrigues dos Santos.

2.02 � Designação dos bens que constituem a entrada em espécie
e respectivos valores de avaliação e que são propriedade de:

Fernando António Rodrigues dos Santos, casado com Marisol
Ferreira Ferreira em regime de comunhão geral.

2.02.01 � Lote de terreno destinado a construção urbana, desig-
nado por lote C com área de 820 m2 que permite construir 2 pisos
que confronta a nascente com lote D pertencente a Fernando António
Rodrigues dos Santos, a poente com Amílcar de Oliveira Coelho, a
norte com estrada e sul com estrada inscrito na matriz predial urbana
com o n.º do artigo 2894. 1.ª repartição de finanças da Figueira da
Foz, freguesia de Lavos.

O valor de avaliação atribuído é de € 40 000.
2.02.02 � Lote de terreno destinado a construção urbana, desig-

nado por lote D com área de com área de 750 m2 que permite cons-
truir habitação, comércio e anexos. Confronta a norte com estrada,
sul com estrada, nascente com estrada e poente com lote C perten-
cente a Fernando António Rodrigues dos Santos. Inscrito na matriz
predial urbana com o n.º do artigo 2893. 1.ª repartição de finanças da
Figueira da Foz, freguesia de Lavos. O valor de avaliação atribuído é
de € 30 000.

2.03 � Valor afecto à realização da quota:
2.03.01 � Quota de Fernando António Rodrigues dos Santos.
A quota de Fernando António Rodrigues dos Santos é de 25 000

euros que será totalmente realizada em espécie.
2.03.02 � Quota de Marisol Ferreira Ferreira.
A quota de Marisol Ferreira Ferreira é de 25 000 euros que será

totalmente realizada em espécie.
2.03.03 � Capital social da Marisol & Santos, L.da

O capital social será de € 50 000.
2.04 � Contrapartida a pagar pela sociedade:
O montante que a sociedade tem que pagar aos proprietários dos

prédios urbanos é de € 20 000.
III � Avaliação dos bens.
Critérios de avaliação:
O valor da avaliação assenta no critério dos valores reais actuais.

É minha convicção que esta realização de capital em espécie está
correctamente avaliada, não lesando os interesses dos futuros credo-
res nem dos sócios que concordam com o valor atribuído.

Verifiquei a titularidade dos terrenos pelas certidões passadas pela
conservatória do registo predial.

Sobre estes bens não existe qualquer ónus.

1 de Agosto de 2004. � Pela Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, o Sócio Responsável, Carlos Alberto Marques dos Santos.

Conferida está conforme.

23 de Agosto de 2004. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2002806985

LOUSÃ

AUTO-MECÂNICA POPULAR DA LOUSÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 144/
720411; identificação de pessoa colectiva n.º 500036098; inscri-
ções n.os 9 e 10; números e data das apresentações: 10 e 11/040802.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Nomeação de gerentes.
Gerentes: Artur Jorge Martins Nunes e Aníbal Antunes Bandeira.
Data: 18 de Junho de 2004.

e foram alterados os artigos 1.º e 5.º do contrato que passaram a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto-Mecânica Popular da Lousã,
L.da, e tem a sua sede na Rua de Coimbra na Vila, freguesia e conce-
lho da Lousã.

2 � Por deliberação da gerência pode a sede ser transferida para
qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem assim criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, a cargo de sócios ou não sócios,
fica a pertencer a todos os sócios já nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura conjunta de dois gerentes, desde que não sejam em si-
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multâneo as assinaturas dos gerentes José Rodrigues Nunes e Artur
Jorge Martins Nunes.

O texto actualizado do contrato encontra-se arquivado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2005593087

PAMPILHOSA DA SERRA

DIAS & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pampilhosa da Serra. Matrí-
cula n.º 00137; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20040812.

Certifico que entre Tiago Manuel Gonçalves Silva, solteiro, maior
e Maria Dília Dias Gonçalves casada com Acácio Silva, foi constitu-
ída a sociedade comercial por quotas, em epígrafe que se regerá pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Dias & Gonçalves, L.da, e tem a
sua sede no Bairro Mineiro, sem número de polícia, freguesia de
Dornelas do Zêzere, concelho da Pampilhosa da Serra.

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

A sociedade tem por objecto a exploração de padaria e pastelaria,
fabricação de todos os tipos de pão, pastelaria e de produtos afins
frescos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Tiago Manuel Gonçalves Silva e Maria Dília Dias
Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes
ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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.

ARTIGO 9.º

1 � Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a vinte
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.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Conceição dos Reis Simões. 2008148106

ÉVORA
ESTREMOZ

PINTO, SILVA & C.ª � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Avenida 25 de Abril, 50, Estremoz

Capital social: € 60 000

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 00725/
070203; identificação de pessoa colectiva n.º 506447758;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 04; números
e data das apresentações: 03 e 04/170804.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

1) Cessação das funções de gerente de João Manuel Pinto Coelho,
por renúncia em 11 de Agosto de 2004.

2) Nomeação de gerente de Ana Patrícia da Silva Gomes, solteira,
maior, Monte da Venda Ruiva, Santa Maria, Estremoz.

Data da deliberação: 11 de Agosto de 2004.
3) Alteração parcial do pacto, quanto aos artigos 3.º e 4.º, n.º 1,

que passaram a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de sessenta mil euros, e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma, com o valor nominal
de trinta mil euros, pertencente à sócia Ana Patrícia da Silva Gomes,
e uma, com o valor nominal de trinta mil euros, pertencente à sócia
Sara Raquel da Silva Gomes.

4.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de um ou mais gerentes,
nomeados em assembleia geral, com ou sem remuneração, também
deliberada em assembleia gera1.

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

Conferida, está conforme.

17 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Felizarda
Baptista Barradas. 2007765187
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ÉVORA

NUTRIDIETE � INSTITUTO DE HIGIENE NATURAL, L.DA

Sede: Travessa de Lopo Serrão, 23, rés-do-chão, Évora

Capital social: 200 000$00

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 767/
19820308; identificação de pessoa colectiva n.º 501233946; ins-
crição n.º 5, número e data da apresentação: 22/20040923.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registada:
Dissolução.
Prazo para a liquidação: 3 anos a contar de 4 de Março de 2004.

14 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2004565080

VILA VIÇOSA

DIFIZE, ENGENHARIA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 00577/040831; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507060253; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
10/040831.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, foi registada a sociedade em epígrafe, por
Maria Manuela Fitas Bruno Baptista Lopes e marido Jorge Alberto da
Bárbara Lopes, casados na comunhão de adquiridos, residentes na Rua
Padre Joaquim Espanca, 40, Vila Viçosa, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação social de DIFIZE, Engenharia
Industrial, L.da, e tem sede na Rua Padre Joaquim Espanca, 40, em
Vila Viçosa, na freguesia de São Bartolomeu e concelho de Vila Vi-
çosa.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de:
Engenharia e projecto de estruturas metálicas;
Engenharia e projecto de equipamentos e sistemas mecânicos;
Engenharia e projecto de equipamentos e sistemas eléctricos e elec-

trónicos;
Comercialização de máquinas industriais;
Comercialização de equipamentos eléctricos e mecânicos;
Comercialização de equipamentos industriais em geral;
Consultoria, apoio e assistência industrial;
Comercialização de rochas ornamentais.

ARTIGO 3.º

O seu capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmen-
te subscrito e realizado em dinheiro, e é representativo da soma de
duas quotas, iguais, com o valor nominal de dois mil e quinhentos
euros cada uma, pertencentes a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada pelo gerente. Ge-
rente este que, desde já, se nomeia na pessoa do sócio Jorge Alberto
da Bárbara Lopes, com dispensa de caução.

2 � Para que a sociedade se considere válida e legalmente obrigada
em todos os seus actos e contratos, basta a assinatura do gerente com
aposição da sua qualidade, ou, do mandatário que eventualmente cons-
titua.

5 � Ao gerente ou a seu mandatário é expressamente vedado obrigar
a sociedade em fianças, abonações, letras de favor e outros actos e
contratos estranhos ao pacto social.

ARTIGO 5.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo país ou para o estrangeiro, bem como
constituir filiais, sucursais ou qualquer outra forma de representação
local, no país ou no estrangeiro.

3 � É permitido à sociedade que, por deliberação dos sócios, ad-
quira participações de qualquer espécie noutras sociedades, quer te-
nham o mesmo objecto social ou não, bem como cooperar ou asso-
ciar-se com ou participar em sociedades e entidades reguladas por lei

especial, designadamente consórcios, agrupamentos complementares
de empresas ou agrupamentos europeus de interesse económico.

ARTIGO 6.º

1 � É dispensada a autorização especial da sociedade para a cessão
de quotas, no todo ou em parte, a favor de um associado, e para a
divisão de quotas por herdeiros dos sócios. No caso de partilha por
divórcio, a quota deverá ser adjudicada ao respectivo titular, sob pena
de poder ser amortizada por deliberação dos sócios.

2 � A cessão de quotas a terceiros carece de consentimento ex-
presso da sociedade.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer dos sócios,
sempre que se verifique acordo entre a sociedade e o sócio, a quota
for objecto de arresto ou penhora, em casos de inabilitação ou inter-
dição de algum dos sócios, for incluída em massa falida, ou quando,
nos casos previstos na lei, for concedida sem consentimento da soci-
edade.

2 � Logo que se encontre deliberada a amortização, esta conside-
rar-se-á imediatamente realizada, deixando o seu titular de poder exer-
cer quaisquer direitos sociais.

ARTIGO 8.º

Verificando-se o falecimento ou qualquer incapacidade dos sócios,
a sociedade subsistirá com os herdeiros do falecido ou o representante
do incapaz, nomeando aqueles de entre si, um que a todos represente
na sociedade enquanto a quota permanecer indivisa.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regis-
tada, dirigida aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

31 de Agosto de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006113046

FARO
ALBUFEIRA

GUIAPOST � TRANSPORTE DE MERCADORIAS
URGENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02744/
20021125; identificação de pessoa colectiva n.º 506368564; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 15/20021125.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe, fotocópia da escritura lavrada em 25 de Novembro
de 2002, fls. 76 do livro n.º 107-A no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Loulé, pela qual foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º Joaquim José Cabrita Caldeirinha, contribuinte fiscal
n.º 135500184, casado no regime da comunhão de adquiridos com
Atilde Maria da Conceição Correia Caldeirinha, natural da freguesia e
concelho de Portimão, com residência habitual na Rua General
Humberto Delgado, 2, B, na aldeia e freguesia da Guia, concelho de
Albufeira.

2.º Luís Miguel Cabrita Caldeirinha, contribuinte fiscal
n.º 190146982, casado no regime da comunhão de adquiridos com Carla
Sofia Rodrigues Pereira Caldeirinha, natural da aldeia e freguesia da
Guia, referida, onde habitualmente reside na mesma Rua General
Humberto Delgado, 2, C.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade respectivamente n.os 6073690, de 14 de Janeiro
de 1999 e 9205599, de 6 de Julho de 1999, ambos emitidos pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E pelos outorgantes foi declarado:
Que entre si celebram um contrato de sociedade comercial por

quotas que vai reger-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GUIAPOST � Transporte de
Mercadorias Urgentes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua General Humberto Del-
gado, 2, B e C, na aldeia e freguesia da Guia, concelho de Albufeira.
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3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem 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 no transporte de mercadorias por
conta de outrem com carácter urgente em veículo ligeiro. Transporte
e entrega de documentos e encomendas com carácter urgente.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até quatro vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

17 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2000134564

LOULÉ

TERRA DE CORGOS � EMPREENDIMENTOS
URBANÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06267/
20040820; identificação de pessoa colectiva n.º 506923681; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 05/20040820.

Certifico que entre Christophe Lopes casado com Valerie Londot
Lopes, em comunhão de adquiridos; Ana Cristina Rocha da Costa
Marçal da Piedade e marido Armando Jorge Domingos da Piedade,
casados em comunhão de adquiridos foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Terra de Corgos � Empreen-
dimentos Urbanísticos, L.da, tem a sua sede social no concelho de Loulé
na urbanização Crifa, lote 12, quinta Madeira, Rua Pôr do Sol em
Almancil, e durará por tempo indeterminado a partir da data da sua
constituição.

§ único. A gerência da sociedade poderá por si só deslocar a sede da
sociedade para outro local dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como criar encerrar ou transferir agências, sucur-
sais ou outras formas de representação social.

2.º

O seu objecto é o investimento imobiliário, urbanização, compra e
venda e compra para revenda de imóveis, serviços conexos, comér-
cio de mobiliário e decoração, comércio e serviços de informática,
comércio de produtos, materiais e equipamentos de construção, im-
portação e exportação de grande variedade de produtos, materiais,
equipamentos e serviços.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de três quotas do seguinte modo: uma
quota no valor nominal de três mil setecentos e cinquenta euros per-
tencente ao sócio Christophe Lopes, uma quota no valor nominal de
seiscentos e vinte e cinco euros pertencente à sócia Ana Cristina Rocha
da Costa Marçal da Piedade e uma quota no valor nominal de seiscen-
tos e vinte e cinco euros pertencente ao sócio Armando Jorge Do-
mingos da Piedade.

4.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios e seus herdeiros
é livremente permitida.

§ 1.º A cessão de quotas, por qualquer título, a estranhos à socieda-
de carece de autorização da sociedade, à qual fica reservado o direito
de preferência na quota a alienar. Se a sociedade não exercer tal direi-
to, competirá o direito de preferência aos sócios dividindo-se a quota
na proporção das quotas dos sócios que decidirem exercer tal direito.

§ 2.º O sócio que pretenda ceder a sua quota a estranhos à socieda-
de deverá comunicá-lo à sociedade por carta registrada com aviso de
recepção indicando o nome do pretendente e o preço e condições da
cessão. A sociedade convocará nos trinta dias seguintes uma assembleia
geral a fim de esta deliberar nos posteriores dez dias se consente na
cessão ou deseja usar do direito de preferência.

§ 3.º Pertencendo aos sócios o direito de preferência que lhes foi
reservado no § 1.º deste artigo deverão os mesmos, na assembleia geral
a que refere o § anterior, declarar se desejam ou não preferir na aqui-
sição da quota a ceder.

5.º

É dispensada a autorização especial da sociedade para a divisão de
quotas, no caso de cessão entre sócios ou no de cessão entre herdei-
ros de sócio.

6.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação em juízo e
fora dele, activa e passivamente, ficam a cargo dos gerentes, os quais
auferem ou não remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

§ 1.º Para a sociedade se considerar validamente obrigada em todos
os seus actos e contratos é suficiente que, em nome dela, assine um
dos gerentes, ficando desde já, nomeado gerente o Sr. Christophe
Lopes.

§ 2.º A gerência poderá constituir mandatários da sociedade para
todos os actos relacionados com o exercício da sua actividade nos
termos e para os efeitos no n.º 6 do artigo 252.º do Código das Soci-
edades Comerciais.

§ 3.º Qualquer gerente poderá delegar noutro gerente, no todo ou
em parte, os seus poderes de gerência sendo entendido que na ausên-
cia de definição dos negócios para que a delegação é concedida a de-
legação é concedida para todos os actos relacionados com o exercício
da actividade da sociedade.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, diri-
gidas aos sócios com a antecedência de, pelo menos, 15 dias, salvo se
a lei prescrever outra forma de convocação.

§ único. A representação voluntária de um sócio pode ser concedi-
da ao seu cônjuge, ascendente ou descendente bem como a advogado
ou solicitador.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2004719176

APOLÓNIA SUPERMERCADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 02622/
911227; identificação de pessoa colectiva n.º 502442786; inscri-
ções n.os 09, 10 e 11; números e data das apresentações: 22, 23 e
24/20040719.
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Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade em
epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de quatro-
centos e quarenta e oito mil novecentos e vinte euros e encontra-se
dividido em cinco quotas, duas do valor nominal de cinquenta e seis
mil e quinze euros pertencentes uma a cada um dos sócios Paulo
George Nunes Apolónia e Eduardo Alexandre Nunes Apolónia, duas
do valor nominal de cento e sessenta e oito mil trezentos e quarenta
e cinco euros pertencentes uma a cada um dos sócios Avelino Dionísio
Apolónia e Maria Célia Neves Nunes Apolónia e uma do valor nomi-
nal de duzentos euros pertencente à sócia Rotary Investments Limited.

Mais certifico que o capital foi aumentado, para 1 000 000 de euros,
alterados os artigos 4.º e 5.º e efectuada a transformação de sociedade
por quotas em sociedade anónima a qual ficou com a redacção cons-
tante das fotocópias anexas.

Data da deliberação: 11 de Junho de 2004.

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Apolónia Supermercados, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é na Avenida 5 de Outubro, 271, Almancil,
freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

2 � A sociedade poderá, mediante deliberação do conselho de ad-
ministração, criar e extinguir quaisquer filiais, agências, sucursais ou
delegações, em qualquer ponto do território nacional ou no estran-
geiro.

3 � A sede da sociedade poderá ser transferida para qualquer outro
local do território nacional, mediante deliberação do conselho de
administração.

ARTIGO 3.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado com início
reportado à data da sua constituição.

ARTIGO 4.º

O objecto da sociedade consiste na montagem e exploração de
supermercados, restaurantes e bares, construção, compra e venda Ide
imóveis para revenda e gestão de imóveis.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 1 000 000 euros, integralmente subscrito
e realizado, dividido em 200 000 acções de 5 euros, podendo ser re-
presentado por títulos de 1, 5, 100, 1000, 5000 e 10 000.

2 � As acções serão nominativas, sendo proibida a sua conversão
em acções ao portador.

3 � O capital pode ser aumentado uma ou mais vezes por meio de
acções ordinárias ou preferenciais.

4 � É garantido aos accionistas o direito de preferência quer na
subscrição de acções referente ao aumento de capital quer no rateio
daquelas relativamente às quais tal direito não tinha sido exercido. O
mesmo direito é aplicado quanto a obrigações a emitir pela sociedade
na proporção das outras que já possuem na sociedade, aplicando-se o
procedimento do artigo 458.º do Código das Sociedades Comerciais.

5 � A sociedade poderá, nos limites da lei, exigir a todos os acci-
onistas que efectuem prestações além das entradas de capital,
designadamente prestações acessórias pecuniárias, com carácter one-
roso ou gratuito, conforme o que a assembleia geral deliberar, na pro-
porção das respectivas participações no capital da sociedade, por
montante global que não exceda o quíntuplo do capital social, e nas
demais condições, incluindo a respectiva calendarização, que a
assembleia geral deliberar.

6 � Os títulos representativos das acções que forem ou provisóri-
os ou definitivos são assinadas por dois administradores, sendo um
deles obrigatoriamente o presidente do conselho de administração.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir obrigações, convertíveis ou não em ac-
ções, nos termos da lei, mediante deliberação da assembleia geral
expressamente convocada para o efeito.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias, mediante
deliberação do conselho de administração, bem como realizar sobre
umas e outras quaisquer operações, nos termos da lei.

ARTIGO 8.º

1 � A transmissão inter vivos de acções nominativas, a qualquer
título, mesmo a favor de outro accionista, ou da sociedade, carece do
consentimento da sociedade através da assembleia geral, obrigando-se
a sociedade, no caso de recusa justificada no interesse relevante da
sociedade a fazer adquirir as acções nos termos legais, sem prejuízo
do direito de preferência dos restantes accionistas e da sociedade, nos
termos a seguir determinados.

2 � O accionista que pretender transmitir as suas acções deverá
enviar ao presidente da mesa da assembleia geral uma comunicação
escrita onde constem as condições de transmissão e o nome comple-
to, residência e profissão do proposto adquirente.

3 � A assembleia geral deverá deliberar e pronunciar-se sobre o
consentimento no prazo de 90 dias úteis após a recepção da comuni-
cação, sob pena de a transmissão se tornar livre.

4 � Sem prejuízo dos números anteriores, os restantes accionistas
têm direito de preferência na transmissão das acções nominativas, na
proporção das acções nominativas por eles já detidas, aplicando-se,
em caso de concorrência sobre as acções em relação às quais não tenha
sido exercido o direito de opção proporcional, o procedimento do
artigo 458.º do Código das Sociedades Comerciais.

5 � Para o efeito do exercício dos direitos de preferência previs-
tos no número anterior, a assembleia geral, deverá, no prazo de 7
dias úteis após a recepção do projecto de transmissão, informar os
restantes accionistas, por forma escrita, da intenção de venda e dos
respectivos eventos, fixando desde logo um prazo de 7 dias úteis para
o exercício do direito de preferência, sob pena de caducidade.

6 � Se nenhum accionista quiser preferir, e se a assembleia geral
recusar o seu consentimento para a transmissão, poderá a sociedade
adquirir as acções, se for essa a vontade do accionista interessado na
alienação, ou fazê-las adquirir por outra pessoa, nas condições, preço
e pagamento do negócio para o qual foi solicitado o consentimento.

7 � Tratando-se de transmissão a titulo gratuito, ou provando a
sociedade a simulação de preço no projecto de transmissão para o
qual foi pedido o consentimento, a aquisição far-se-à pelo valor real
das acções determinado nos termos do artigo 105.º, n.º 2 do Código
das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade fica com o direito de amortizar as acções quando
ocorra uma das seguintes situações:

a) Morte, interdição ou inabilitação do accionista;
b) Penhora, arresto ou por qualquer outra forma dadas em garantia

de dividas de qualquer accionista ou de terceiros;
c) Pertençam a accionista declarado falido ou insolvente, ou con-

tra quem tenha sido instaurada execução com expresso pedido de
penhora ou arresto das acções;

d) Cessão gratuita de acções.
2 � As condições concretas da amortização são as definidas no

artigo 347.º do Código das Sociedades Comerciais e, quanto aos pon-
tos omissos, em assembleia geral, que será convocada expressamente
para este efeito por qualquer membro do conselho de administração.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que,
com a antecedência mínima de um dia sobre a data da primeira
convocatória, sejam possuidores de acções averbadas em seu nome.

2 � Podem ainda participar nos trabalhos da Assembleia as pesso-
as que exerçam cargos na respectiva mesa, no conselho de adminis-
tração e no conselho fiscal, embora não possuam acções da sociedade
ou, possuindo-as, não tenham direito a voto.

ARTIGO 11.º

1 � Os accionistas com direito a fazer parte da assembleia pode-
rão fazer-se representar nesta, mas apenas por outro accionista que,
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também por direito próprio, faça parte da Assembleia, bastando, para
prova de mandato, uma simples carta mandadeira enviada via cor-
reio, fax ou correio electrónico, dirigida a o presidente da mesa, a
quem compete a apreciação da autenticidade da mesma carta.

2 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas só podem fazer-
-se representar por qualquer elemento do seu conselho de administra-
ção ou um gerente devidamente mandatado nos termos do número
anterior ou por outro accionista nos termos deste artigo.

ARTIGO 12.º

A cada acção corresponderá um voto na assembleia geral.

ARTIGO 13.º

1 � As assembleias gerais realizar-se-ão na sede social ou onde o
interesse social o exigir.

2 � Excepto se a lei impuser outras formalidades, a convocação
da assembleia geral, far-se-á através de cartas registadas, expedidas
com a antecedência legal mínima em relação à data da sua realização.

ARTIGO 14.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente eleito
quadrienalmente pela assembleia geral com a possibilidade de ser
reeleito.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral ordinária reunirá anualmente, nos três primei-
ros meses de cada ano, e terá por objecto:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão, as contas do exercício e o
parecer do fiscal único;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
c) Proceder à eleição da mesa da assembleia geral, do concelho de

administração e do fiscal único;
d) Tratar de qualquer outro assunto para que haja sido convocada.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral extraordinária será convocada sempre que o
conselho de administração ou o fiscal único o julguem necessário ou
quando requerida por accionistas possuidores de acções corresponden-
tes pelo menos a 5 % do capital social, desde que se junte fundamen-
tação para a convocação.

ARTIGO 17.º

1 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas pela maio-
ria absoluta de votos dos accionistas presentes ou representados, sal-
vo quando a lei exija maior percentagem.

2 � As votações serão feitas pela forma determinada por quem
presidir à assembleia geral, salvo se esta decidir de forma diversa.

3 � Não haverá nas assembleias gerais quaisquer limitações ao
número de votos de que pode dispor cada accionista.

ARTIGO 18.º

1 � A assembleia geral não pode tomar decisões em primeira
convocatória, a não ser que nela estejam presentes ou devidamente
representados accionistas detentores de pelo menos setenta e cinco
por cento do capital social.

2 � Em segunda convocatória a assembleia geral pode tomar deci-
sões seja qual for o número de accionistas presentes ou representados
e independentemente da percentagem do capital que representem.

3 � Na convocatória de uma assembleia geral pode indicar-se de
imediato uma data e uma hora para a segunda reunião no caso de a
assembleia não poder reunir na primeira data por falta de quórum.

ARTIGO 19.º

1 � É da competência da assembleia geral ou de uma comissão de
accionistas nomeados em assembleia geral estipular os salários dos
membros dos corpos sociais.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 20.º

1 � A administração dos negócios da sociedade é confiada a um
conselho de administração composto por três membros eleitos
quadrienalmente pela assembleia geral e sempre reelegíveis.

2 � Compete à assembleia geral decidir sobre o número de mem-
bros que deve constituir o conselho de administração.

3 � Sempre que a assembleia geral não indique o presidente do
conselho de administração, este órgão designará de entre os seus

membros um presidente e sempre que o considere necessário um ad-
ministrador-delegado, em quem poderá delegar poderes do conselho,
em termos e extensão a serem definidos e exarados em acta.

4 � Ocorrendo alguma vaga no conselho de administração, pode-
rá ela ser suprida, até que a próxima assembleia geral proveja por
substituto a escolher pelo conselho.

ARTIGO 21.º

1 � O conselho de administração reúne-se, mediante convocação,
por qualquer meio, do seu presidente ou de outros administradores,
nos termos da lei imperativa.

2 � O conselho de administração reúne-se quando e onde o inte-
resse social o exigir.

3 � Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador, mediante carta dirigida por qualquer meio
ao presidente do conselho.

4 � Os administradores podem votar por correspondência as re-
soluções do conselho de administração.

5 � As deliberações do conselho de administração são sempre to-
madas por maioria de votos do número total de membros que com-
põem o conselho, cabendo ao presidente o voto de desempate.

ARTIGO 22.º

1 � Ao conselho de administração compete, além das atribuições
gerais derivadas da lei:

a) Gerir, com os mais amplos poderes, todos os negócios sociais e
efectuar as operações relativas ao objecto social;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele activa e passiva-
mente;

c) Adquirir, vender ou por outra forma alienar ou onerar quaisquer
direitos e bens móveis e imóveis e tomar e dar de arrendamento quais-
quer prédios, quando entender ser conveniente aos interesses sociais;

d) Propor e seguir quaisquer acções, confessá-las ou delas desistir,
transigir e comprometer-se em árbitros;

e) Nomear e despedir quaisquer empregados e constituir mandatá-
rios para determinados actos;

f) Dar execução e fazer cumprir os preceitos legais e estatuários e
as deliberações da assembleia geral.

2 � A sociedade considera-se validamente obrigada nos seus actos
e contratos mediante a assinatura de:

a) Dois administradores;
b) Um administrador ao qual hajam sido delegados poderes e nos

termos e limites dessa delegação;
c) Um administrador e um mandatário nos termos e limites do

respectivo mandato;
d) Um ou mais mandatários, nos termos e limites dos respectivos

mandatos.
ARTIGO 23.º

1 � A fiscalização da actividade social compete a um fiscal único
eleito quadrienalmente pela assembleia geral, o qual terá um suplente.

2 � O fiscal único terá as atribuições e competências atribuídas
por lei.

ARTIGO 24.º

As remunerações dos membros do conselho de administração e do
fiscal único serão fixadas anualmente conforme estabelecido no ar-
tigo 19.º

CAPÍTULO V

Exercícios, lucros, reservas e dividendos

ARTIGO 25.º

1 � Para todos os efeitos o ano social contabilístico coincide com
o ano civil.

2 � O balanço contabilístico anual, organizado de acordo com a
lei e as regras da boa contabilidade, será fechado com referência a 31
de Dezembro de cada ano.

ARTIGO 26.º

Os lucros líquidos obtidos em cada ano contabilístico que não se-
jam necessários para cobrir as perdas dos anos anteriores ou para
constituir a reserva legal, serão usados conforme o que for decidido
em assembleia geral.

ARTIGO 27.º

De acordo com a lei, o conselho de administração pode decidir a
distribuição de lucros antecipadamente durante o ano.
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CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 28.º

1 � A dissolução e liquidação da sociedade obedecerão aos precei-
tos legais aplicáveis e ao que for decidido em assembleia geral.

2 � Os administradores serão nomeados liquidatários da sociedade
se o contrário não for deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

ARTIGO 29.º

1 � A sociedade assume os negócios e as despesas que foram ne-
cessárias à sua constituição e funcionamento mesmo que anteriores à
sua constituição e registo.

2 � Ficam desde já nomeados os órgãos sociais para o primeiro
quadriénio a terminar em 31 de Dezembro de 2008, compostos pelos
elementos a seguir indicados, ficando os administradores dispensados
de prestação de caução e expressamente autorizados a efectuar levan-
tamentos de depósito do capital aberto em nome da sociedade, a fim
de fazer face às despesas com a respectiva constituição, instalação e
registo.

Mesa da assembleia geral: presidente � Maria Célia Neves Nunes
Apolónia, casada, residente na Rua Cândido Guerreiro, 2, 12.º andar,
direito, Faro.

Conselho de administração: presidente � Avelino Dionísio
Apolónia, casado, residente na Rua Cândido Guerreiro, 2, 12.º andar,
direito, Faro.

Vogais: Paulo George Nunes Apolónia, casado, residente na Aveni-
da 5 de Outubro, 271, Almancil e Eduardo Alexandre Nunes Apolónia,
Solteiro, maior, residente em São Lourenço, 105 Almancil.

Fiscal único: Carlos Manuel Moreira e Ferreira, contribuinte fiscal
n.º 127225218, casado, residente em Vila Jasmim, 911 Z, Praia da
Galé, 8200-416 Albufeira, revisor oficial de contas n.º 1001, su-
plente � José António de Castro Jorge Ramalhete, casado, contribu-
inte fiscal n.º 100154360, residente na Quinta do Poço, lote 2211,
8200-389 Albufeira, revisor oficial de contas n.º 981.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2004753676

OLHÃO

J. P. PACHECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º  02284/
20040617; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 06/
20040617.

Certifico que entre Justino Miguel Pinto Pacheco, solteiro, maior
e Jaime de Jesus Pinto Pacheco, casado com Fernanda Lídia Henriques
Pinto Pacheco, na comunhão de adquiridos, foi constituída a socieda-
de em epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. P. Pacheco, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio da Maragota, Murteira,
freguesia de Moncarapacho, concelho de Olhão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação e exportação, co-
mércio e instalação de mobiliários de cozinha, roupeiros, portas inte-
riores e outros equipamentos de madeiras. Serviços de design e de
decoração.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado 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 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Justino Miguel Pinto
Pacheco.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003645993

KITWASHING � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
PARA LAVANDARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º  02286/
20040622; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 18/
20040622.

Certifico que entre João Carlos da Silva Vaz Velho de Freitas, ca-
sado com Sandra Luísa Martins Coelho, na comunhão de adquiridos e
Jorge Manuel Conceição Baptista, casado com Natália Maria Cadei-
ras Lopes Baptista, na comunhão de adquiridos, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma KITWASHING � Comércio de
Máquinas para Lavandarias, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Almirante Reis, 154, 4.º,
esquerdo, na cidade, 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

O objecto da sociedade consiste no comércio de máquinas, produ-
tos e utensílios para lavandarias e assistência técnica.

ARTIGO 3.º

O capital social. é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005370185
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VILA DO BISPO

SUESTADA � CIRCUITOS TURÍSTICOS MARÍTIMOS
E TERRESTRES, L.DA

Sede: Rua da Fortaleza, vila e freguesia de Vila de Sagres,
concelho de Vila do Bispo

Capital social: € 25 000

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula
n.º 00218/010103; identificação de pessoa colectiva n.º 504928597;
inscrição n.º 04; número e data da apresentação: 05/030604.

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

Apresentação: 05/030604.
Alteração total do pacto.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SUESTADA � Circuitos Turísti-
cos Marítimos e Terrestres, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Fortaleza, na vila e
freguesia de Vila de Sagres, concelho de Vila do Bispo.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem cri-
adas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços e
comercialização de artigos nas áreas de turismo de ambiente, cultural,
rural, desportivo e de lazer. Circuitos turísticos marítimos e terres-
tres. Formação de técnicas náuticas e de navegação. Animação turís-
tica.

ARTIGO 3.º

O capital social é de vinte e cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas:
uma, no valor nominal de cinco mil euros, pertencente ao sócio João
Manuel dos Santos Ferreira Pinto e duas nos valores nominais de dez
mil euros cada, pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios
António José Marcelo Travassos e José António Faustino Baptista.

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 os sócios João Manuel dos
Santos Ferreira e José António Faustino Baptista, mantendo-se na
gerência o sócio António José Marcelo Travassos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e 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
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

O pacto actualizado ficou depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2004. � A Ajudante, Célia Maria Gonçalves
Rosado. 2001865724

GUARDA
GOUVEIA

CHURRASQUEIRA GOUVEENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 00576/
040819; identificação de pessoa colectiva n.º 507046781; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 02/040819.

Certifico que, entre Rui Manuel Rodrigues Carvalho, casado com
Maria Antonieta Abrantes Vicente Carvalho, na comunhão de adqui-
ridos e Alfredo Augusto Rabaça Brazete, casado com Maria de Lurdes
Oliveira Saraiva Brazete, na comunhão de adquiridos, foi celebrado
um contrato de sociedade que se regerá nos termos constantes dos
seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Churrasqueira Gouveense L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no mercado municipal, na Aveni-
da dos Bombeiros Voluntários, freguesia de São Pedro, concelho de
Gouveia.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste na venda de frangos assados, crus
e seus derivados.

3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma delas
no valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios Rui Manuel Rodrigues Carvalho e Alfredo Augusto
Rabaça Brazete.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Rui Manuel
Rodrigues Carvalho, que, desde já, fica nomeado gerente.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em qualquer acto ou
contrato, bem como para a plena representação da mesma em Juízo
ou fora dele, activa ou passivamente é necessária e suficiente a assi-
natura do gerente.

5.º

A cessão total ou parcial de quotas a estranhos fica dependente do
consentimento escrito da sociedade, que nela terá direito de preferên-
cia. Não querendo esta preferir terão a seguir igual direito os sócios
não cedentes, na proporção das suas quotas, se mais de um quiser optar.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da, enviada aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, indi-
cando sempre a data, hora e local da reunião, bem como o objecto
desta.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2004. � O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2004679034

LEIRIA
LEIRIA

RIBEIRO & FILHOS � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Sede: Estrada Nacional, 109, 55, Montijos,
freguesia de Monte Redondo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9433/
040830; identificação de pessoa colectiva n.º P 506981240; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20040830.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe, o
seguinte contrato:

1.º Joaquim Gouveia Ribeiro Guerra e esposa Anabela de Oliveira
Gonçalves Gomes Ribeiro, casados sob o regime da comunhão de ad-
quiridos, naturais ele da freguesia de Vieira de Leiria, concelho da
Marinha Grande e ela da freguesia de Coimbrão, concelho de Leiria,
residentes na Rua Coronel Pereira Pascoal, 30, Praia de Pedrógão,
Coimbrão, Leiria, números de identificação de pessoa colectiva:
154415812 e 154415804.

2.º Ricardo Gomes Ribeiro, solteiro, maior, natural da mesma fre-
guesia de Vieira de Leiria, residente com os primeiros, número de
identificação de pessoa colectiva: 169386554.

3.º André Filipe Gomes Ribeiro, solteiro, maior, natural da mesma
freguesia de Vieira de Leiria, residente com os primeiros, número de
identificação de pessoa colectiva 242032397.
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ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Ribeiro & Filhos � Comér-
cio de Carnes, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 109, 55,
Montijos, freguesia de Monte Redondo, Leiria, e durará por tempo
indeterminado.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de carnes e de
produtos à base de carne.

ARTIGO 3.º

O capital social, realizado em dinheiro é de cinco mil euros, e re-
presenta-se por quatro quotas, cada uma de valor nominal de mil
duzentos e cinquenta euros, pertencentes a cada um dos sócios Joa-
quim Gouveia Ribeiro Gouveia Guerra, Ana Bela de Oliveira Gonçal-
ves Gomes Ribeiro, Ricardo Gomes Ribeiro e André Filipe Gomes
Ribeiro.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão prestar à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nas condições e prazos acordados em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pertencem a todos os sócios, que desde
já ficam nomeados gerentes, sem caução e com ou sem remuneração,
conforme deliberação da assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos pe-
las assinaturas conjuntas de dois gerentes. Porém, para actos de mero
expediente basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas entre os sócios é livre. A ces-
são de quotas a estranhos fica dependente do exercício do direito de
preferência, com eficácia real, atribuído em primeiro lugar à socie-
dade e, depois aos sócios.

ARTIGO 7.º

Quando a lei não exigir formalidades especiais, as assembleias ge-
rais serão convocadas por carta registada dirigida aos sócios, expedida
com antecedência não inferior a 15 dias.

ARTIGO 8.º

É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em ac-
tos e documentos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente em
abonações, fianças, letras de favor e responsabilidades semelhantes.

ARTIGO 10.º

Em caso de dissolução todos os sócios serão liquidatários.

ARTIGO 11.º

Os lucros líquidos apurados em cada balanço anual e com referên-
cia a 31 de Dezembro, depois de retiradas as percentagens legais ou
convencionadas, serão divididos pelos sócios na proporção das suas
quotas.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2004. � A Ajudante, Gracinda das Neves
Francisco. 2005223425

LISBOA
SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

BRUNO & RICARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º  483; inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 01/040817.

Certifico que foi constituída por Ricardo Manuel Francisco França,
solteiro, maior e Bruno Alexandre Frutuoso França, solteiro, maior,
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Bruno & Ricardo L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Carril da Fonte, 3, em
Godeis, freguesia de Sapataria, concelho de Sobral de Monte Agraço.

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, designa-
damente cafetaria, snack-bar e cervejaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais do valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma
e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessário a intervenção 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.

Disposição transitória

1 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
2 � A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do

capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2004. � O Segundo Ajudante, João Manuel
Gonçalves Nogueira. 2006004212

PORTALEGRE
PONTE DE SOR

MADIEL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula
n.º 00773; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/
20040721.

Certifico que, Marco César Gomes Bernardo Matos da Cruz e Élia
Maria Alves Ribeiro da Cruz, casados um com o outro sob o regime
de comunhão de adquiridos, residentes na Rua Professor Maria do
Séneca, 3, Ponte de Sor, constituíram a sociedade que se rege pelo
contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma MADIEL � Sociedade de Mediação de
Seguros, L.da, e tem a sua sede na rua Soeiro Pereira Gomes, 9, fre-
guesia e concelho de Ponte de Sor.

2.º

O objecto social consiste exclusivamente mediação de seguros.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, devidamen-
te depositado, é de cinquenta mil euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais de vinte e cinco mil euros, cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Marco César Gomes
Bernardo Matos da Cruz, o qual desde já é designado gerente, bas-
tando a sua assinatura para obrigar a sociedade.
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5.º

São livres entre os sócios ou entre estes e seus descendentes, as
cessões e divisões de quotas, porém a cessão estranhos carece do
consentimento da sociedade, à qual fica reservado o direito de prefe-
rência em primeiro lugar, e aos restantes sócios em segundo lugar.

6.º

Os sócios podem fazer prestações suplementares até ao montante
do quintúplo do capital social.

7.º

Fica a gerência autorizada a proceder ao levantamento do capital
social, a fim de fazer face às despesas com a constituição e registo da
sociedade, bem como a aquisição de bens necessários à sua instalação,
e que neste momento se quantificam em quarenta e nove mil euros.

25 de Agosto de 2004. � A Conservadora, Anabela Guerra Garcia
de Oliveira. 2005506630

CLÁUDIA MATOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 
00774; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/
20040726.

Certifico que, Cláudia Cristina Coelho de Matos, solteira, residente
na Estrada de Abrantes, 129, Ponte de Sor, constituiu a sociedade que
se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cláudia Matos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada de Abrantes, 129, no
lugar de Domingão, freguesia e concelho de Ponte de Sor.

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

A sociedade tem por objecto o comércio de produtos e artigos de
óptica. Prestação de serviços médicos na área de oftalmologia, de
optometria, contactologia e terapia visual.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 �  A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear pela
sócia única, com ou sem remuneração, conforme aquela decidir.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar 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.

25 de Agosto de 2004. � A Conservadora, Anabela Guerra Garcia
de Oliveira. 2005506486

PORTALEGRE

MARIA ELISABETE OLIVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º  1252;
identificação de pessoa colectiva n.º 507048156; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 5/110804.

Certifico que Maria Elizabete de Matos Pais de Oliveira casada com
António José Pais de Oliveira, na comunhão de adquiridos, Rua Elias
Garcia, 297, 3.º, direito, Amadora, constituiu a sociedade unipessoal
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maria Elisabete Oliveira, Uni-
pessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Capitão José Cândido
Martinó, 9, freguesia da Sé, concelho de Portalegre.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de equipamentos e produ-
tos de limpeza, electrodomésticos, ar condicionado, ventilação e as-
sistência técnica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal perten-
cente à única sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pertence à sócia única, ficando desde
já, nomeada gerente, com ou sem remuneração conforme ela decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária 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, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está exer-
cendo.

Conferida, está conforme.

23 de Agosto de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008807002

PORTO
LOUSADA

SOGONKLIMA � SOLUÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Fonte Nova, Nogueira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º  01912/
040810; identificação de pessoa colectiva n.º 506868265; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 04/040810.

Certifico que, António Casimiro Soares Cardoso Pinto, solteiro,
maior, constituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma SOGONKLIMA � Soluções de
Climatização, Unipessoal, L.da, com sede no lugar de Fonte Cova,
freguesia de Nogueira, concelho de Lousada.

2.º

O objecto social consiste na instalação de canalizações e de
climatização.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, formado por uma quota de igual valor pertencente ao só-
cio António Casimiro Soares Cardoso Pinto.

4.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não conforme for
decidido e a sua representação em juízo e fora dele fica afecta ao
único sócio António Casimiro Soares Cardoso Pinto nomeado gerente,
podendo ser nomeado gerente pessoa estranha à sociedade.

2 � A sociedade obriga-se em todos os, seus actos e contratos com
a assinatura do gerente nomeado.
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5.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.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004953055

TEN-AT-NET � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Sede: Lugar de Fonte Taurina, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01911/
040806; identificação de pessoa colectiva n.º 506156680; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 17/040806.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato, passando os artigos 1.º, n.º 1, 3.º, n.º 1 e 4.º, n.º 1 e 2 a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta afirma TEN-AT-NET � Prestação de
Serviços Informáticos, L.da, e tem a sua sede no lugar de Fonte
Taurina, freguesia de Cristelos, concelho de Lousada.

2 � (Mantém-se.)
ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de vin-
te e cinco mil euros e corresponde à soma de três quotas, uma do
valor nominal de doze mil e quinhentos euros pertencente ao sócio
José Carlos de Bessa Machado e duas iguais do valor nominal de seis
mil duzentos e cinquenta euros, cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios José Miguel Pereira de Bessa Machado e Luís Carlos Perei-
ra de Bessa Machado.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação compete
a todos os sócios.

2 � A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos
com a assinatura conjunta de dois gerentes.

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

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004952989

MAIA

ON TIME AGAIN � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º  58183/
20040824; identificação de pessoa colectiva n.º 506470156.

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

Apresentação n.º 01/20040824, inscrição n.º 3.
Alteração parcial do contrato com reforço.
Artigo alterado: corpo do 1.º, 3.º, 4.º e 5.º com a seguinte redac-

ção:
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ON TIME AGAIN � Confecções, L.da,
com sede no lugar de Ferreiró, arruamento a designar, 100, lote 25,
em Santa Maria de Avioso, Maia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quinze
mil euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
sete mil e quinhentos euros pertencentes uma a cada um dos sócios
Joaquim Aurélio Lopes Moura de Oliveira e Hélder António Seco
Soares.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado, fica afecta a um ou mais gerentes a
designar em assembleia geral.

2 � A gerência fica afecta a ambos os sócios Joaquim Aurélio Lopes
Moura de Oliveira e Hélder António Seco Soares, este agora nomea-
do gerente.

3 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vencerão juros
ou não, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

Pacto social actualizado arquivado na respectiva pasta.

25 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2008503208

PAREDES

LUÍS FILIPE RIBEIRO FERREIRA � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 03229/
040825; identificação de pessoa colectiva n.º 507059638; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 09/20040825.

Certifico que Luís Filipe Ribeiro Ferreira, solteiro, maior, consti-
tuiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Luís Filipe Ribeiro Ferreira � Uni-
pessoal, L.da, com a identificação de pessoa colectiva n.º 507059638,
com sede na Avenida das Fontaínhas, 102, 1.º, direito, apartado 86,
freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes.

§ único. � Por simples decisão social exarada em acta, a gerência
da sociedade poderá deslocar a sede social dentro do mesmo concelho
ou para concelhos limítrofes, bem como criar sucursais, filiais ou outra
forma de representação.

2.º

O seu objecto consiste em confecção de vestuário, prestação de
serviços na confecção de vestuário. (CAE 18222)

3.º

O capital social subscrito em dinheiro é de cinco mil euros, corres-
pondente à subscrição do capital pertencente ao único sócio Luís Filipe
Ribeiro Ferreira.

4.º

1 � A gerência social é confiada ao sócio Luís Filipe Ribeiro
Ferreira ou, a gerente por si designado em decisão social, nela poden-
do de igual modo fixar as respectivas remunerações.

2 � Para vincular validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos, é necessária e suficiente a assinatura do gerente.

2 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, res-

cindir ou alterar contratos e celebrar contratos de locação financeira;
b) Confessar, desistir ou transigirem juízo;
c) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de e para a

sociedade e proceder aos respectivos registos.

5.º

O sócio poderá celebrar contratos com a sociedade desde que, os
mesmos obedeçam e respeitem os pressupostos legais exigidos no ar-
tigo 270.º, do Código das Sociedades Comerciais, sob pena de nulidade
e consequente responsabilidade ilimitada do sócio por todas as dívidas
sociais.

Está conforme.

27 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa Pinheiro. 2007782863

PENAFIEL

ALICE SEQUEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02569/
20040804; identificação de pessoa colectiva n.º P 507072901; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 23/20040804.
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Certifico que Alice Maria de Campos Sequeira constituiu a socieda-
de em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alice Sequeira, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Avenida Araújo e Silva, 164, freguesia e
concelho de Penafiel.

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 em agência de viagens e turismo.

ARTIGO 3.º

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

2 � A sócia única fica autorizada a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante igual ao capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
decidido pela sócia, será exercida pela própria sócia ou por não sóci-
os, ficando aquela e a não sócia Maria Alice Rodrigues de Campos
Sequeira, casada e residente com ela sócia, desde já, nomeadas geren-
tes.

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

3 � Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá ainda:
a) Comprar, trocar, vender, dar ou tomar de locação quaisquer bens,

para e da sociedade, mesmo em leasing, independentemente dos pra-
zos, podendo alterar os respectivos contratos;

b) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

Entre a própria sócia 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.

Conferida, está conforme.

10 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 2004007230

AUTO CARVALHEIRO � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01163/
960926; identificação de pessoa colectiva n.º 503727903; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 9/20040813.

Certifico que pelos averbamentos n.os 1, 2, 3 e 4 à inscrição n.º 1,
oficiosos às Aps. 5, 6, 7 e 8, de 13 de Agosto de 2004, foram
averbadas as cessação de funções dos gerentes Joaquim de Barros
Moreira, José Joaquim Leite dos Santos, José Joaquim Teixeira Soa-
res Constante e Joaquim Teixeira Soares Constante, em 16 de Julho
de 2004, por renúncia, respectivamente; e pela inscrição acima refe-
rida foram alterados os artigos 3.º e 4.º n.º 1, ficando com a seguinte
redacção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros, di-
vidido em duas quotas, uma de quatro mil euros pertencente ao sócio
José Rodrigues Mendes e outra de mil euros pertencente à sócia Ma-
ria Alice Teixeira de oliveira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social, remunerada ou não conforme deliberação
em assembleia geral, incumbe ao sócio José Rodrigues Mendes, já

nomeado gerente. Para vincular a sociedade em todos os actos e con-
tratos é suficiente a assinatura de um gerente.

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

Conferida, está conforme.

20 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 2004019328

PORTO � 1.A SECÇÃO

CARLOS SOTTOMAYOR � CONSULTADORIA
DE ASSUNTOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 180/20040809; identificação de pessoa colectiva
n.º 507051793; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20040809; pasta n.º 13 180.

Certifico que por escritura de 30 de Julho de 2004 no Cartório
Notarial de Gondomar foi constituída a sociedade em epígrafe cujo
contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carlos Sottomayor � Consultadoria de
Assuntos Médicos, L.da, tem a sua sede na Rua de Tânger, 1307,
Edifício II, 1.º, Centro, no Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação social, em território nacional ou estrangeiro;

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a consultadoria de serviços médicos
e prestação, de cuidados médicos.

ARTIGO 3.º

Sem prejuízo do disposto na lei, a sociedade e os seus sócios, obri-
gam-se ao cumprimento das regras deontológicas aplicáveis, nomea-
damente das previstas no Código Deontológico da Ordem dos Médi-
cos;

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em três quotas, duas de dois mil duzentos e cin-
quenta euros cada, que pertencem uma a cada um dos sócios Carlos
Manuel Pereira de Sousa de Santiago Sottomayor e Noémia de Fáti-
ma Salgado Afonso e outra de quinhentos euros, que pertence à sócia
Maria Clara Pereira de Sousa de Santiago Sottomayor;

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deliberação
da assembleia geral, fica afecta aos sócios Carlos Manuel Pereira de
Sousa de Santiago Sottomayor e Noémia de Fátima Salgado Afonso,
desde já nomeados gerentes, ficando a sociedade vinculada, em todos
os seus actos e contratos, com assinatura de qualquer um dos gerentes
nomeados.

§ 1.º A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores, para
a prática de determinados actos ou categorias de actos, dando tais
poderes através de procuração;

§ 2.º A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações, nem quaisquer actos semelhantes ou estranhos aos
negócios sociais;

§ 3.º Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda os
gerentes:

a) Comprar, vender, tomar e dar de arrendamento ou trespasse,
quaisquer imóveis de e para a sociedade;

b) Adquirir ou vender viaturas automóveis, bens como assinar con-
tratos de Locação financeira mobiliários e imobiliários.

ARTIGO 6.º

É livre a cessão de quotas, no todo ou em parte, entre sócios, mas
quando feita a favor de estranhos, depende do consentimento da so-
ciedade, gozando os sócios, em primeiro lugar e a sociedade em se-
gundo lugar, do direito de preferência.

§ único. O direito de preferência, deverá ser exercido no prazo de
30 dias, a contar da data da recepção da comunicação, que o cedente
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deverá fazer, por carta registada com aviso de recepção, à sociedade
e aos sócios;

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Acordo como respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência, insolvência ou cessão gratuita;
c) Falência do sócio;
d) Quando por qualquer outro motivo, a quota seja retirada da livre

disponibilidade do seu titular, divórcio ou separação de pessoas e bens,
se por partilha do respectivo património, a quota não for adjudicada
no todo ou em parte, ao respectivo titular;

e) A contrapartida da amortização, será do valor que resultar do
último balanço, reportado a trinta e um de Dezembro;

ARTIGO 10.º

Os sócios ficam desde já autorizados, a fazer prestações suplemen-
tares de capital, até cinco vezes o capital social e farão os suprimen-
tos de que ela carecer, nas condições que forem afixadas em assembleia
geral;

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais, serão convocadas por carta registada dirigi-
das aos sócios, endereçadas com antecedência mínima de 15 dias, salvo
nos casos em que a lei exija outras formalidades.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

12 de Agosto de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007412489

ANTÓNIO LUCAS R. M. PINTO, CONSTRUÇÕES
E ELECTRICIDADES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 172/20040802; identificação de pessoa colectiva
n.º 507059824; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20040802; pasta n.º 13 172.

Certifico para efeitos de publicação que por escritura de 28 de Ju-
lho de 2004 no 1.º Cartório Notarial de Competência Especializada
de Viseu foi constituída a sociedade em epígrafe cujo contrato é do
seguinte teor:

1.º

A sociedade adopta a denominação António Lucas R. M. Pinto,
Construções e Electricidades, Unipessoal, L.da, com sede na Rua dos
Anjos, 100, freguesia de Campanhã, concelho do Porto.

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

2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas, construção de estradas e terraplanagens, comércio a retalho de
material eléctrico e instalações eléctricas.

3.º

A sociedade poderá adquirir e alienar livremente participações so-
ciais no capital social de outras sociedades, ainda que reguladas por
leis especiais, ou em consórcios, agrupamentos complementares de
empresas e em associação em participação, ainda que o objecto de
uma e outras não. apresente nenhuma relação directa ou indirecta com
o seu próprio objecto social.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único, António Lucas Ribeiro Morais Pinto.

5.º

Ao sócio único poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital de que a sociedade necessite, até ao montante de cinquenta
mil euros, conforme decisão do sócio único.

6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence ao sócio ou a estranhos, a
designar em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente, o
sócio único António Lucas Ribeiro Morais Pinto.

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

7.º

Fica desde já autorizada a celebração de negócios jurídicos entre o
sócio único e a sociedade, os quais devem servir à prossecução do
objecto da sociedade, nos termos do artigo 270.º-F do Código das So-
ciedades Comerciais.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

6 de Agosto de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007412276

CLICK 3G � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO
ELECTRÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 177/20040804; identificação de pessoa colectiva
n.º 506898490; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20040804; pasta n.º 13 177.

Certifico para efeitos de publicação que por escritura de 7 de Julho
de 2004 no 3.º Cartório Notarial do Porto foi constituída a sociedade
em epígrafe cujo contrato é do seguinte teor:

Pacto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CLICK 3G � Comércio de Equipamento
Electrónico, L.da, e tem a sua sede na Rua do Campo Lindo, n.º 90,
na freguesia de Paranhos, concelho do Porto.

§ único � Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer forma de
representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio por grosso e a retalho de equi-
pamento electrónico e informática e respectivos acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros e está dividido em três quotas, uma no valor nominal de dois
mil quinhentos e vinte e cinco euros, pertencendo ao sócio Paulo
Narciso Nunes Monteiro, outra quota no valor nominal de dois mil
quinhentos e vinte e cinco euros, pertencendo à sócia Ana Paula Eanes
Vilar, e uma quota no valor nominal de quatro mil novecentos e cin-
quenta euros, pertencente ao sócio António Carlos de Santos Silva.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta aos sócios, que desde já são
nomeados gerentes.

1 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos, é necessária a assinatura conjunta de dois geren-
tes. estipulando-se, desde já, que uma das referidas assinaturas será do
sócio gerente António Carlos de Santos Silva e a outra, indistinta-
mente, de um dos dois restantes sócios.

2 � Em alargamento dos poderes da gerência os gerentes poderão
ainda:

a) Comprar, vender, permutar bens móveis e imóveis de e para a
sociedade;

b) Dar ou aceitar quaisquer bens de arrendamento, pelo prazo e
nos termos e condições que entender;

c) Dar ou aceitar trespasse de quaisquer estabelecimentos;
d) Assinar quaisquer contratos de leasing;
e) Confessar, desistir ou transigir em juízo.
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ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre sócios e a pessoas estranhas à
sociedade;

ARTIGO 6.º

A sociedade pode amortizar qualquer quota:
a) Por acordo do respectivo sócio;
b) Sendo uma quota arrolada, arrestada, penhorada, ou por outra

forma retirada da livre disponibilidade do seu titular.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

9 de Agosto de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007412314

CHANGE PARTNERS � SOCIEDADE DE CAPITAL
DE RISCO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 025/20040401; identificação de pessoa colectiva
n.º 502105178; inscrições n.os 29 e 30; números e datas das apre-
sentações: 2/20040730 e 2/20040805.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos: designação dos
membros dos órgãos sociais para o triénio 2004-2006:

Conselho de administração: presidente � PSISA � Consultores,
S. A., que nomeia Mário Pereira Pinto, casado, com domicílio profis-
sional em Avenida da Boavista, 1281, 3.º, Porto; vogais; IAPMEI �
Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimen-
to que nomeia Nuno Miguel de Brito e Silva Gonçalves, casado, Rua
Rodrigo da Fonseca, 73, Lisboa; Paulo Alexandre Mota Teixeira Ri-
beiro, casado, Avenida da Boavista, 1281, 3.º, Porto; Pedro Miguel
Terra Montes Pinheiro, solteiro, maior, Avenida da Boavista, 1281,
3.º, Porto; Jorge Simões Cortez, casado, Avenida da Boavista, 3265,
5.º, Porto Fiscal único para o ano de 2004: Efectivo � Moreira,
Valente & Associados, SROC, representada por Carlos de Jesus Pinto
de Carvalho, ROC, residente em Rua José Falcão, 190, 1.º, Porto;
Suplente � José Oliveira Moreira, ROC, Rua Nossa Senhora da Cari-
dade, 351, Maia, data da deliberação � 25 de Junho de 2004.

Administrador-delegado o presidente do conselho de administração.
Período: triénio 2004-2006.
Data da Deliberação: 13 de Julho de 2004.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

5 de Agosto de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004026812

AÇOMETAIS � CENTRAL DO NORTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 15 900/640525; identificação de pessoa colectiva
n.º 500007705; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 17/
20040708; pasta n.º 17 323.

Certifico para efeitos de publicação que por escritura de21 de Ju-
nho de 2004 no 1.º Cartório Notarial de Competência Especializada
do Porto foi aumentado o capital social com a importância de 422 500
euros por incorporação de reservas, mediante emissão de 84 500 ac-
ções no valor nominal de cinco euros, cada uma, tendo em conse-
quência os artigos 4.º e 19.º do respectivo contrato de sociedade fica-
do com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de quinhen-
tos mil euros, e divide-se em cem mil acções, com o valor nominal
de cinco euros, cada.

ARTIGO 19.º

1 � A sociedade obriga-se validamente pela assinatura:
a) Dois administradores;
b) Um administrador e um procurador da sociedade com poderes

bastantes;
c) Um mandatário, dentro dos limites do mandato que lhe foi con-

ferido pelo conselho de administração e constantes da respectiva
procuração;

d) Do administrador único se a sociedade assim funcionar.

2 � Nos assuntos de mero expediente, basta a assinatura de qual-
quer administrador ou procurador.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

5 de Agosto de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.).
2004026804

PORTO � 2.A SECÇÃO

MOZRIPA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 922; identificação de pessoa colectiva n.º 507066537; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 12/040803; pasta
n.º 27 940.

Certifico que pela escritura lavrada em 3 de Agosto de 2004, no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto,
foi constituída entre Francisco Manuel da Costa Garcia e Quintino
Manuel Pinto Cotão, a sociedade em epígrafe, a qual se irá reger pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MOZRIPA � Transportes, L.da, e vai
ter a sua sede na Rua das Coelhas, 36, Quinta do Almor, da freguesia
de Campanhã, do concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em transportes rodoviários de mercadorias
por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinquenta mil euros, dividido em duas quotas iguais de vinte e cinco
mil euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a dez vezes o capital
social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

20 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2007376407
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OTOSAÚDE � CLÍNICA ORL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 928; identificação de pessoa colectiva n.º 507062710; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 16/040804; pasta
n.º 27 946.

Certifico que pela escritura lavrada em 4 de Agosto de 2004, no
cartório notarial do centro de formalidades das empresas do Porto,
foi constituída por Vítor Manuel Lima Correia da Silva a sociedade
unipessoal em epígrafe, a qual se irá reger pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma OTOSAÚDE � Clínica ORL,
Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua da Firmeza, 502, sobreloja, esquerdo,
freguesia de Santo Ildefonso, cidade e concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços médico-cirúrgicos,
nomeadamente otorrinolaringologia.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil 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 da sociedade, remunerada ou não conforme for
decidido pelo sócio, compete ao próprio sócio ou a não sócios, fican-
do 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 socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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.

24 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2007376520

PAULA TAVARES MOREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 917; identificação de pessoa colectiva n.º 507052293; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 25/040729; pasta
n.º 27 935.

Certifico que por documento particular de 29 de Julho de 2004, foi
constituída por Paula Cristina Tavares Moreira da Silva a sociedade
unipessoal em epígrafe, a qual se irá reger pelos seguintes artigos.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Paula Tavares Moreira,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua Damião de Góis, 432, 1.º,
esquerdo, lugar do Porto, freguesia de Cedofeita, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização, distribuição e re-
presentação de têxteis, têxteis para o lar, vestuário e acessórios de
moda, roupa interior, bijuteria, calçado e perfumes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à quota de igual valor nominal,
pertencente à única sócia.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo da
sócia ou de não sócio conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeada gerente a sócia única.

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

ARTIGO 5.º

A sócia única está autorizada a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente a cinco
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.

Está conforme.

18 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2007376261

MISSOM � INSTRUMENTOS MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 918; identificação de pessoa colectiva n.º 507042590; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 26/040729; pasta
n.º 27 936.

Certifico que pela escritura lavrada em 29 de Julho de 2004, no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Braga,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se irá reger pelos se-
guintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação MISSOM � Instrumentos
Musicais, L.da, e tem a sua sede na Rua do Niassa, 188, freguesia de
Cedofeita, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico e comércio de artigos
de mobiliário e de instrumentos musicais em madeira, nomeadamente
de percussão e cordas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
três mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Miguel Ralha de
Melo e Matos, e outra do valor nominal de mil e quinhentos euros,
pertencente à sócia Maria Cristina de Andrade Mendanha Gonçalves.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

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

ARTIGO 5.º

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.
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ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

18 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2007376270

MARIA ODETE CORREIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 874; identificação de pessoa colectiva n.º 507033841; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 14/040706; pasta
n.º 27 885.

Certifico que pela escritura lavrada em 29 de Junho de 2004, no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto,
foi constituída por Maria Odete Correia a sociedade unipessoal em
epígrafe, a qual se irá reger pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Maria Odete Correia, Unipessoal, L.da,
com sede na Rua Fernandes Tomás, 424, 3.º, sala 13, freguesia de
Santo Ildefonso, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços de osteopatia,
acupunctura e massagem de recuperação.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pela sócia ou por não sócios, ficando
aquela desde já nomeada gerente.

2 � A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos, pela
assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sócia única fica desde já autorizada a fazer prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

Está conforme.

14 de Julho de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004414510

JOAQUIM & CLARA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 870; identificação de pessoa colectiva n.º 507023340; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 30/040702; pasta
n.º 27 878.

Certifico que pela escritura lavrada em 2 de Julho de 2004, no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto,
foi constituída entre António Joaquim de Jesus Ribeiro e Clara da

Natividade Valentim Pinto Cardoso a sociedade em epígrafe, a qual se
irá reger pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Joaquim & Clara, L.da, com sede na
Rua do Ameal, 92, hab. 2.2, freguesia de Paranhos, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em instituto de beleza.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a dez vezes o capital
social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes sóci-
os não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na res-
pectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja só-

cio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
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 tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

13 de Julho de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004411643
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JONASHOW � ACTIVIDADES TURÍSTICAS
E HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 921; identificação de pessoa colectiva n.º 506892638; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/040803; pasta
n.º 27 939.

Certifico que pela escritura lavrada em 30 de Junho de 2004, no
8.º Cartório Notarial do Porto, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se irá reger pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma JONASHOW � Actividades Turísticas
e Hoteleiras, L.da, e tem a sua sede na Rua da Alegria, 615, cidade do
Porto.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer forma de representa-
ção social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em comércio, exploração e gestão de unida-
des turísticas e hoteleiras, nomeadamente discotecas, bares e restau-
rantes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e está dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de quatro mil e novecentos euros, pertencente à sociedade Curran
Holdings, LLC, e uma de cem euros pertencente ao sócio João de
Jesus da Silva Cardoso.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta ao sócio João de Jesus da Silva
Cardoso, que desde já é nomeado gerente.

1 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos é necessária a assinatura do gerente.

2 � Em alargamento dos poderes da gerência o gerente poderá
ainda:

a) Comprar, vender, permutar bens móveis e imóveis de e para a
sociedade;

b) Dar ou aceitar quaisquer bens de arrendamento, pelo prazo e
nos termos e condições que entender;

c) Dar ou aceitar trespasse de quaisquer estabelecimentos;
d) Assinar quaisquer contratos de leasing;
e) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre sócios, mas a cessão de quotas a
estranhos fica dependente da autorização prévia da sociedade, que terá
direito de preferência na aquisição e em segundo lugar os sócios não
cedentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode amortizar qualquer quota:
a) Por acordo do respectivo sócio;
b) Sendo uma quota arrolada, arrestada, penhorada, ou por outra

forma retirada da livre disponibilidade do seu titular.

Está conforme.

19 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2007376334

O. B. C. OPORTO BARIATRIC CENTRE � CENTRO
BARIÁTRICO DO PORTO � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 916; identificação de pessoa colectiva n.º 507032381; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 18/040729; pasta
n.º 27 934.

Certifico que pela escritura lavrada em 23 de Julho de 2004, no 6.º
Cartório Notarial do Porto, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se irá reger pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma O. B. C. Oporto Bariatric Centre �
Centro Bariátrico do Porto � Serviços Médicos, L.da, e tem a sua

sede na Avenida da Boavista, 117, sala 306, freguesia de Cedofeita,
concelho do Porto.

2 � Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá deslo-
car a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes
e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médicos
dedicados ao tratamento da obesidade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e está dividido em duas quotas, sendo uma do valor
nominal de quatro mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio José
Eduardo Carvalho Santos, e outra do valor nominal de quinhentos
euros, pertencente à sócia Lígia Faria de Carvalho Santos.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinquenta mil euros, desde que a
chamada seja deliberada, por unanimidade dos votos representativos
de todo o capital social.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos carece do consentimento
da sociedade.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A gerência, remunerada ou não, compete a um ou mais geren-
tes, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Porém, fica desde já designado gerente o sócio José Eduardo
Carvalho dos Santos.

3 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contra-
tos, com a intervenção de um gerente.

Está conforme,

17 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2007376245

NORTEVITAL � CLÍNICAS DENTÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º  55 760; identificação de pessoa colectiva n.º 504920480; ins-
crições n.os 8 e 9; números e data das apresentações: 16 e 17/040628;
pasta n.º 23 142.

Certifico que pela escritura lavrada em 11 de Maio de 2004, no 7.º
Cartório Notarial do Porto, foram alterados o corpo do artigo 3.º e
os artigos 4.º a 12.º inclusive, do pacto social da sociedade em epígrafe,
e cuja redacção integral dos seus artigos é a seguinte:

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 � A sociedade adopta a firma NORTEVITAL � Clínicas
Dentárias, L.da, e tem a sua sede na Rua José Falcão, 100, da freguesia
da Vitória, concelho do Porto.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
concelho do Porto ou para concelho limítrofe e, bem assim, criar
sucursais, agências, delegações, estabelecimentos comerciais ou outras
formas de representação, no território nacional ou estrangeiro, sem
prévia autorização da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

Objecto social

O seu objecto social é o da instalação e montagem de clínicas
dentárias, assim como a realização de todas as actividades e prestação
de serviços conexos.

ARTIGO 3.º

Capital social

1 � O capital social é do montante de vinte mil euros, divididos
em três quotas, sendo uma quota no valor nominal de dez mil euros,
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pertencente à sócia Maria Cristina Freitas Borges de Araújo Gandra,
duas quotas no valor nominal de cinco euros, sendo uma pertencente
ao sócio Diogo Manuel de Portugal Moreira Gandra e outra ao sócio
Rodrigo Pacheco Capelas.

2 � Os sócios são obrigados a prestações suplementares de capital
até ao montante global de cem mil euros, a repartir na proporção das
respectivas quotas, desde que a assembleia geral o delibere pela unani-
midade dos votos representativos da totalidade do capital social.

ARTIGO 4.º

Composição e funcionamento da gerência

1 � A sociedade é administrada por uma gerência colectiva, desig-
nada por conselho de gerência e composta por um máximo de três
gerentes.

2 � A representação da sociedade em juízo e fora dele pertence à
Gerência, que pode não ser remunerada, e desde já é dispensada de
caução.

3 � A sociedade obriga-se pela assinatura:
a) De dois gerentes;
b) Se for o caso, do gerente único;
c) Se um gerente, para actos que não excedam o valor de dois mil

euros;
d) De um ou mais procuradores, dentro dos limites das respectivas

procurações.
4 � A gerência poderá adquirir para a sociedade, ainda que para

seu uso, quaisquer viaturas e aliená-las, celebrar, nos termos e condi-
ções que entender, contratos de leasing ou aluguer de longa duração,
quer para bens móveis ou imóveis, adquirir ou alienar imóveis, tomar
ou desistir de arrendamentos, adquirir ou ceder por trespasse quaisquer
estabelecimentos, confessar, desistir e transigir em quaisquer pleitos
judiciais.

5 � A sociedade fica desde já autorizada a subscrever ou adquirir
participações noutras sociedades, mesmo com objecto diferente do da
sociedade e em sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupa-
mentos complementares de empresas, bem como alienar ou onerar
essas participações, mediante simples deliberação de gerência.

6 � As reuniões do conselho de gerência terão lugar sempre que
convocadas por um gerente e realizar-se-ão na sede social ou fora
dela.

7 � A convocação deverá ser expedida por carta registada com
aviso de recepção, com a antecedência mínima de dez dias e dela deverá
constar a ordem de trabalhos da reunião.

8 � As deliberações tomadas deverão ser consignadas em acta re-
gistada em livro próprio.

9 � Se for o caso, a remuneração da gerência será estabelecida em
assembleia geral, podendo consistir total ou parcialmente, em parti-
cipação nos lucros da sociedade.

10 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em letras de
favor, fianças ou subfianças.

11 � Ficam, desde já, nomeados gerentes da sociedade os sócios
Maria Cristina Freitas Borges de Araújo Gandra, residente na Rua da
Bélgica, 1530, Vila Nova de Gaia, e Rodrigo Pacheco Capelas, resi-
dente na Rua Mouzinho de Albuquerque, 481, rés-do-chão B,
Matosinhos.

ARTIGO 5.º

Funcionamento da assembleia geral

1 � As assembleias gerais, exceptuadas aquelas para que a lei exi-
gir formalidades especiais, serão convocadas por carta registada, com
aviso de recepção, dirigida aos sócios com, pelo menos, 15 dias de
antecedência.

2 - A representação dos sócios em assembleia geral poderá ser
exercida por qualquer pessoa devidamente mandatada para o efeito,
no caso de não poder ser efectuada pelas pessoas previstas no Código
das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

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

2 � Depende igualmente do consentimento da sociedade os actos
de constituição de ónus ou encargos sobre as quotas.

ARTIGO 7.º

Exercício do direito de preferência

1 � Para o exercício dos direitos de preferência previstos no arti-
go anterior, o sócio transmitente deverá comunicar ao conselho de
gerência e aos titulares de direito de preferência, por carta registada

com aviso de recepção, o projecto da transacção a realizar, do qual
constarão o nome do adquirente, o valor nominal da quota a transmi-
tir, o preço e condições do seu pagamento e as garantias prestadas a
responsabilidades da cidade de que o transmitente pretenda ser libera-
do por ocasião da cessão, bem com as condições de pagamento ofe-
recidas pelo eventual adquirente, elementos que deverão ser compro-
vados mediante documento escrito assinado pelo oferente.

2 � Os titulares do direito de preferência deverão exercê-lo por
comunicação dirigida ao sócio transmitente por carta registada com
aviso de recepção, expedida no prazo de trinta dias a contar da co-
municação referida no número anterior, logo designando, o local, o
dia e a hora para a outorga da escritura de cessão de quota, dentro dos
trinta dias subsequentes ao termo do prazo para o exercício do direito
de preferência.

3 � Se mais de um sócio exercer o seu direito de preferência, a
quota dividir-se-á pelos preferentes na proporção do capital de que
cada um for titular e a escritura terá lugar em local e data que o
alienante designar dentro dos quinze dias subsequentes ao termo do
prazo para o exercício do direito de preferência, comunicando-a aos
preferentes por carta registada com aviso de recepção, expedida com
a antecedência mínima de dez dias.

4 � Ficam desde já autorizadas as divisões de quotas previstas no
número anterior.

5 � Se não forem exercidos direitos de preferência sobre a totali-
dade das quotas a transmitir, ou tendo-o sido se o preço de transmis-
são não vier a ser liquidado dentro do prazo notificado, o conselho de
gerência, consoante o caso, pronunciar-se-á sobre o pedido de con-
sentimento, no prazo de trinta dias, após o termo do prazo a que se
faz referência no antecedente número dois ou de trinta dias contados
da notificação que lhe for feita pelo sócio transmitente de que não
lhe foi pago o preço devido, consoante o prazo que termine em últi-
mo lugar, e comunicará a sua decisão ao transmitente, sendo livre a
transmissão de quotas ou a constituição de direitos, se o conselho de
gerência, não se pronunciar dentro dos referidos prazos.

6 � No caso de a transmissão ou a constituição de direitos não ser
autorizada pelo conselho de gerência, além de outros motivos de in-
teresse relevante da sociedade, ser o transmissário das quotas ou o
beneficiário dos direitos, considerado conveniente para a sociedade
pelo conselho de gerência, consoante o caso, deverá este fazer adqui-
rir as quotas, ou atribuir o direito em causa, por outra pessoa, nas
condições de preço e pagamento do negócio para que foi solicitado o
consentimento. Tratando-se de transmissão a título gratuito ou pro-
vando a sociedade que em qualquer dos casos antes mencionados hou-
ve simulação de preço ou de condições, as quotas a transmitir serão
adquiridas pelo correspectivo valor real, conforme o apurado nos
termos previstos no número três do artigo 10.º do presente contrato.

7 � Todas as comunicações previstas neste artigo serão obrigato-
riamente feitas por carta registada expedida com aviso de recepção,
respectivamente para a sede da sociedade e para a morada indicada
pelo sócio transmitente na carta referida no número um do presente
artigo, sob pena de se terem por não efectuadas.

8 � A sociedade não reconhecerá, para efeito algum, as transmis-
sões ou oneração de quotas, a favor de terceiros, efectuadas sem ob-
servância do disposto no presente artigo.

ARTIGO 8.º

 Preferência na subscrição em aumento de capital

Nos aumentos de capital social da sociedade, os sócios terão direi-
to de preferência na sua subscrição, a exercer proporcionalmente à
participação no capital social, relativamente a quem não for sócio,
cabendo ao conselho de gerência estabelecer o preço e as condições
dos aumentos.

ARTIGO 9.º

Atribuição de eficácia real

Aos direitos de preferência consignados nos artigos sexto, sétimo
e oitavo é atribuída eficácia real nos termos do artigo 421.º do Códi-
go Civil.

ARTIGO 10.º

 Amortização de quota

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

a) Insolvência, interdição e inabilitação de respectivo titular;
b) Que tenha sido arrestada, arrolada, penhorada, apreendida para

massa falida ou insolvente, ou por qualquer outra forma sujeita a venda
em processo judicial, ou subtraída ao poder de disposição do seu titu-
lar e em caso de cessão de quotas sem o consentimento da sociedade
ou dos restantes sócios;
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c) Quando o titular da quota, directa ou indirectamente, impeça o
regular andamento dos negócios da sociedade ou promova o seu des-
crédito;

d) Quando o titular da quota e ceda sem o cumprimento do dispos-
to no artigo sexto do contrato de sociedade;

e) Por acordo com o respectivo titular.
2 � O preço da amortização será o seguinte:
a) No caso das alíneas a) e b), o valor nominal da quota;
b) No caso das alíneas c) e d), o valor nominal da quota ou o do

balanço aprovado, consoante aquele que for menor;
c) No caso da alínea e), o que for acordado entre as partes.
3 � Sempre, salvo norma imperativa em contrário ou acordo di-

verso entre a sociedade e o titular da quota amortizada, o pagamento
da contrapartida da amortização far-se-á em quatro prestações semes-
trais, sucessivas e iguais, com juros à taxa legal, vencendo-se a pri-
meira seis meses após a fixação dessa contrapartida.

4 � Nas hipóteses de aquisição de quota previstas nos artigos sex-
to e sétimo, a sociedade poderá optar pela amortização, mas, mesmo
nesse caso, sempre pelo valor nominal da mesma.

ARTIGO 11.º

 Resultados de exercício

Anualmente será dado balanço com referência a 31 de Dezembro e
os lucros líquidos apurados terão a aplicação seguinte:

a) Cinco por cento para constituição e reintegração da reserva legal;
b) O restante para ser distribuído como lucros a todos os sócios,

salvo se a assembleia geral, por maioria de quatro quintos dos votos
correspondentes ao capital social, deliberar afectá-lo, total ou parci-
almente, à constituição e reforço de quaisquer reservas ou destiná-lo
a outras aplicações específicas do interesse da sociedade,
designadamente ao pagamento da remuneração variável que venha a
ser atribuída aos gerentes ou reembolso de suprimentos.

ARTIGO 12.º

Arbitragem

1 � O presente acordo fica submetido à lei portuguesa e todos os
diferendos e questões decorrentes do presente contrato serão resolvi-
dos definitivamente de acordo com o Regulamento de Processo de
Arbitragem do Centro de Mediação, Peritagens e Arbitragens Volun-
tárias do Conselho Nacional de Profissões Liberais por um árbitro
nomeado pelas partes nos termos dos números seguintes.

2 � A parte proponente elaborará desde logo, uma lista composta
por um número máximo de três árbitros, preferencialmente escolhi-
dos dentro da lista oficial do Centro, podendo a contraparte, no pra-
zo de 10 dias, aceitar um dos árbitros assim propostos ou propor ou-
tros três árbitros.

3 � Decorrido novo prazo de dez dias, sem que nenhum dos árbi-
tros propostos, gerem consenso entre as partes, quanto à sua escolha,
será o árbitro designado pelo conselho de gestão do centro, excluindo
os nomes anteriormente propostos, mediante solicitação da parte
proponente nesse sentido.

4 � A arbitragem terá lugar em local a designar pelo árbitro esco-
lhido, atendo a critérios de proximidade territorial entre as partes
envolvidas.

5 � As despesas e honorários resultantes do processo de arbitragem
serão suportados pelas partes na medida do decaimento do pedido.

6 � Da decisão do tribunal arbitral não cabe recurso.

Está conforme.

7 de Julho de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004025255

POLIPROPIGAL � FABRICAÇÃO DE POLIPROPILENO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º  58 875; identificação de pessoa colectiva n.º 506973751; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 15/040706; pasta
n.º 27 886.

Certifico que por documento particular de 8 de Junho de 2004, foi
constituída a sociedade unipessoal em epígrafe, qual. se irá reger pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma POLIPROPIGAL � Fabricação
de Polipropileno, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Cam-
po Alegre, 830, 3.º sala 11, freguesia de Massarelos, concelho do Porto.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limitrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação e comercialização de
películas e filmes de polipropileno.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros,
pertencente na totalidade à única sócia INVERAMA, S. A.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a um ou mais gerentes a
designar pela sócia única.

2 � Ficam, porém, desde já designados gerentes Arturo Varón
Portillo, casado, residente na Província da Corunha em Polígono de
La Gándara, 114, 118 E, 15407 Naron, e Francisco Hurtado López,
casado, residente em Barcelona em Calle Sant Joan Bosco, 24.

3 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

As decisões do sócio único, que ultrapassem os actos de mera ges-
tão, devem ser registadas em actas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
poderão ser derrogados por deliberação da sócia única em assembleia
geral.

Está conforme.

14 de Julho de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004414863

SC � SOCIEDADE DE CONSULTADORIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º  39 927; identificação de pessoa colectiva n.º 501503293; ins-
crições n.os 35, 36 e 37; números e data das apresentações: 1, 2 e
3/040706; pasta n.º 3745.

Certifico que pela, acta n.º 83 de 22 de Março de 2004, foram desig-
nados o secretário efectivo e o suplente da sociedade em epigrafe, para
o quadriénio 2004/2007, que são respectivamente, Anabela Nogueira
de Matos, solteira, maior, residente na Rua Cabo da Roca, 67, Perafita,
Matosinhos, e Pedro Jorge Teixeira de Sá, solteiro, maior, residente na
Avenida da República, 1820, 4.º, direito, Vila Nova de Gaia.

Mais certifico que pela acta n.º 32 de 30 de Março de 2004, foram
alterados os artigos 16.º, 17.º e 32.º do pacto social da sociedade em
epígrafe, cuja aredacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 16.º

A fiscalização da Sociedade será exercida por um fiscal único ou
por um conselho fiscal, composto por três ou cinco membros efecti-
vos, podendo ter um ou mais suplentes, eleitos em assembleia geral
ou por qualquer outra forma prevista na lei.

ARTIGO 17.º

As atribuições do fiscal único ou do conselho fiscal são as que lhe
são especificadas na lei e as que lhe ficam consignadas nestes estatu-
tos.

ARTIGO 32.º

O conselho de administração, autorizado pelo fiscal único ou pelo
conselho fiscal, poderá resolver distribuir aos accionistas reservas ou
fazer adiantamentos sobre lucros no decurso de um exercício, nos
termos previstos na lei.

Mais certifico que pela mesma acta n.º 32 referente a sociedade em
epígrafe, foi efectuada a designação dos membros dos órgãos sociais
para o quadriénio 2004/2007. Nomeados em 30 de Março de 2004:

a) Conselho de administração � presidente: Ângelo Gabriel Ribei-
rinho dos Santos Paupério, casado, residente na Calçada da Arrábida,
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1, hab. C-51, Porto. Vogais: Rui Manuel Gonçalves Correia, casado,
residente na Rua do Moinho de Vento, 326, Leça da Palmeira,
Matosinhos; Domingos Miguel Sequeira de Almeida, casado, residente
na Rua João Andersen, 32, 8.º, Porto; José Luís dos Santos Lima
Amorim, casado, residente na Rua da Quinta, 581, 1.º, esquerdo, Porto;
António Esteves Pereira Nunes dos Santos, casado, residente na Rua
Luísa Neto Jorge, 144, Leça da Palmeira, Matosinhos.

b) Fiscal único � efectivo: Velosa, Nadais & Associados, SROC,
representada por José Manuel Varandas Marques, ROC, solteiro, maior,
residente na Rua Justino Marques, n.º 110, 1.º, Matosinhos. Suplente:
Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires Fernandes, SROC, represen-
tada por Óscar José Alçada da Quinta, ROC, casado, residente na Rua
Hintze Ribeiro, n.º 524, 2.º, direito, Leça da Palmeira, Matosinhos.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua redac-
ção actualizada.

É o que me cumpre certificar.

13 de Julho de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004414871

HOMEWATER � MÁQUINAS E FILTROS DE ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º  58 923; identificação de pessoa colectiva n.º 506947025; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 13/040803; pasta
n.º 27 941.

Certifico que pela escritura lavrada em 6 de Julho de 2004, no
1.º Cartório Notarial de Guimarães, foi constituída entre Júlio Leite
Mendes, João Manuel Rodrigues Meireles e Manuel Augusto Pacheco
Gomes a sociedade em epígrafe, a qual se irá reger pelos seguintes
artigos.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação HOMEWATER � Máqui-
nas e Filtros de Água, L.da, e vai ter a sua sede na Rua D. Manuel II,
Edifício Cristal Park, entrada 33, 3.º, sala, 34, da freguesia de
Massarelos, do concelho do Porto.

2 � Por deliberação da assembleia geral a sede social poderá ser
deslocada livremente para qualquer outro local do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de manutenção, comer-
cialização, importação e exportação de máquinas e filtros de água.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de trinta
mil euros, ividido em três quotas iguais do valor nominal de dez mil
euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares, até vinte vezes o montante das suas quo-
tas.

ARTIGO 5.º

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

2 � Porém, ficam desde já, designados gerentes todos sócios.
3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos

é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

20 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2007376415

RAUL SERAFIM & ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º  58 924; identificação de pessoa colectiva n.º 507017242; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/040804; pasta
n.º 27 942.

Certifico que, pela escritura lavrada em 29 de Julho de 2004, no
9.º Cartório Notarial do Porto, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se irá reger pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Raul Serafim & Associados, L.da,
e tem a sua sede na Rua João Grave, 125-1.º Sala 12, Porto.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais e
agência ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em elaboração de projectos, obras
e consultadoria de engenharias e arquitecturas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de cinco mil euros, dividido em três quotas, uma no valor nominal de
quatro mil euros pertencente ao sócio Raul Serafim Barros da Silva,
outra no valor de duzentos e cinquenta euros pertencente ao sócio
Cláudio Serafim Barros da Silva e outra, no valor de setecentos e cin-
quenta euros, pertencente à sócia Maria da Luz Morgado Santiago
Brás.

ARTIGO 4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de cinquenta mil euros.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de Raul
Serafim Barros da Silva, ou a quem vier a ser eleito gerente, também
em assembleia geral convocada para esse efeito, bastando a interven-
ção de qualquer gerente para obrigar a sociedade.

2 � A gerência poderá nomeadamente:
a) Comprar, trocar e vender viaturas automóveis de e para a soci-

edade;
b) Celebrar contratos de locação financeira e outros semelhantes;
c) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade bem

como alterar ou rescindir os respectivos contratos;
d) Adquirir por trespasse, quaisquer estabelecimentos comerciais ou

industriais para a sociedade;
e) Confessar, desistir ou transigir em juízo ou fora dele.

ARTIGO 6.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socieda-
de continuará com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros, nomeando
estes, um de entre eles que a todos represente na sociedade enquanto
a quota se mantiver em comunhão hereditária.

ARTIGO 7.º

A divisão e cessão de quotas é livremente permitida entre os só-
cios.

Porém, quando a favor de estranhos, fica dependente do consenti-
mento da sociedade, à qual é atribuído em primeiro lugar, e aos sócios
não cedentes em segundo, o direito de preferência.

Está conforme.

20 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2007376431

MATOS & C.A, CONSULTORES EM ACÚSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º  58 925; identificação de pessoa colectiva n.º 507042123; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/040804; pasta
n.º 27 943.

Certifico que, pela escritura lavrada em 27 de Julho de 2004, no
6.º Cartório Notarial do Porto, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se irá reger pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Matos & C.ª, Consultores em
Acústica, L.da, e tem a sua sede na Rua Cunha Júnior, 286, 5.º es-
querdo, da freguesia de Paranhos, concelho do Porto;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 260 � 5 de Novembro de 2004 24 704-(207)

2 � A gerência, com o consentimento prévio e expresso do sócio
maioritário, pode proceder à deslocação da sede dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas sucursais, filiais,
agências ou outra forma de representação, no território nacional ou
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste nas seguintes actividades: prestação de ser-
viços de consultoria em engenharia civil em geral e acústica em par-
ticular; realização de projectos e estudos em engenharia civil e acús-
tica, e serviços de formação profissional em áreas de engenharia civil
e acústica, assim como na área financeira e contabilística; realização,
fiscalização e acompanhamento técnico e gestão técnico financeira
de obras de engenharia civil e acústica. Realizar ensaios e medições
acústicas e analisar do ponto de vista técnico os resultados obtidos.
Fazer gestão de contratos de empreitadas para a realização deste tipo
de obras. Comercializar produtos e software de engenharia, assim como
representar firmas nacionais e estrangeiras fabricantes destes produ-
tos e software.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do valor
nominal de quatro mil e novecentos euros, pertencente ao sócio Jor-
ge Emanuel Matos da Silva e outra do valor nominal de cem euros
pertencente ao sócio Luís Péricles da Cruz de Brito Machado.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia, fica a cargo do sócio Jorge Emanuel
Matos da Silva, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a intervenção do seu gerente único.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

legítimários;
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 tiver sido cedida a terceiros sem o prévio consentimento

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 tercei-
ros.

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

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

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.

20 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2007376440

LUÍS LOBO � SERVIÇOS CLÍNICOS
DE GASTRENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º  58 927; identificação de pessoa colectiva n.º 507053737; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 15/040804; pasta
n.º 27 945.

Certifico que, pela escritura lavrada em 3 de Agosto de 2004, no
4.º Cartório Notarial do Porto, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se irá reger pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Luís Lobo � Serviços
Clínicos de Gastrenterologia e Endoscopia, L.da, tem a sua sede na
Rua Orfeão do Porto, 260, 5c, Lordelo do Ouro, Porto.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode deslo-
car a sua sede dentro do mesmo concelho ou para qualquer outro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a prestação de serviços clínicos de
gastrenterologia.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas, uma de quatro mil euros perten-
cente ao sócio Luís Miguel de Azevedo Lobo (bem próprio) e outra
de mil euros pertencente à sócia Hermínia Luísa Soares de Carvalho
Lobo.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a estranhos, no todo em parte, depende do
consentimento da sociedade, que terá preferência e em seguida os sócios
individualmente considerados.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme deliberação
em assembleia geral, fica afecta ao sócio Luís Miguel de Azevedo Lobo
desde já nomeado gerente.

2 � A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar quotas, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for arrolada, penhorada, ou incluída em massa falida

ou insolvente ou sujeita a qualquer providência judicial;
c) Se, em caso de partilha por divórcio ou separação judicial, a

quota deixar de pertencer ao sócio seu titular.
2 � A contrapartida é, no caso da alínea b) do número anterior, a

que resultar do ultimo balanço aprovado e, no caso da alínea c), o
menor dos dois seguintes valores ou o valor nominal da quota ou o
valor que resultar de um balanço especialmente elaborado para o efeito.

ARTIGO 7.º

Os lucros resultantes do balanço anual, depois de retirada a parte
destinada à formação ou reintegração do fundo de reserva legal, po-
derão ser afectados, no todo ou em parte a quaisquer fundos especiais,
por deliberação de assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital,
mediante prévia deliberação da assembleia geral, até ao montante
correspondente ao décuplo do capital social.

Está conforme.

24 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2007376512
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VALONGO

ALCINO MONTEIRO � COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 329/
20010928; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/
20040819.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital de 10 000  euros para 60 000  euros, por integração de
prestações suplementares.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato da socie-
dade, pelo que o artigo 4.º, ficou com a seguinte redacção.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de sessenta mil euros e
corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do valor de quarenta
e cinco mil euros, pertencente ao sócio Alcino da Silva Monteiro e
quinze mil euros, pertencente à sócia Fernanda da Silva Monteiro.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

20 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2000119832

JOSÉ MOREIRA � COMÉRCIO DE SUCATAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 09875/
980512; identificação de pessoa colectiva n.º 504178881; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 03/20040819.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi alterado
parcialmente o contrato da sociedade e, em consequência, os arti-
gos 5.º e 7.º (corpo) ficaram com a seguinte redacção.

ARTIGO 5.º

O referido capital social de sete mil quatrocentos e oitenta e um
euros e noventa e oito cêntimos está dividido em cinco quotas, sendo
uma do valor de quatro mil novecentos e oitenta e sete euros e no-
venta e oito cêntimos, pertencente ao sócio José Moreira de Olivei-
ra, e quatro iguais do valor de seiscentos e vinte e três euros e cin-
quenta cêntimos, cada uma, pertencentes uma a cada uma das sócias,
Maria Rosália Alves de Oliveira Moreira, Olinda Maria Alves de Oli-
veira, Rosa Maria Alves de Oliveira e Cátia Sofia Alves de Oliveira.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, que pode ser ou não remunerada confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios José
Moreira de Oliveira, Maria Rosália Alves de Oliveira Moreira, Olinda
Maria Alves de Oliveira, Rosa Maria Alves de Oliveira e Cátia Sofia
Alves de Oliveira.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

20 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2000119824

DIVERGAMES � MÁQUINAS DE DIVERSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 120/
20010328; identificação de pessoa colectiva n.º 505398133; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 04/20040804.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que cessou fun-
ções de gerente José Miguel Fernandes Vaz, em 29 de Julho de 2004,
por renúncia, e que foi aumentado o capital de € 5000 para € 25 000
subscrito em dinheiro pelo sócio, tendo sido alterado os seus artigos 3.º
e 4.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
cinco mil euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros e outra do valor nominal de vinte
e dois mil e quinhentos euros, ambas pertencentes a ele sócio, José
António Saraiva Teixeira, a primeira bem comum do ex-casal e esta
bem próprio seu.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio José António
Saraiva Teixeira, já nomeado gerente.

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

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

6 de Agosto de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Bastos. 2000111378

VILA DO CONDE

ISOLCONDE � ISOLAMENTOS TÉRMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03899/040812; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506951642; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
12/20040812.

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

1.º

A sociedade adopta a firma ISOLCONDE � Isolamentos Tér-
micos, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Via José Régio, freguesia de
Vilar do Pinheiro, concelho de Vila do Conde.

2 � Por simples deliberação da gerência e sem necessidade de au-
torização de qualquer outro órgão social, poderá ser transferida a sede
social para outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe,
bem como serem criadas sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação.

3.º

O objecto da sociedade consiste em montagens de isolamento tér-
mico em instalações industriais, revestimento de condutas, tanques,
caldeiras e ar condicionado. Fornecimento de materiais isolantes.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de três quotas, sendo duas com o
valor nominal de duzentos e cinquenta euros, cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios Fernando Ferreira Belchior e Arminda Cardoso
da Silva Belchior e outra com o valor nominal de quatro mil e qui-
nhentos euros, pertencente à sócia Teresa Alexandra Cardoso da Silva
Belchior.

5.º

1 � Poderão ser exigidas dos sócios prestações suplementares de
capital ao montante de vinte e cinco mil euros.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nas condições que forem fixadas em assembleia geral.

6.º

1 � A sociedade é administrada e representada por dois gerentes,
sócios ou não sócios, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

2 � A sociedade fica obrigada pela intervenção apenas de um ge-
rente.

3 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Fernando Ferreira
Belchior e Arminda Cardoso da Silva Belchior.

4 � Para além dos poderes normais de gerência, os gerentes pode-
rão ainda comprar e vender, viaturas automóveis de e para a socieda-
de, assinar contratos de leasing, bem como contratos de arrendamen-
to e trespasse.

7.º

1 � A sociedade poderá proceder à amortização de quotas em caso
de insolvência do sócio, arrolamento, arresto, penhora ou qualquer
outro acto que afecte a livre disponibilidade da quota.

2 � A contrapartida da amortização será o valor que resultar do
último balanço reportado a 31 de Dezembro.

Está conforme.

26 de Agosto de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008769682
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VILA NOVA DE GAIA

DUARTE & SOBREIRO � CONFEITARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 821/910516; identificação de pessoa colectiva n.º 502554355;
averbamento n.º 1 às inscrições n.os11 e 14; números e data das
apresentações: 03, 04 e 05/20040729.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de gerente e alteração do contrato.
Cessação de funções de gerente, Carlos Alberto Leitão Pereira, em

18 de Maio de 2004.
Causa: renúncia.
Alteração pacto social.
Artigo alterado: 3.º
Capital: € 74 819,68.
Sócios e quotas: José Paulo de Brito Pereira � com duas quotas de

€ 37 409,84 e € 18 704,92; Luís Fernando Teixeira de Sousa � com
uma quota de € 18 704,92.

Gerência: extensiva a Luís Fernando Teixeira de Sousa, residente
na Travessa do Agro, 158, Canidelo, Vila Nova de Gaia � designado
em 18 de Maio de 2004.

a) Nomeiam também gerente da mesma o sócio Luís Fernando
Teixeira de Sousa; e

b) Alteram o artigo 3.º do pacto social, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de setenta
e quatro mil oitocentos e dezanove euros e sessenta e oito cêntimos,
dividido em três quotas, assim subscritas:

Uma quota do valor nominal de trinta e sete mil quatrocentos e
nove euros e oitenta e quatro cêntimos e outra quota do valor nomi-
nal de dezoito mil setecentos e quatro euros e noventa e dois cêntimos,
pertencentes ao sócio José Paulo de Brito Pereira; e uma quota do
valor nominal de dezoito mil setecentos e quatro euros e noventa e
dois cêntimos, pertencente ao sócio Luís Fernando Teixeira de Sousa.

Está conforme.

9 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004071621

SANTARÉM
ALMEIRIM

CONSTRUÇÕES CRUZ & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 00429/
921231; identificação de pessoa colectiva n.º 502934840; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 04/040714.

Certifico que na sociedade em epígrafe, por escritura lavrada em
25 de Junho de 2004, no Cartório Notarial de Almeirim, a fl. 8 do
livro n.º 609-D, foi deliberado proceder-se ao aumento do seu capital
de € 100 000 para € 161 000, sendo representado por incorporação
de prestações suplementares, em consequência, foi alterado parcial-
mente o contrato social, quanto ao seu artigo 3.º, resultando o se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cento e sessenta e um mil euros, estando in-
tegralmente realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas
iguais, de oitenta mil e quinhentos euros, uma de cada um dos sócios.

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

23 de Julho de 2004. � O Ajudante, João Leal. 2008512363

MÁRIO & MORENO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 00308/
801222; identificação de pessoa colectiva n.º 501124020; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 02/040630.

Certifico que por escritura de 26 de Novembro de.2003, lavrada a
fl. 27 do livro n.º 602-D do Cartório Notarial de Almeirim, foi au-
mentado o capital da sociedade em epígrafe de € 25 000 para € 75 000

e em consequência alterado o contrato, quanto ao artigo 3.º que ficou
com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de setenta e
cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no mon-
tante de trinta e sete mil e quinhentos euros cada, pertencendo uma
a cada um dos sócios Armando José Moreno Apolinário e Noémia
Carapinha Russo Ferreira Apolinário.

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

Está conforme o original.

7 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008517217

BECTRIÇIL � CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 00798/
990209; identificação de pessoa colectiva n.º 504786172; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 04/040702.

Certifico que, por escritura de 16 de Abril de 2004, lavrada a fl. 67
do livro n.º 606-D do Cartório Notarial de Almeirim, foi alterado o
contrato da sociedade em epígrafe, quanto ao artigo 7.º que ficou com
a redacção seguinte:

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital a realizar
pelos sócios até ao montante de cem mil euros, se o desenvolvimen-
to da sociedade assim o exigir, nas condições deliberadas em assembleia
geral, a qual condicionará os respectivos reembolsos, desde já autori-
zados, podendo também ser efectuadas suprimentos nos termos a
deliberarem assembleia geral.

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

Está conforme o original.

12 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008517080

ETACI � ERNESTINO TOMÉ ALVES, CONSTRUÇÕES
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 00477/
931122; identificação de pessoa colectiva n.º 503208248; inscri-
ção n.º 07; número e data da apresentação: 03/040810.

Certifico que na sociedade em epígrafe, por escritura lavrada no
Cartório Notarial de Rio Maior, a fl. 24 do livro n.º 162-F foi au-
mentado o capital social de 600 000$ para € 5000, totalmente rea-
lizado em dinheiro e em consequência foi alterado o contrato social
no respeitante ao seu artigo 3.º, resultando o seguinte:

ARTIGO 3.º

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

a) Uma no valor nominal de quatro mil cento e sessenta e seis
euros e sessenta e sete cêntimos do sócio Ernestino Tomé Alves;

b) Uma outra no valor de oitocentos e trinta e três euros e trinta
e três cêntimos da sócia Matilde do Rosário Mendes Costa Alves.

O texto do contrato da sociedade com a redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

13 de Agosto de 2004. � O Ajudante, João Leal.
2008520030

CHAMUSCA

VET 97 � PRODUTOS E SERVIÇOS VETERINÁRIOS
E AGRO-PECUÁRIOS, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Bellard da Fonseca, 43, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00216/
980106; identificação de pessoa colectiva n.º 504075411; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 03/0201015.
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Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 02, apresentação n.º 03/0201015.
Facto: aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato.
Aumento de capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito em

dinheiro por todos os sócios da seguinte maneira: Lina Maria Leal de
Pina Ferreira Veiga Maltez � 150 602$50; João Carlos Tavares Veiga
Silva Maltez � 150 602$50; Manuel Francisco Valério Romão �
150 602$50 e Maria do Rosário de Fátima de Brito Lisboa Santos
Romão � 150 602$50.

Redenominação e alteração do pacto social:
Disposição alterada: artigo 3.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Lina Maria Leal de Pina Ferreira Veiga Maltez �

1250 euros; João Carlos Tavares Veiga Silva Maltez � 1250 euros;
Manuel Francisco Valério Romão � 1250 euros e Maria do Rosário
de Fátima de Brito Lisboa Santos Romão � 1250 euros.

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

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Luísa da
Conceição Rosa. 2002159610

OURÉM

LOS LHANOS � PASTELARIA, PADARIA, L.DA

Sede: Largo de Egas Moniz, 9, Nossa Senhora da Piedade,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02646;
identificação de pessoa colectiva n.º 506939545; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 16/20040514.

Certifico que:
1.º Vítor Neves Ferreira, solteiro, maior, natural da Venezuela, re-

sidente na Rua de 13 de Maio, edifício 2001, porta 7, em Fátima,
contribuinte fiscal n.º 232445273.

2.º Lídia Neves de Oliveira Prazeres, casada com José dos Santos
Prazeres, sob o regime de comunhão geral, natural da freguesia de
Fátima, concelho de Ourém, onde reside na Estrada de Minde, 32-A,
3.º, esquerdo, em Fátima, contribuinte fiscal n.º 144792532, consti-
tuem uma sociedade comercial por quotas, com a firma Los Lhanos �
 Pastelaria, Padaria, L.da, pessoa colectiva n.º 506939545, actividade
52240, com sede no Largo de Egas Moniz, 9, na cidade, freguesia de
Nossa Senhora da Piedade, e concelho de Ourém, com capital social
de cinco mil euros, que se regerá pelos artigos seguintes:

Documento complementar, elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º, do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Los Lhanos � Pastelaria, Padaria, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede com sede no Largo de Egas Moniz,
9, na freguesia de Nossa Senhora da Piedade, concelho de Ourém.

2 � Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: padaria, pastelaria, café e restaura-
ção.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de quatro mil setecentos e cinquenta euros, pertencente ao
sócio Vítor Neves Ferreira, e uma do valor nominal de duzentos e
cinquenta euros, pertencente à sócia Lídia Neves de Oliveira Praze-
res.

ARTIGO 5.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas presta-
ções suplementares até dez 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 delibera-
ção unânime dos sócios, sejam fixados os respectivos termos e con-
dições.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração; conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contrato com a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Vítor Neves Ferreira.

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 lei; especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 9.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

2 � Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferên-
cia, na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das quo-
tas que cada um do preferentes já detenha na sociedade, observados
que sejam os condicionalismos legais quanto ao valor das quotas.

3 � Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o
disposto nos artigos 414.º e seguintes do Código Civil.

ARTIGO 10.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for cedida a não sócios sem o prévio consentimento

da sociedade;
c) Se a quota for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as obri-

gações sociais;
e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
f) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com pelo menos 20 dias de antecedência.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando a
gerência autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome
daquela sociedade, negócios que a mesma assumirá logo que definiti-
vamente matriculada, podendo, designadamente, adquirir equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, comprar
e tomar de arrendamento imóveis, contrair quaisquer empréstimos e
prestar todas as garantias exigidas para os mesmos, ficando a gerên-
cia ainda autorizada a levantar, no todo ou em parte, o capital social
depositado em nome da sociedade, para pagar os encargos respeitantes
àqueles negócios, bem como os respeitantes à constituição e registo
da sociedade.

Conferido, está conforme.

25 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006952722
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AUTO PEDERNEIRA, L.DA

Sede: Rua Principal, Pederneira, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00808;
identificação de pessoa colectiva n.º 502260130; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 08/20040723.

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

Alteração parcial do contrato com aumento de capital.
O capital social foi aumentado de 7481,96 euros para 40 000 euros,

tendo em consequência sido dada nova redacção ao seu artigo 3.º, a
qual passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quaren-
ta mil euros, dividido em quatro quotas, uma de três mil setecentos e
quarenta euros e noventa e oito cêntimos e uma de dezasseis mil
duzentos e cinquenta e nove euros e dois cêntimos, pertencentes ao
sócio Hélder António Soares Monteiro, uma de três mil setecentos e
quarenta euros e noventa e oito cêntimos e uma de dezasseis mil
duzentos e cinquenta e nove euros e dois cêntimos, pertencentes ao
sócio Jorge Fernando Soares Monteiro.

Conferido, está conforme.

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

26 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006952153

ALBERTINO JESUS PIRES, L.DA

Sede: Rua de Álvaro Teles, 156, Alburitel, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01461;
identificação de pessoa colectiva n.º 503843300; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/20040719.

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

Cessação de funções do gerente Albertino de Jesus Pires � por
renúncia.

Data: 4 de Março de 2004.

Conferido, está conforme.

25 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006952080

SOUDIAS � CARPINTARIA E SERRALHARIA SOUSA
& DIAS, L.DA

Sede: Resouro, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00992;
identificação de pessoa colectiva n.º 502687819; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 07/20040809.

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

Alteração parcial do contrato com aumento de capital.
O capital social foi aumentado de 50 000 euros, para 100 000 euros,

tendo em consequência sido dada nova redacção ao seu artigo 3.º, a
qual passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cem
mil euros, dividido em quatro quotas, uma de cinquenta mil euros,
pertencente ao sócio Manuel de Sousa Saraiva, uma de vinte e cinco
mil euros, uma de três mil setecentos e quarenta euros e noventa e
oito cêntimos e outra de vinte e um mil duzentos e cinquenta e nove
euros e dois cêntimos, pertencentes ao sócio Carlos Alberto Neves
Ferreira Dias.

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

Conferido, está conforme.

26 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006952447

HEV � SERIGRAFIA, L.DA

Sede: Cavadinha, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01874;
identificação de pessoa colectiva n.º 505011174; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 07/20040723.

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

Alteração parcial do contrato com aumento de capital.
O capital social foi aumentado de 15 000 euros para 30 000 euros,

tendo em consequência sido dada nova redacção ao seu artigo 3.º, a
qual passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de trinta
mil euros, dividido em quatro quotas, duas quotas de onze mil duzen-
tos e cinquenta euros, cada, pertencentes ao sócio Hélder António
das Neves Lopes, uma de três mil setecentos e cinquenta euros per-
tencente ao sócio Valter de Sousa Cravo e uma de três mil setecentos
e cinquenta euros pertencente à sócia Estela Maria das Neves Lopes.

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

Conferido, está conforme.

26 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006952145

FALTORRE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de São João de Deus, 34, 1.º, esquerdo,
Lombo d�Égua, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02072;
identificação de pessoa colectiva n.º 505564815; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 06/20040730.

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

Alteração parcial do contrato com aumento de capital.
O capital social foi aumentado de 50 000 euros, para 100 000

euros, tendo em consequência sido dada nova redacção ao seu ar-
tigo 3.º, a qual passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cem
mil euros, dividido em duas quotas de cinquenta mil euros, cada uma
pertencentes a cada um dos sócios.

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

Conferido, está conforme.

26 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006952200

SOLDANOVA � SOCIEDADE CONSTRUÇÕES
METÁLICAS, L.DA

Sede: Aldeia Nova, Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01822;
identificação de pessoa colectiva n.º 504735748; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 06/20040809.

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

Alteração parcial do contrato com aumento de capital.
O capital social foi aumentado de 50 000 euros para 150 000

euros, tendo em consequência sido dada nova redacção ao seu arti-
go 3.º, a qual passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cento e
cinquenta mil euros, dividido em duas quotas de setenta e cinco mil
euros, cada uma pertencentes a cada um dos sócios.
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O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

26 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006952439

CONSTRUÇÕES MIGUEL & GONÇALVES, L.DA

Sede: Lagoa do Furadouro, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01167;
identificação de pessoa colectiva n.º 503173240; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 03/20040722.

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

Alteração parcial do contrato com aumento de capital.
O capital social foi aumentado de 175 000 euros para 225 000 euros,

tendo em consequência sido dada nova redacção ao seu artigo 3.º, a
qual passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de duzentos
e vinte cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma no
valor nominal de cento e noventa mil euros, pertencente ao sócio
Miguel Rodrigues de Oliveira, e outra no valor nominal de trinta e
cinco mil euros, pertencente à sócia Maria Isabel Pereira Marques de
Oliveira.

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

Conferido, está conforme.

26 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003688129

PAÇO DO CONDE � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
DE RESTAURANTES, L.DA

Sede: Beco de Rebentão, Casais de Carcavelos, Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02237;
identificação de pessoa colectiva n.º 505962608; averbamento
n.º 1; inscrições n.os 1 e 12; números e data das apresentações: 9 e
11/20040806.

Certifica que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções do gerente Pedro Miguel Major da Silva, por
renúncia.

Data: 9 de Fevereiro de 2004.
Nomeação de gerente:
Gerente nomeada: a sócia Filipa Lopes Alves.
Data: 9 de Fevereiro de 2004.

Conferido, está conforme.

26 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006952420

CONSTRUÇÕES MATA DO FÁRRIO, L.DA

Sede: Rua do Vale Milho, Mata do Fárrio, Ribeira do Fárrio,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02306;
identificação de pessoa colectiva n.º 506153568; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 11/20040703.

Certifica que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Alteração parcial do contrato dando nova redacção ao seu arti-
go 2.º, a qual passa a ser a seguinte:

2.º

A sociedade tem por objecto: construção civil e obras pública com-
pra, venda e permuta de bens imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim e comercialização de materiais de construção.

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

Conferido, está conforme.

26 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006952285

CANALFÁTIMA � CANALIZAÇÕES DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Rua Principal, Giesteira, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00885;
identificação de pessoa colectiva n.º 502469633; averbamento
n.º 2; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20040712.

Certifica que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

A sociedade mudou a sede para: Rua Principal, Giesteira, Fátima,
Ourém.

Conferido, está conforme.

26 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003712143

RVU � REPARADORA DE VEÍCULOS URBANOS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Casal dos Frades, lote 1, Painel, Seiça,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02666;
identificação de pessoa colectiva n.º 506950573; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 06/20040729.

Certifica que, entre Manuel de Oliveira Marques, casado em comu-
nhão de adquiridos com Carla Maria Mendes Miranda Marques, natu-
ral da freguesia de Rio de Couros, concelho de Ourém, residente na
Rua de José Honório dos Santos Ribeiro, n.º 49, em Ourém, contribu-
inte fiscal n.º 120172380, e sociedade UCA � União de Construção
e Acabamentos, L.da, sociedade comercial por quotas com sede na Rua
do Dr. Francisco Alves, 104, loja 5, freguesia de Nossa Senhora da
Piedade, concelho de Ourém, pessoa colectiva n.º 502820640, com o
capital social de cinco mil euros, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Ourém sob o n.º 1033, constituem uma socie-
dade comercial por quotas, com a firma RVU � Reparadora de Veí-
culos Urbanos, L.da, com sede na Zona Industrial de Casal dos Frades,
lote 1, em Painel, freguesia de Seiça, concelho de Ourém, possuidora
do cartão provisório de pessoa colectiva n.º P 506950573, que se
regerá pelos termos constantes dos artigos seguintes:

Documento complementar, elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado.

1.º

A sociedade adopta a firma RVU � Reparadora de Veículos Urba-
nos, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial de Casal dos Frades,
Lote Um, em Painel, freguesia de Seiça, concelho de Ourém.

2.º

A sua actividade é a indústria da reparação e assistência de veículos
industriais e urbanos; representação, compra e venda e aluguer de
veículos industriais e urbanos.

3.º

O capital social é de quinze mil euros, realizado em dinheiro, o
qual se encontra dividido em duas quotas, uma no valor nominal de
dez mil euros, pertencente ao sócio Manuel de Oliveira Marques e
outra no valor nominal de cinco mil euros, pertencente à sócia
UCA � União de Construção e Acabamentos, L.da

4.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação, activa e
passiva, em juízo e fora dele, e com ou sem remuneração, pertence a
sócios e não sócios, a nomear em assembleia geral, ficando desde já
nomeado gerente o sócio Manuel de Oliveira Marques, cuja assinatura
basta para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos.

5.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente permitida,
mas, a favor de estranhos, carece do consentimento prévio da socie-
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dade, aplicando-se o regime do artigo duzentos e trinta e seguintes do
Código das Sociedades Comerciais.

6.º

A gerência poderá constituir mandatários, nos termos e para os
efeitos do disposto no artigo 252.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, conferindo-lhe poderes para a prática de actos determinados,
podendo fixar a duração do mandato.

7.º

É permitido à sociedade deliberar a aquisição ou amortização de
quotas sociais nos seguintes casos:

a) Por acordo dos respectivos titulares;
b) Em caso de penhora, arresto e arrolamento em qualquer proces-

so judicial, com excepção de inventário, em que se venha a proceder,
ou tenha procedido, à arrematação, adjudicação ou venda judicial;

c) Por insolvência ou falência dos respectivos titulares.
§ único. O preço da amortização, na falta de acordo entre a soci-

edade e o titular, será determinado pelos resultados do último balanço
aprovado.

8.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, ficarão os
herdeiros no seu lugar, nomeando estes um entre si que os represente
na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

9.º

O gerente fica desde já autorizado a efectuar levantamentos da
conta aberta em nome da sociedade na Caixa Geral de Depósitos,
balcão de Ourém, a fim de fazer face às despesas de constituição e
instalação da sociedade e despesas do activo imobilizado.

Conferido, está conforme.

25 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003668276

IGUAL SEGURANÇA � ENGENHARIA, HIGIENE
E SEGURANÇA NO TRABALHO, L.DA

Sede: Avenida do Beato Nuno, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02665,
identificação de pessoa colectiva n.º 506829952; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 17/20040728.

Certifica que, entre Daniel Pereira Rito, casado com Maria Luísa
dos Reis Oliveira, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural de
França, residente na Rua das Trisias, 54, no lugar e freguesia de Chainça,
concelho de Leiria, contribuinte fiscal n.º 186890877; e Pedro Augusto
Reis Frazão da Silva, solteiro, maior, natural da freguesia e concelho
de Leiria, residente na Estrada de Minde, 776, em Aljustrel, freguesia
de Fátima, concelho de Ourém, contribuinte fiscal n.º 208029893; e
Tiago Ramiro de Oliveira, solteiro, maior, natural da dita freguesia de
Fátima, onde reside em Cova da Iria, na Rua do Dr. Júlio Constantino,
D, 3.º, esquerdo, contribuinte fiscal n.º 220862419.

Constituem uma sociedade comercial por quotas, com a firma Igual
Segurança � Engenharia, Higiene e Segurança no Trabalho, L.da, pes-
soa colectiva n.º P 506829952, actividade n.º 74 202, com sede na
Avenida do Beato Nuno, na cidade e freguesia de Fátima, concelho de
Ourém, com o capital social de cinco mil e um euros, a qual se regerá
pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Igual Segurança � Engenharia, Higiene
e Segurança no Trabalho, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Beato Nuno, na
cidade e freguesia de Fátima, concelho de Ourém.

2 � Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: execução de projectos de engenha-
ria, incluindo as suas diversas especialidades, consultadoria e serviço
de higiene e segurança no trabalho, incluindo venda de equipamentos
de segurança.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil e um euros, e corresponde à soma de três quotas, do
valor nominal de mil seiscentos e sessenta e sete euros, cada, perten-
centes uma a cada sócio.

ARTIGO 5.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas presta-
ções suplementares até ao décuplo do capital social, desde que naque-
la deliberação sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos sócios, sejam fixados os respectivos termos e con-
dições.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos com a intervenção de 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

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

2 � Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferên-
cia, na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das quo-
tas que cada um dos preferentes já detenha na sociedade, observados
que sejam os condicionalismos legais quanto ao valor da quotas.

3 � Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o
disposto nos artigos 414.º e seguintes, do Código Civil.

ARTIGO 10.º

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

a) por acordo com o respectivo titular;
b) se a quota for cedida a não sócios sem o prévio consentimento

da sociedade;
c) se a quota for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) se o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as obri-

gações sociais;
e) no caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
f) quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja só-

cio;
g) por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
h) por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com pelo menos 20 dias de antecedência.
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Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando a
gerência autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome
daquela sociedade, negócios que a mesma assumirá logo que definiti-
vamente matriculada, podendo, designadamente, adquirir equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, comprar
e tomar de arrendamento imóveis, contrair quaisquer empréstimos e
prestar todas as garantias exigidas para os mesmos, ficando a gerên-
cia ainda autorizada a levantar, no todo ou em parte, o capital social
depositado em nome da sociedade, para pagar os encargos respeitantes
àqueles negócios, bem como os respeitantes à constituição e registo
da sociedade.

Conferido, está conforme.

25 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003668241

TOMAR

AFRONABÃO � TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02265;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507054377; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 09/20582004.

Certifico que entre António Manuel Lourenço Gomes e sua mulher
Isabel Rosa Duarte Jacinto, casados na comunhão geral, moradores
em Tomar; José da Trindade Nascimento, viúvo, morador em Setúbal;
Abel Duarte Eufrázio, casado com Paula Noémia Simões Venâncio,
na comunhão de adquiridos, morador em Vale de Lobos, Sabacheira,
Tomar; Luís Manuel Polido de Sousa, casado com Maria Manuela
Rodrigues dos Santos Sousa, na comunhão de adquiridos, morador em
Aiana de Cima, Sesimbra; e José Júlio Lourenço Lopes, casado com
Maria Filomena Marques da Silva Lourenço Lopes, na comunhão de
adquiridos, morador em Carvalhos de Figueiredo, Tomar, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

Pacto social

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AFRONABÃO � Trading, L.da, e
vai ter a sua sede na Rua de João Oliveira Casquilho, 26, freguesia de
São João Baptista, concelho de Tomar.

§ único. A sociedade, mediante simples deliberação da assembleia
geral, poderá deslocar livremente a sede social para qualquer ponto
do País, e bem assim criar sucursais, filiais, ou outras formas locais de
representação, no território nacional.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é o comércio de materiais de construção e produtos
agro-pecuários; exportação e importação de grande variedade de
mercadorias; serviços de natureza técnica de arquitectura e engenha-
ria; investimentos da presente sociedade em participações em socie-
dade Senegalesa.

ARTIGO 3.º

O capital social é de quarenta e cinco mil euros, está integralmente
subscrito e realizado, em dinheiro, e corresponde à soma de seis quo-
tas iguais de sete mil e quinhentos euros, respectivamente, perten-
centes uma a cada um dos sócios seguidamente indicados � José da
Trindade Nascimento � António Manuel Lourenço Gomes � Abel
Duarte Eufrásio � Luís Manuel Polido de Sousa � José Júlio Lourenço
Lopes � Isabel Rosa Duarte Jacinto.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será nomeada
em assembleia geral, em articulação com o artigo 11.º

ARTIGO 5.º

Para obrigar a sociedade, é necessária a assinatura de dois gerentes,
bastando a assinatura de qualquer um deles, para actos de mero expe-
diente.

ARTIGO 6.º

Não são exigíveis prestações suplementares de capital, mas os só-
cios poderão fazer suprimentos à Sociedade em condições a estabele-
cer por contrato, a aprovar em assembleia geral.

§ único. Em situações de aumento de capital, decididas em Assem-
bleia, qualquer sócio poderá recusar o seu acompanhamento, aceitan-
do assim, a redenominação da sua participação.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar ou adquirir as quotas de quais-
quer sócios, em caso de penhora ou quando de um modo geral sobre
elas recaia qualquer previdência decretada por autoridade judicial ou
administrativa.

2 � Notificada a sociedade ou logo que tenha conhecimento, por
qualquer meio, das providências referidas no número anterior, poderá
ela, desde logo, usar da faculdade de amortização ou aquisição.

ARTIGO 8.º

A distribuição de lucros de exercício dependerá de deliberação, to-
mada em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Os sócios obrigam-se a não desenvolver qualquer nova actividade
em concorrência com a sociedade, directamente ou por interpostas
pessoas ou entidades.

§ 1.º Salvo a hipótese de ter sido expressamente consentida pela
sociedade, qualquer actividade desenvolvida por qualquer sócio, em país
ou área geográfica onde esta actue, subsumível ao objecto social, pre-
sume-se concorrente com a sociedade.

§ 2.º O exercício de qualquer actividade não consentida em concor-
rência com a sociedade determina a exclusão do sócio, mediante de-
liberação geral, pela maioria dos demais sócios.

ARTIGO 10.º

No caso de exclusão de sócio, a título de cláusula penal, não po-
dendo haver lugar a qualquer outra indemnização, o sócio excluído
perderá a sua quota, a favor da sociedade, que a amortizará, não ha-
vendo liquidação, nem qualquer pagamento ao sócio excluído, por
conta da quota amortizada.

ARTIGO 11.º

Haverá um conselho de gerência presidido por um sócio a nomear
por maioria social, que reunirá sob convocação de qualquer gerente
ou sócio, por qualquer meio, e com a antecedência mínima de vinte
e quatro horas, e no qual têm assento os gerentes, nomeados pelo
artigo 4.º, competindo-lhe todas as decisões sobre os negócios da so-
ciedade.

ARTIGO 12.º

O conselho de gerência reunirá e deliberará validamente com um
número mínimo de dois sócios, sendo as deliberações que tomar
vinculativas para a sociedade.

§ 1.º As reuniões do conselho de gerência serão documentadas por
actas avulsas imediata e sucintamente elaboradas, assinadas pelos par-
ticipantes, e remetidas a todos os sócios.

ARTIGO 13.º

Ficam desde já designados membros de conselho de gerência os só-
cios: José Júlio Lourenço Lopes e Isabel Rosa Duarte Jacinto.

§ único. Ficam desde já autorizados os sócios a proceder à utiliza-
ção da importância, correspondente ao capital social, para fazer face
ás despesas de constituição da Sociedade e aquisição de bens e equipa-
mento para a sociedade.

30 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006584332

O PERGAMINHO � RESTAURANTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02263;
identificação de pessoa colectiva n.º P 506929973; número de ins-
crição: 01; número e data da apresentação: 10/09072004.

Certifico que, pelo sócio único António de Jesus Ferraz, casado com
Cristina Susana Gonçalves Pereira Ferraz, na comunhão de adquiri-
dos, moradores em Juncais de Cima, Tomar, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma O Pergaminho � Restaurantes, Unipes-
soal L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Joaquim Jacinto, 48-A, fre-
guesia de São João Batista, concelho de Tomar.

§ Único: Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
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podendo a mesma abrir ou encerrar filiais, agências ou sucursais ou
outras formas locais de representação no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto, a actividade de restaurante de tipo
tradicional, comércio por grosso e a retalho de produtos alimentares,
bebidas e tabaco.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao único sócio

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até ao montante de 20 vezes o capital social, mediante deliberação
do único sócio.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio António de Jesus Ferraz.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

19 de Julho de 2004. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006589652

HABINABÃO CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02202;
identificação de pessoa colectiva n.º 506621103; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 11/26072004.

Certifico que foi alterado o contrato e estatuto da sociedade em
epígrafe, que se regerá pelos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, dividido em três quotas, uma do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros e outra de dois mil duzentos e cinquenta
euros, ambas pertencentes ao sócio Carlos Alberto Braz dos Santos e
uma de duzentos e cinquenta euros, pertencente à sócia Vera Lúcia
Pereira Carecho.

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 nomeado gerente o sócio Carlos
Alberto Braz dos Santos.

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

O texto completo do contrato/estatuto, na sua redacção actuali-
zada ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

10 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006589806

TREFICABOS � FÁBRICA DE TREFILARIA E CABOS
DE TOMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00677;
identificação de pessoa colectiva n.º 501336915; inscrição n.º 09;
número e data da apresentação: 19/19072004.

Certifico que foi alterado o contrato e estatuto da sociedade em
epígrafe, que se regerá pelos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 49 879,78 euros, está integralmente subscrito
e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais
dos valores nominais de 24 939,89 euros, tituladas uma em nome da
sócia Maria Teresa le Goullon d�Avila e outra em nome do sócio
António José Miranda Cordeiro Ferreira.

ARTIGO 8.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme vier
a ser deliberada em assembleia geral pertence ao sócio António José
Miranda Cordeiro Ferreira, que desde já fica nomeado gerente, sendo
suficiente a sua intervenção para obrigar a sociedade.

O texto completo do contrato/estatuto, na sua redacção actuali-
zada ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

2 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2005518379

MÁRMORES HENRIQUES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02262;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507010876; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 05/08072004.

Certifico que entre Manuel da Silva Henriques e sua mulher Palmira
Henriques Guia, casados na comunhão de adquiridos, e Tiago da Silva
Henriques Guia, solteiro, maior, todos moradores na Rua do Dr. Silvino
Sequeira, 2-B, Vale Venteiro Além da Ribera, Tomar, foi constituída
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A Sociedade adopta a denominação de Mármores Henriques & Fi-
lho, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Silvino, 2-B, Vale
Venteiro, freguesia de Além da Ribeira, concelho de Tomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede da So-
ciedade ser transferida para qualquer ponto do concelho ou concelho
limítrofe.

3.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de artigos de mármore e
de rochas similiares.

4.º

O capital social é de dez mil euros, que corresponde à soma de três
quotas, sendo uma de sete mil e quinhentos euros pertencente ao sócio
Manuel da Silva Henriques e duas de mil duzentos e cinquenta euros
cada uma, pertencentes uma à sócia Palmira Henriques Guia e outra
ao sócio Tiago da Silva Henriques Guia.

§ único. O capital já se encontra totalmente realizado em dinheiro.

5.º

Por unanimidade dos votos e correspondente a todo o capital so-
cial, poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
20 vezes a quota de cada sócio e só serão restituídas quanto for per-
mitido.

6.º

A gerência da Sociedade fica a cargo do sócio Manuel da Silva
Henriques, ou de quem mais for designado em assembleia geral, que
desde já fica nomeado gerente e com remuneração.

7.º

O sócio gerente poderá delegar, por meio de procuração, poderes
específicos, em outro sócio ou em pessoa estranha mas de inteira
confiança de todos os sócios.

8.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos, contratos, inclu-
indo os de compra e venda de veículos e tomar de arrendamento
quaisquer locais ou prédios para a actividade da sociedade, basta a
assinatura de um gerente.
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9.º

É proibido ao gerente obrigar a Sociedade em actos e documentos
estranhos aos negócios sociais, tais como letras de favor, subfianças
e semelhantes.

10.º

A gerência fica desde já autorizada a efectuar o levantamento da
conta bancária em nome da sociedade para aquisição de mercadorias
e bens do giro comercial e, ainda para liquidação de despesas com a
constituição e registo, bem como a partir desta data celebrar quais-
quer negócios jurídicos por conta da sociedade no âmbito do respec-
tivo objecto e ainda despesas efectuadas antes desta data para obter a
documentação necessária para formação da presente sociedade.

19 de Julho de 2004. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006589695

TREFICABOS � FÁBRICA DE TREFILARIA E CABOS
DE TOMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00677:
identificação de pessoa colectiva n.º 501336915; inscrição n.º 06;
número e data da apresentação: 15/19072004.

Certifico que foi alterado o contrato e estatuto da sociedade em
epígrafe, que se regerá pelos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 49 879,78 euros, está integralmente subscrito
e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma do
valor nominal de € 24 939,89, titulada em nome do sócio António
José Miranda Cordeiro Ferreira, uma do valor nominal de € 12 469,94
titulada em nome do sócio Amândio Delfim Fernandes Nunes e outra
do valor nominal de 12 469,95 euros titulada em nome do sócio Carlos
de Matos Alves.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral pertence aos identificados
sócios, que ficam desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de dois
gerentes ou de um procurador da sociedade.

O texto completo do contrato/estatuto, na sua redacção actuali-
zada ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

2 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006589903

TORRES NOVAS

ENTORRES � ANIMAÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º  02087/040721: identificação de pessoa colectiva
n.º P 506989704; inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 03/040721.

Certifico que foi constituída uma sociedade por quotas, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma ENTORRES � Animação Turística,
L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Manuel Figueiredo,
7, 1.º, direito, freguesia de São Pedro, na cidade e concelho de Torres
Novas.

2 � Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: animação turística, promoção e
realização de eventos recreativos, de lazer, culturais, desportivos, e
alojamentos. Importação e exportação, comercialização e aluguer de
equipamentos relacionados com a actividade. Aluguer de pistas para

corridas de automóveis. Aluguer e exploração de motas de água e
veículos motorizados. Exploração de restaurante, snak-bar, bar e café.
Pintura na área da construção civil e montagem de andaimos. Publi-
cidade e marketing.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de doze mil quinhentos e dez euros, e corresponde à soma de três
quotas, do valor nominal de quatro mil cento e setenta euros cada,
pertencente uma a cada um dos sócios.

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 delibera-
ção unânime dos sócios, sejam fixados os respectivos termos e con-
dições.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e gerência da sociedade; com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos com a intervenção de três 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

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

2 � Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferên-
cia, na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das quo-
tas que cada um dos preferentes já detenha na sociedade, observados
que sejam os condicionalismos legais quanto ao valor das quotas.

3 � Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o
disposto nos artigos 414.º e seguintes do Código Civil.

ARTIGO 10.º

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

a) por acordo com o respectivo titular;
b) se a quota for cedida a não sócios sem o prévio consentimento

da sociedade.
c) se a quota for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) se o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as obri-

gações sociais
e) no caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
f) quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja só-

cio;
g) por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
h) por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com pelo menos 20 dias de antecedência.
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Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando a
gerência autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome
daquela sociedade, negócios que a mesma assumirá logo que definiti-
vamente matriculada, podendo, designadamente, adquirir equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, comprar
e tomar de arrendamento imóveis, contrair quaisquer empréstimos e
prestar todas as garantias exigidas para os mesmos, ficando a gerên-
cia ainda autorizada a levantar, no todo ou em parte, o capital social
depositado em nome da sociedade, para pagar os encargos respeitantes
àqueles negócios, bem como os respeitantes à constituição e registo
da sociedade.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da silva. 2004495871

SETÚBAL
ALCOCHETE

COIMBRA ATLANTIC MERCHANDISING
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BRINDES, L.DA

Sede: Rua de José Baptista Canteiro, 21, 3.º, direito,
2890 Alcochete.

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00625/080704; identificação de pessoa colectiva n.º 507140030;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/080704.

Certifico que por escritura no Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Coimbra, em 8 de Julho de 2004, a fl. 5
do livro 280, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

António José Barreiros Martins, número de identificação fiscal
171259440, natural da freguesia de Santo António dos Olivais, con-
celho de Coimbra.

2.º

Rui Manuel Andrade Rebelo Silva, número de identificação fiscal
181692929, natural de Moçambique.

Os outorgantes são ambos solteiros, maiores e residentes na Praça
dos Açores, 2, na dita freguesia de Santo António dos Olivais.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição do respectivo
passaporte n.º G 291755 emitido em 11 de Abril de 2002 pelo Go-
verno Civil de Coimbra e bilhete de identidade n.º 7918831 emitido
em 12 de Junho de 2001 pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

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 Coimbra Atlantic Merchandising �
Importação e Exportação de Brindes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Baptista Canteiro,
21, 3.º , direito, vila, freguesia e concelho de Alcochete.

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 em: comercialização, importação
e exportação de brindes e bijutaria; promoção, produção e realização
de eventos; promoção e prospecção de negócios nacionais e interna-
cionais, agenciamento e merchandising.

ARTIGO 3.º

O capital social é de doze mil e quinhentos euros e corresponde à
soma de duas quotas iguais dos valores nominais de seis mil duzentos
e cinquenta euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios António
José Barreiros Martins e Rui Manuel Andrade Rebelo Silva.

§ único. Cada um dos sócios realizou cinquenta por cento da sua
quota em dinheiro, devendo realizar os restantes cinquenta por cen-
to, também em dinheiro.

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 só-
cios.

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

1 � Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a cin-
quenta vezes o capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensá-
veis, 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.

Assim outorgaram.
Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de ser requerido o regis-

to comercial deste acto no prazo de três meses na competente
conservatória.

Certifico que está conforme o original.

27 de Agosto de 2004. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2007720671

SOLVE � CONSULTADORIA E GESTÃO DE SERVIÇOS
DE MARKETING, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Vasco da Gama, 12, 3.º, direito,
Quinta dos Flamingos, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00628/190704; identificação de pessoa colectiva n.º 507024087;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/190704.

Certifico que por escritura no Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Setúbal, em 18 de Junho de 2004, a fl.
122 do livro 231, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

Maria do Rosário Gouveia Silva, solteira, maior, natural da fregue-
sia de Coimbra (Sé Nova), concelho de Coimbra, residente na Quinta
dos Fidalguinhos, Avenida do Mestre Manuel Santos Cabanas, 6, 4.º ,
direito, Lavradio, Barreiro.

Verifiquei a identidade da outorgante pela exibição do respectivo
bilhete de identidade n.º 10352943 emitido em 17 de Abril de 2002,
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E por ela foi dito:
Que constitui uma sociedade comercial unipessoal por quotas, da

qual é a única sócia e que se regerá pelas cláusulas e condições cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SOLVE � Consultadoria e Gestão
de Serviços de Marketing, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Vasco da Gama, 12, 3.º ,
direito, Quinta dos Flamingos, freguesia e concelho de Alcochete:

§ 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 na prestação de serviço de trans-
portes de objectos em veículos ligeiros; estudos de mercado; promo-
ção de produtos; publicidade e propaganda em Internet e multimédia;
consultadoria e gestão de serviços de marketing.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal perten-
cente à sócia única
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia
única, ficando desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração
conforme ela decidir.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é suficiente a in-
tervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia fica autorizada 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 exer-
cendo.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Assim o disse e outorgou, declarando ainda que não é titular de
qualquer outra sociedade unipessoal.

Adverti a outorgante da obrigatoriedade de registo deste contrato
na competente Conservatória no prazo de três meses a contar de hoje.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2004. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2007720663

ASSUNLIPE, COMÉRCIO E APLICAÇÃO
DE REVESTIMENTOS DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00627/160704; identificação de pessoa colectiva n.º 507021916;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/160704.

Certifico que, por escritura no Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Setúbal, em 22 de Junho de 2004, a fl. 14
do livro n.º 232, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

1.º António Manuel Coelho D�Assunção Filipe, natural da fregue-
sia e concelho do Montijo, casado com a segunda outorgante sob o
regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua de Rogério Pedro,
50, 2.º , esquerdo, Alcochete.

2.º Isabel Maria Boieiro Filipe da Assunção, natural da freguesia e
concelho de Alcochete, casada com o primeiro outorgante sob o in-
dicado regime de bens e com ele residente.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade números 8161707 de 24 de Outubro de 2000
e 8216167 de 30 de Novembro de 2000, ambos emitidos pelos Ser-
viços de Identificação Civil de Lisboa.

E por eles foi dito:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas que se

regerá pelas cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Assunlipe, Comércio e Aplicação
de Revestimentos Decorativos L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Rogério Pedro, 50, 2.º,
esquerdo, freguesia e concelho de Alcochete.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização e aplicação de
revestimentos decorativos tais como tectos falsos, pavimentos, pin-
turas e isolamentos.

ARTIGO 3.º

 1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencente uma a cada um
dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é suficiente a intervenção de
um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis, ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Assim o outorgaram.
Adverti os outorgantes de que o registo deste acto deve ser reque-

rido na competente Conservatória no prazo de três meses a contar
de hoje.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2004. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2007720655

H. FERREIRA & FILHO, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 118, Quinta, 11, Passil,
2890 Alcochete.

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00631/130804;identificação de pessoa colectiva n.º 507066243;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/130804.

Certifico que, por escritura no Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Setúbal, em 13 de Agosto de 2004, a fl. 149
do livro n.º 236, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

1.º Hélder Manuel Santos Ferreira, natural da freguesia e concelho
do Montijo, casado com Maria do Rosário Gaspar Valadares Ferreira
sob o regime da comunhão geral de bens, residente na Rua da Cidade
de Lisboa, 104, 4.º , direito, Montijo.

2.º Hermínio Garcia Ferreira, natural da freguesia de Couço, conce-
lho de Coruche, casado com Beatriz Maria Santos Vieira Ferreira, sob
o regime da comunhão geral de bens residente na Rua de Fernando
Pessoa, 371, Montijo.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade números 8171658 de 16 de Outubro de 2000
e 2251165 de 31 de Maio 1996, todos emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

E por eles foi dito.
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas que se

regerá pelas cláusulas e condições constantes, dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma H. Ferreira & Filho, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 118,
Quinta, 11, Passil, freguesia e concelho de Alcochete.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e transformação de
cortiça.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de quotas iguais do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 4.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Verifiquei que o primeiro outorgante é filho do segundo outorgante.
pela exibição do seu bilhete de identidade.

Assim o outorgaram.
Adverti os outorgantes da obrigatoriedade do registo deste acto na

competente Conservatória no prazo de três meses a contar de hoje.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2004 � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2007720779

FREEMOVE � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Rua Primeiro de Dezembro, 45, freguesia de Samouco,
2890 Alcochete.

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00633/180804; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
01/180804.

Certifico que, por escritura no Cartório Notarial do centro de for-
malidades das empresas de Setúbal, em 18 de Agosto de 2004, a fl. 31
do livro n.º 237, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

1.º Ana Patrícia Salgueiro de Sousa Neves, solteira maior, natural
da freguesia e concelho da Amadora, residente na Rua Primeiro de
Maio, 11, 2.º , esquerdo, Amadora.

2.º Inês Silveira da Conceição, solteira maior, natural de Évora (Sé),
concelho de Évora, residente na Rua Abel Salazar, 28, rés-do-chão,
direito, Vila Franca de Xira.

Verifiquei a identidade das outorgantes quanto à primeira pela exi-
bição da sua carta de condução número L 1726232 emitida em 23 de
Março de 2000, pela direcção de viação de Lisboa e quanto à segunda
pela exibição do seu bilhete de identidade número 11030386 de 9 de
Janeiro de 2003, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa.

E por elas foi dito:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas que se

regerá pelas cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Freemove � Prestação de Servi-
ços de Telecomunicações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Primeiro de Dezembro,
45, freguesia do Samouco, concelho de Alcochete.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de teleco-
municações; serviços de comissionista.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencente uma a cada uma das
sócias.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção do
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o não sócio Vítor Hugo Vila
Cova Lemos Rodelo, solteiro, maior, residente na Rua Primeiro de
Dezembro, 45, Samouco, Alcochete.

4 � A sociedade não poderá ser obrigada em actos e contratos
estranhos aos negócios sócias, como letras de favor, fianças, abona-
ções e outros semelhantes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, porém, a favor de estranhos,
fica dependente do consentimento da sociedade, à qual fica reservado o
direito de preferência.

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 agrupamento complementares de empresas.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social depo-
sitado a fim de custear as despesas de constituição e registo da socieda-
de, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a adquirir
para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do
seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados
pela gerência nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Assim o outorgaram:
Adverti as outorgantes da obrigatoriedade do registo deste acto na

competente Conservatória no prazo de três meses a contar de hoje.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2004. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2005426610

FILIDIESEL � REPARAÇÕES DE BOMBAS INJECTORAS
E TURBOS, L.DA

Sede: Estrada Municipal 501, lote 1, Bracieira, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00634/230804; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
01/230804.

Certifico que por escritura no Cartório Notarial do centro de for-
malidades das empresas de Setúbal, em 7 de Novembro de 2003, a
fl. 23 do livro n.º 211, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo seguinte contrato:

1.º Edgar Filipe Silva Duarte, natural da freguesia e concelho de
Alcochete, solteiro, maior, residente na Rua do 1.º de Maio, 38, Valbom,
Alcochete.

2 � Luís Filipe Rodrigues da Silva, natural da freguesia de São Se-
bastião da Pedreira, concelho de Lisboa, casado com Célia Maria Moura
Ramos Silva, sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na
Rua António Aleixo, 61, 1.º , direito, São Francisco, Alcochete.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 12071780 de 30 de Janeiro de 2003 e
8027917 de 7 de Setembro de 2003, ambos emitidos pelos Serviços
de Identificação Civil de Setúbal.

E por eles foi dito:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas que se

regerá pelas cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FILIDIESEL � Reparações de
Bombas Injectoras e Turbos, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Municipal n.º 501, lote 1,
Bracieira, freguesia e concelho de Alcochete.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na reparação de bombas injectoras,
injectores e turbos; mecânica geral, electricidade, peças.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quinze
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de sete mil e quinhentos euros, pertencente uma a cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

1 �  A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não
sócios.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social depo-
sitado a fim de custear as despesas de constituição e registo da socieda-
de, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a adquirir
para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do
seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados
pela gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Assim o outorgaram.
Adverti os outorgantes da obrigatoriedade do registo deste acto na

competente Conservatória no prazo de três meses a contar de hoje.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2004. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2005426628

ALCOARROBAS � NETCAFÉ, L.DA

Sede: Rua da Escola Secundária, 190, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00632/160804; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
02/160804.

Certifico que por escritura no 14.º Cartório Notarial de Lisboa, em
22 de Abril de 2004, a fl. 26 do livro n.º 1249, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º António Carlos Bernardo Pires, natural da freguesia e concelho
de Alcochete, casado com Helena Isabel Batista Marchão Pires sob o
regime da comunhão de adquiridos e residente na Rua Círio dos Ma-
rítimos, 71, 2.º, direito, Atalaia, Montijo, contribuinte fiscal
n.º 195992601;

2.º Carlos Augusto De Matos Pires, natural da freguesia de Campo
Grande, concelho de Lisboa, casado com Maria de Fátima de Jesus
Alves de Matos Pires sob o regime da comunhão de adquiridos e re-
sidente na Praceta do Comércio, 17, 11.º, E, Quinta Grande, Alfragide,
contribuinte fiscal n.º 169173160.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente, n.os 9852207, de 13 de De-
zembro de 2001 e 4654942, de 11 de Janeiro de 2000, ambos emiti-
dos em Lisboa, pelos Serviços de Identificação Civil.

E pelos outorgantes foi dito:
Que, pela presente escritura, constituem entre si, uma sociedade

comercial por quotas, que se regerá pelo contrato social constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALCOARROBAS � NETCAFÉ,
L.da, e tem a sua sede na Rua da Escola Secundária, 190, na freguesia
e concelho de Alcochete.

2 � A gerência está autorizada a deslocar a sede, dentro do mes-
mo concelho ou para outro limítrofe, bem como a criar sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

3 � É livremente permitida a participação da sociedade em agru-
pamentos complementares de empresas, bem como em quaisquer so-
ciedades de responsabilidade limitada.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e indústria de actividades
hoteleiras, nomeadamente bar, snack-bar, restaurante e ainda paste-
laria, padaria e gelataria, comércio e serviços de produtos informáticos,
de Internet e officeset.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de dois mil e
quinhentos euros, pertencendo uma a cada um dos sócios António
Carlos Bernardo Pires e Carlos Augusto de Matos Pires.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência é exercida por um ou mais gerentes, sócios ou não,
que a assembleia geral designar.

2 � A assembleia geral deliberará se a gerência é remunerada ou
não e os montantes das eventuais remunerações.

3 � A sociedade obriga-se, em geral, para todos os actos, com a in-
tervenção de um gerente, podendo também obrigar-se através de procu-
rador ou de mandatário.

ARTIGO 5.º

1 � A transmissão de quotas entre sócios é livre, a não sócios só
é permitida com o consentimento prévio da sociedade.

2 � O sócio que pretenda transmitir a sua quota a um não sócio
terá, ainda, de dar preferência na aquisição da mesma ao outro sócio.

ARTIGO 6.º

1 � A amortização de quotas pela sociedade é permitida nos casos
previstos na lei e neste contrato.

2 � A sociedade pode amortizar quotas nos casos de quotas pró-
prias da sociedade; morte, interdição ou falência de sócio; transmis-
são de quotas não consentida pela sociedade ou em desrespeito pelos
direitos de preferência consagrados neste contrato; arresto, penhora,
arrematação, adjudicação ou venda judicial ou fiscal de quaisquer quo-
tas, condenação de sócio, como autor, instigador ou cúmplice, por
qualquer crime doloso contra o património ou o bom nome da soci-
edade ou contra a sociedade participada ou que com ela esteja em
relação de domínio ou de grupo; condenação de sócio, como autor ou
cúmplice, por qualquer crime doloso contra a pessoa ou património
de outro sócio ou dos seus, cônjuge, descendentes, ascendentes,
adoptantes ou adoptados.

3 � A sociedade pode, em alternativa à amortização de quota,
adquiri-la ou deliberar a sua aquisição por sócio ou por não sócio.

ARTIGO 7.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação dos sócios.

ARTIGO 8.º

Fica, desde já, nomeado gerente o sócio António Carlos Bernardo Pires.

Pelos outorgantes foi ainda dito:
Que são da responsabilidade da sociedade todas as despesas de cons-

tituição e registo, ficando desde já autorizada a gerência a proceder ao
levantamento do capital social depositado na Instituição Bancária adi-
ante mencionada, a fim de fazer face às ditas despesas e à aquisição de
bens e equipamentos necessários à prossecução imediata do objecto social.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2004. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2005426598

SEGUIMOS COM OS SONHOS � RESTAURAÇÃO
E ENTRETENIMENTO, L.DA

Sede: Freeport, loja 1, Estrada Nacional n.º 119, quilómetro 1,5,
Pinhal da Areia, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 00630/
060804; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/060804.
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Certifico que, por escritura no 10.º Cartório Notarial de Lisboa,
em 2 de Agosto de 2004, a fl. 8 do livro n.º 560-H, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º Gustavo Gaston Gaitan, natural de Buenos Aires, Argentina, de
nacionalidade argentina, solteiro, maior, residente em Serrano 28, 4.º,
direito, D, Madrid Espanha, número fiscal: 248032550.

2.º Alfredo Esteban Lagleyze, natural de Bahia Blanca, Argentina,
de nacionalidade italiana, solteiro, maior, residente na Avenida da Eu-
ropa, 25, Madrid, Espanha, número fiscal: 248032976.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, pela exibição dos seus pas-
saportes n.os 22053890N, de 29 de Junho de 2001, e 509516 W, de
17 de Abril de 2001, emitidos pelo Ministério do Interior da Argen-
tina e pelo Ministério do Interior Italiano.

Declararam:
Que, constituem entre si uma sociedade comercial por quotas, que

se regerá nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Seguimos com Os Sonhos � Res-
tauração e Entretenimento, L.da

2 � Tem sede no Freeport, loja 1, Estrada Nacional n.º 119, qui-
lómetro 1,5, no Pinhal da Areia, na freguesia e concelho de Alcochete.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
criar, ou encerrar filiais, sucursais, estabelecimentos ou outras formas
de representação, em qualquer ponto do País.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na gestão e exploração comercial
de negócios, em operação directa ou por via do sistema de franchising,
de restauração, hotelaria e bar com venda de bebidas alcoólicas, com
ou sem produção própria. Gestão e exploração de actividades de lazer,
diversão e entretenimento, incluindo máquinas electrónicas de diver-
são, bilhares, bowling, e todo o tipo de jogos de salão, incluindo os
jogos realizados através da Internet. Organização de todo o tipo de
eventos, espectáculos e festas. Compra, venda, exportação, importa-
ção e comercialização de todo o tipo de artigos de brindes. Prestação
de serviços de consultoria e gestão de projectos nas áreas atrás descri-
tas.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nomi-
nal de quatro mil duzentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio
Gustavo Gaston Gaitan, e uma do valor nominal de setecentos e cin-
quenta euros, pertencente ao sócio Alfredo Esteban Lagleyze.

ARTIGO 4.º

1 � A transmissão de quotas entre sócios, no todo ou em parte,
não carece de consentimento da sociedade.

2 � A transmissão de quotas a terceiros, ascendentes e descenden-
tes, depende do consentimento da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Alfredo Esteban
Lagleyze.

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

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, sem-
pre que se verifique algum dos pressupostos seguintes:

a) Com o consentimento do respectivo titular;
b) Insolvência do respectivo sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
d) Venda ou adjudicação judicial da quota.
2 � Para efeitos de amortização da quota nos termos das alíneas

anteriores, ser-lhes-á atribuído o valor que resultar do último balanço.

ARTIGO 7.º

1 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, até ao limite do quíntuplo do capital social, de acordo com a
deliberação a tomar em assembleia geral por unanimidade dos sócios,
representantes da totalidade do capital.

2 � Os sócios podem fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, os quais podem ou não vencer juros.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode adquirir e alienar participações em sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e
associar-se com outras para formar agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 9.º

A representação voluntária de um sócio nas assembleias gerais pode
ser conferida, para além das pessoas previstas no n.º 5 do artigo 249.º
do Código das Sociedades Comerciais, a outros representantes estra-
nhos à sociedade.

Declararam ainda os outorgantes que ficam de conta da sociedade
todas as despesas relacionadas com a sua constituição e registo, fican-
do desde já o gerente autorizado a levantar o capital social deposita-
do, para pagamento de despesas já efectuadas em nome da sociedade
e a iniciar a actividade que constitui o objecto social, podendo cele-
brar em nome da sociedade os correspondentes negócios jurídicos.

Assim o disseram.
Adverti os outorgantes da obrigatoriedade do registo no prazo de

três meses.

Está conforme o original.

 27 de Agosto de 2004. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2007720760

ALMADA

VITORINO & MELO � SOCIEDADE MEDIADORA
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º  12 445/
20040705; identificação de pessoa colectiva n.º 506330850; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 04/20040705.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vitorino & Melo � Sociedade Me-
diadora de Seguros, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Justino Montalvão, 48,
em Palhais, freguesia da Charneca da Caparica, concelho de Almada.

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 mediação de seguros.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de quatro mil e quinhentos euros pertencente ao sócio
Vasco Carlos de Oliveira Vitorino e outra do valor nominal de qui-
nhentos euros pertencente à sócia Ana Paula Melo Gonçalves Pedro
Vitorino.

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 Vasco Carlos de Oli-
veira Vitorino.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

8 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000265727
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ALFA BUS � VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 490/
20040816; identificação de pessoa colectiva n.º 506987752; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 03/20040816

Certifico que foi registada a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALFA BUS � Viagens e Turismo,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Eucaliptos, 3, 4.º-B,
freguesia de Laranjeiro, concelho de Almada.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de transportes públicos
rodoviários internos e internacionais de passageiros, agência de via-
gens e turismo.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cem mil
euros, representado por uma quota de igual valor do seu único sócio,
Bruno José Januário Cameira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado compete a um ou mais gerentes eleitos em assembleia ge-
ral.

2 � Ficam, porém, desde já designados gerentes o sócio Bruno José
Januário Cameira e José Manuel Fitas Pestana, solteiro, maior, natu-
ral de Assunção, Elvas, e residente na Rua de Cristóvão Figueiredo,
15, rés-do-chão, direito, Setúbal.

3 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares de
capital até ao montante de duzentos mil euros.

ARTIGO 6.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.

ARTIGO 7.º

O sócio único fica autorizado a celebrar entre ele e a sociedade
negócios jurídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

23 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000265747

CONTALFIN � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 487/
20040811; identificação de pessoa colectiva n.º 506720160; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20040811.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONTALFIN � Serviços de Con-
tabilidade, L.da, e tem a sua sede na Rua de Galileu Saúde Correia, 7-A,
freguesia de Pragal, concelho de Almada.

2 � A sociedade por simples deliberação da gerência poderá deslo-
car a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
assim como criar filiais, sucursais, agências, delegações ou quaisquer
outras formas de representação quer em Portugal quer no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem o seguinte objecto social: Serviços de contabili-
dade, assessoria económica e financeira, assessoria e consultoria fis-
cal.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de cinco mil euros, e corresponde à soma de
duas quotas, iguais, do valor nominal de dois mil e quinhentos euros,
cada, pertencente uma a cada um dos sócios, Leonel Gomes Mateus e
Paula Cristina Ferro Fernandes Ribeiro Mateus.

2 � Qualquer dos sócios poderá fazer à sociedade os suprimentos
de que ela careça nas condições e termos definidos em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, Leo-
nel Gomes Mateus e Paula Cristina Ferro Fernandes Ribeiro Mateus,
que ficam desde já designados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas total ou parcial, entre sócios, descendentes e
ascendentes é livre, mas a estranhos depende do consentimento da
sociedade em primeiro lugar e dos sócios não cedentes em segundo,
os quais têm o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Aos sócios poderão ser exigidas a realização de prestações suple-
mentares de capital até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
aviso de recepção dirigida aos sócios com a antecedência mínima de
quinze dias, salvo se a lei exigir outras formalidades ou estabelecer
prazo mais longo.

ARTIGO 9.º

É inteiramente proibido a qualquer gerente ou mandatário obrigar
a sociedade em quaisquer actos e ou contratos estranhos ao objecto
social ou às suas actividades, designadamente em letras de favor, fian-
ças, abonações, termos de responsabilidade e demais actos, contratos
e documentos de interesse alheios aos negócios sociais.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos casos se-
guintes:

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

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

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

legitimários;
e) Por interdição, inabilitação, exoneração e exclusão de qualquer

sócio;
f) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja só-

cio.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço, e que, posteriormente, seja criada uma quota ou várias, des-
tinadas a serem alienadas a um ou a algum 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, o qual será pago no prazo máximo de seis meses.

23 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000265757

TINSEL � ELECTRICIDADE E INSTRUMENTAÇÃO,
NAVAL E INDUSTRIAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 489/
20040813; identificação de pessoa colectiva n.º 507082605; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 04/20040813.
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Certifico que foi registada a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma TINSEL � Electricidade e Instru-
mentação, Naval e Industrial, Unipessoal, L.da

2.º

A sede da sociedade é na Rua de José Gomes Ferreira. lote 154,
Aroeira, freguesia da Charneca da Caparica, concelho de Almada.

 § único. A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

3.º

O objecto social consiste em montagem e reparações de instala-
ções eléctricas, de instrumentação, hidráulicas, pneumáticas, navais e
industriais.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, e corresponde a uma única quota, pertencente à única sócia
Maria da Luz Marques Andrade Talhas.

5.º

A gerência da sociedade, dispensa de caução, remunerada ou não,
pertence a sócios ou a pessoas estranhas à sociedade, a eleger em
assembleia geral sendo suficiente a assinatura de um gerente, para que
a sociedade se considere validamente obrigada em todos os seus actos
e contratos.

6.º

A celebração de negócios jurídicos, que deverão servir a prossecu-
ção do objecto social, entre a única sócia e a sociedade ficam desde já
autorizados.

25 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000265759

BLUEGEL � ULTRACONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 485/
20040810; identificação de pessoa colectiva n.º 507065182; ins-
crição n.º  1; número e data da apresentação: 02/20040810.

Certifico que, entre Ana Sofia Correia de Brito Antunes Amaro e
António Luís Gonçalves Amaro, foi constituída a sociedade acima
referida, cujo contrato é o seguinte:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma BLUEGEL � Ultracongelados, L.da

2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Aliança Povo Mo-
vimento das Forças Armadas, 7, C, freguesia de Cacilhas, concelho de
Almada.

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

3 � É dispensada a deliberação dos sócios para a criação de sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas de representação, em ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

3.º

Objecto

A sociedade tem como objectivo o comércio a retalho e por gros-
so de peixe e marisco congelado, gelados, pré-cozinhados e panados,
carnes congeladas, produtos de charcutaria, enlatados, conservas, fru-
tas, legumes, congelados, caracóis, importação e exportação de con-
gelados e ultracongelados.

4.º

Capital

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de vinte e
cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de doze
mil e quinhentos euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

5.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em mas-

sa falida ou insolvente;
b) A quota seja cedida sem consentimento da sociedade fora dos

casos previstos no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Sociedades
Comerciais.

6.º

 Gerência

1 � A gerência fica a cargo de ambos os sócios desde já designados
como gerentes.

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

7.º

Participação noutras sociedades

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.

Disseram ainda os outorgantes que a sociedade poderá iniciar ime-
diatamente a sua actividade ficando a gerência desde já autorizada a:

a) Celebrar todos os actos compreendidos no objecto social;
b) Levantar o capital social para aquisição de equipamento;
c) Celebrar contratos de leasing ou outros contratos para aquisição

de veículos automóveis ou de equipamento.

21 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000265799

DOLBAC � CONSTRUÇÕES S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 09539/
161098; identificação de pessoa colectiva n.º 503474142; inscri-
ções n.os 13 e 17; números e data das apresentações: 03 e 07 de
27/07/2004.

Certifico que, pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço de capital e
alteração parcial do contrato quanto ao artigo 4.º

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de duzentos mil euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de cem
mil euros, cada uma e uma de cada sócio, e o de transformação em
sociedade anónima, ficando os artigos com a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DOLBAC � Construções, S. A., é uma
sociedade anónima e rege-se pelos seguintes estatutos e pela legisla-
ção aplicável.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel José Gomes, 10,
freguesia da Cova da Piedade, concelho de Almada.

2 � O conselho de administração poderá, por simples deliberação,
deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes e, bem assim, estabelecer ou extinguir quaisquer agências,
delegações ou outras formas de representação, no território nacional
ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a indústria da construção civil e obras
públicas, execução, coordenação e fiscalização de projectos de obras
públicas e particulares, compra e venda de imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade pode, livremente e mediante deliberação do con-
selho de administração, adquirir e alienar participações em sociedades
com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis espe-
ciais ou em agrupamentos complementares de empresas.

2 � A sociedade pode gerir a carteira de títulos pertencentes à
sociedade.
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CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de duzentos mil euros, dividido em 20 000
acções do valor nominal de dez euros cada uma e encontra-se total-
mente subscrito.

2 � O capital social pode ser elevado, por uma ou mais vezes, por
entradas em dinheiro, até ao montante de um milhão de euros, por
deliberação do conselho de administração, com o parecer favorável
do conselho fiscal.

ARTIGO 6.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, recíproca e li-
vremente convertíveis.

2 � Poderão haver títulos de mil acções.
3 � Os títulos, definitivos ou provisórios, serão assinados pela

administração.
ARTIGO 7.º

A transmissão das acções é livre mas, quando se trate de acções
nominativas os outros sócios têm direito de preferência.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização da sociedade

ARTIGO 8.º

1 � A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração, composto por três ou cinco membros, eleitos pela
assembleia geral, por um período de três anos, sendo permitida a re-
eleição.

2 � Ao presidente do conselho de administração cabe dirigir os
trabalhos das reuniões e orientar as actividades da sociedade em con-
formidade com a lei, os estatutos e as deliberações da assembleia ge-
ral.

3 � O conselho de administração, sem prejuízo da sua competên-
cia, poderá nomear de entre os seus membros, um, com a categoria
de administrador-delegado, e delegar nele os seus poderes dentro dos
limites estabelecidos por lei.

4 � O presidente do conselho de administração terá voto de qua-
lidade.

5 � Enquanto o capital social não exceder duzentos mil euros,
seguir-se-á o regime de administrador único.

ARTIGO 9.º

1 � A responsabilidade de cada administrador eleito em assembleia
geral deve ser caucionada pelo depósito no cofre da sociedade de dez
mil euros ou por outra forma legal, podendo, no entanto, a assembleia
geral deliberar a dispensa da mesma.

ARTIGO 10.º

1 � Compete ao conselho de administração da sociedade repre-
sentar plenamente a sociedade em juízo e fora dele, cabendo-lhes os
mais amplos poderes de gestão, nomeadamente adquirir, vender ou
por qualquer forma alienar ou onerar bens móveis ou imóveis e direi-
tos sobre eles, tomar e dar de arrendamento quaisquer prédios ou parte
dos mesmos.

2 � O conselho de administração poderá deliberar sobre a emissão
de obrigações sem necessidade da aprovação das assembleias de accio-
nistas, bem como fixar as condições da emissão.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade obriga-se validamente pelas assinaturas de:
a) Dois administradores, ou do administrador único, enquanto vi-

gorar este regime;
b) Do administrador-delegado.

ARTIGO 12.º

1 � O conselho de administração reunirá tantas vezes quantas
entender necessárias, havendo, pelo menos uma em cada mês.

2 � As decisões do conselho de administração serão sempre to-
madas por maioria.

ARTIGO 13.º

1 � O conselho de administração reunirá na sede da empresa ou
em qualquer delegação.

2 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar nas reu-
niões por outro membro do conselho de administração, desde que lhe
tenha dado poderes de representação.

ARTIGO 14.º

1 � A fiscalização dos negócios da sociedade será exercida por um
fiscal único efectivo e um suplente, eleitos por um período de três
anos, sendo permitida a reeleição, podendo a assembleia geral delibe-
rar eleger um conselho fiscal composto por três membros efectivos e
um suplente.

2 � A assembleia geral que eleger os membros do conselho fiscal
designará o seu presidente.

ARTIGO 15.º

1 � O conselho fiscal reunirá ordinariamente nos prazos estabele-
cidos por lei e extraordinariamente sempre que convocado pelo seu
presidente ou pelo conselho de administração.

2 � As deliberações serão tomadas por maioria.

CAPÍTULO IV

Deliberações dos accionistas

ARTIGO 16.º

A assembleia geral, regularmente constituída, representa a univer-
salidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vinculativas para
todos eles.

ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito
a voto, sendo que a cada acção corresponde um voto.

2 � Para efeito de participação na assembleia dos respectivos ac-
cionistas, as acções deverão ser depositadas na sede da sociedade ou
numa instituição bancária com quinze dias de antecedência, da data
marcada.

ARTIGO 18.º

Competirá, à assembleia geral, para além do disposto na lei e nos
presentes estatutos:

a) Eleger a respectiva mesa;
b) Eleger os membros do conselho de administração e designar o

seu presidente;
c) Eleger os membros do conselho fiscal, bem como o seu presi-

dente.
ARTIGO 19.º

A convocação da assembleia geral será feita pelo presidente da
respectiva mesa ou por quem o substituir.

ARTIGO 20.º

1 � A assembleia geral reúne ordinariamente até 31 de Março de
cada ano e extraordinariamente a pedido de um dos órgãos ou dos
accionistas representantes do capital necessário por lei.

2 � As reuniões ordinárias e extraordinárias têm ordens de traba-
lho específicas.

ARTIGO 21.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
dois secretários, eleitos trienalmente.

CAPÍTULO V

Resultados e dividendo

ARTIGO 22.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a aplicação que
a assembleia geral determinar.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

ARTIGO 23.º

1 � Os membros efectivos da mesa da assembleia geral, do conse-
lho de administração e conselho fiscal, serão ou não remunerados,
conforme decidir uma comissão especial constituída por três accio-
nistas eleitos, trienalmente, pela assembleia geral, com possibilidade
de reeleição.
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2 � Decidindo pela remunerabilidade, a comissão a que se refere o
número anterior fixará, anualmente, os quantitativos da remuneração.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Helena Cristina
Cordeiro Mesquita. 2001152094

ALMAFITNESS � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DESPORTIVOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 483/
20040809; identificação de pessoa colectiva n.º 507017617; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20040809.

Certifico que, Eunice Maria Marmelo Guerra de Abreu, constituiu a
sociedade acima referida, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

 1 � A sociedade adopta a firma ALMAFITNESS � Comércio de
Equipamentos Desportivos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Salgueiro Maia, 1,
loja 9-F, freguesia e concelho de Almada.

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 importação e comércio a retalho e
por grosso de equipamentos desportivos e vestuário desportivo e su-
plementos alimentares desportivos.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada confor-
me aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

20 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000265796

BIOSTASIA � PROJECTOS E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11488/
20040811; identificação de pessoa colectiva n.º 507073940; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação:10/20040811.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BIOSTASIA � Projectos e Servi-
ços de Engenharia L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Raúl Pereira de Sousa, 5,
3.º, direito, Vale Flores de Baixo, freguesia de Feijó, concelho de Almada.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na elaboração de projectos de en-
genharia e arquitectura. Prestação de serviços de engenharia e arqui-
tectura na área do ambiente agrícola, manutenção, recuperação de
jardins e requalificação paisagística. Comércio, importação e expor-
tação de equipamento e produtos para a área agrícola e ambiental.
Consultadoria de engenharia e arquitectura.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de quatro mil e quinhentos euros pertencente à sócia Marisa
Nazaré Morgado Saias, e duas iguais do valor nominal de duzentos e
cinquenta euros pertencente uma a cada um dos sócios Arquimínio
Rodrigo Canholas Saias Morgado e Ricardo Jorge Costa Pereira.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Marisa Nazaré Morga-
do Saias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes ca-
sos:

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

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

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

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria simples, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou 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 noventa dias a contar da data do falecimen-
to, 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.

23 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000265792

HABILOURENÇO � SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 493/
20040817; identificação de pessoa colectiva n.º 507077032; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 04/20040817.
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Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HABILOURENÇO � Sociedade
Mediação Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Carolina Michaelis, 6,
1.º-B, freguesia de Feijó, concelho de Almada.

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 mediação imobiliária e gestão
de condomínios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de quatro mil e quinhentos euros titulada pelo sócio
João Paulo Neves Lourenço e outra do valor nominal de quinhentos
euros titulada pelo sócio Hugo Miguel Palma Fernandes.

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 suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

1 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
2 � A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do

capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

26 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000265789

ALBINO & LEONEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 491/
20040816; identificação de pessoa colectiva n.º 507066251; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 04/20040816.

Certifico que entre Albino António Domingos e Leonel Augusto
Garcia Domingues foi constituída a sociedade acima referida, cujo
contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Albino & Leonel, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Hortenses, lote 104,
Bairro de São João, freguesia de Sobreda, concelho de Almada.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos alimen-
tares congelados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de quotas iguais do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária 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 socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

24 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000265788

COLORGEST � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE PRODUTOS GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 481/
20040805; identificação de pessoa colectiva n.º 506949753; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20040805.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COLORGEST � Importação e Co-
mércio de Produtos Gráficos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Piteira Santos, 5-A,
Vale de Flores, freguesia de Feijó, concelho de Almada.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e expor-
tação de equipamentos para a indústria de artes gráficas, tintas, ver-
nizes, artigos de papelaria, produtos químicos e acessórios e produtos
gráficos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de quatro mil euros, pertencente à sócia Ana Paula Gaspar
Inácio dos Santos Pinto, uma do valor nominal de setecentos e cin-
quenta euros, pertencente ao sócio Miguel da Ascenção Alves e uma
do valor nominal de duzentos e cinquenta euros, pertencente ao só-
cio Joaquim da Cruz Ferreira Nascimento.

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Ana Paula Gaspar Inácio
dos Santos Pinto.

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 agrupamento complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

19 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000265786

JOÃO CARLOS SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 480/
20040804; identificação de pessoa colectiva n.º 507058240; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 06/20040804.

Certifico que João Carlos Costa da Silva constituiu a sociedade acima
referida cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Carlos Silva, Unipessoal L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa de António Luís Go-
mes, 1, Vale Fetal, freguesia da Charneca de Caparica, concelho de
Almada.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal perten-
cente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pertence ao sócio único, ficando des-
de já nomeado gerente, com ou sem remuneração conforme ele deci-
dir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

18 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000265784

ANA & PRISCILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 475/
20040730; identificação de pessoa colectiva n.º 506993973; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 02/20040730.

Certifico que entre Priscila Alexandrina Morais Carapeto de
Athayde Esteves e Ana Luísa Rodrigues Pereira foi constituída a so-
ciedade acima referida cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ana & Priscila, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Duarte Leite, 31, no
lugar de Vale Fetal, Palhais, freguesia de Charneca de Caparica, con-
celho de Almada.

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 pão, produtos de
pastelaria, de confeitaria e outras actividades hoteleiras.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais do valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma
e uma de cada sócia.

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 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

ARTIGO 5.º

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

16 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000265782

2 EM LINHA � DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS
E REVISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 477/
20040802; identificação de pessoa colectiva n.º 506586685; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 03/20040802.

Certifico que entre António José de Sousa Monteiro e Nuno Miguel
da Silva Monteiro foi constituída a sociedade acima referida cujo
contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma 2 Em Linha � Distribuicão de Jor-
nais e Revistas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Doutor Alberto Araújo,
16, 10.º, no lugar e freguesia de Cova da Piedade, concelho de Almada.

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 transporte e distribuição, em
veículos ligeiros com peso bruto igual ou inferior a três toneladas e.
meia, de jornais e revistas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais no
valor nominal de dois mil e quinhentos euros, cada, tituladas uma por
cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

17 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000265781

ISMAEL DUARTE, CONSULTORIA FINANCEIRA
E AVALIAÇÕES IMOBILIÁRIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 448/
20040706; identificação de pessoa colectiva n.º 506972941; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20040706.

Certifico que Ismael Duarte Soares Silvério, constituiu a sociedade
acima referida, cujo contrato é o seguinte:

1.º

1 � A sociedade é constituída sob o tipo de sociedade unipessoal
por quotas.
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2 � A sociedade adopta a firma Ismael Duarte, Consultoria Finan-
ceira e Avaliações Imobiliárias, Sociedade Unipessoal, l

2.º

A sede da sociedade é na Rua do Forte, número doze, rés-do-chão
freguesia de Pragal, concelho de Almada.

3.º

O objecto social consiste na consultoria financeira para financia-
mentos, avaliações de património imobiliário e mobiliário, inspec-
ções técnicas a imóveis, formação.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de dez mil
euros e corresponde à soma de uma única quota de dez mil euros
pertencente ao único sócio Ismael Duarte Soares Silvério.

5.º

1 � A gerência, dispensada de caução, remunerada ou não, con-
forme ele for deliberado em assembleia geral, pertence ao único sócio
Ismael Duarte Soares Silvério.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos é suficiente a intervenção de um ge-
rente.

6.º

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

9 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000265801

JOSÉ MANUEL GARCIAS � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 484/
20040809; identificação de pessoa colectiva n.º 506962091; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 02/20040809.

Certifico que José Maria Garcias, constituiu a sociedade acima re-
ferida, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jose Manuel Garcias Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Dr. Aresta Branco,
7, rés-do-chão direito, Costa da Caparica, freguesia da Costa da
Caparica, concelho de Almada.

2 � A gerência fica desde já autorizada, se e quando o entender, a
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto grossista de hortofrutícolas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros corresponde a uma única quota, de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único José Manuel Garcias.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, quer passiva quer activamente, fica a cargo do sócio José
Manuel Garcias; que, desde já, fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares de capital
até ao montante de cinco mil euros, desde que aprovadas em assembleia
geral, e o sócio poderá celebrar com a sociedade contratos de supri-
mentos nos termos a fixar em assembleia geral.

20 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000265802

MOITA

P. G. L. � PROPRIEDADES, GESTÃO
E IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Estrada Nacional n.º 11, Fonte da Prata, Alhos Vedros,
Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 01205/
960208; identificação de pessoa colectiva n.º 502098805; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 01/2307004.

Apresentação n.º 1/2307004.
Facto inscrito: aumento de capital com a quantia de

46 5036,06 euros, subscrito pelos sócios e pela entrada de novos só-
cios da seguinte forma: Associação dos Comerciantes Grossistas do
Sul com 419 525,24 euros; ACONGROSUL � Associação dos Comer-
ciantes Grossistas do Sul, com 20 510,82 euros; António Manuel de
Araújo Lucena, casado com Dora Isabel Mousinho dos Santos Lucena
em comunhão de adquiridos, Rua de 1.º de Maio, Brejos, Moita; Rui
Jorge Guerreiro de Jesus Ferreira, casado com Alda Cristina Mendes
Matias Ferreira em comunhão de adquiridos, Avenida de Angola, 20,
Casal de Cambra, Sintra; Carlos João Ferreira Pinto, casado com Dul-
ce Maximino Cameira Marques Pinto em comunhão de adquiridos,
Rua de Bento Gonçalves, lote 803, esquerdo, Fernão Ferro, Seixal;
Inácio Góis dos Santos, viúvo, Avenida de Pedro Álvares Cabral, 3,
4.º, direito, Setúbal; Domingo Bolívar Machado Dias, divorciado,
Avenida do Dr. José Grilo Evangelista, Urbanização dos Barris, 19,
3.º, direito, Alcochete; Silvério de Figueiredo da Costa, casado com
Maria Jorge de Gouveia Caetano da Costa em comunhão de adquiri-
dos, Rua da Cidade de Nova Lisboa, 9, Santa Maria dos Olivais, Lis-
boa; e Círia Evertina Lopez Salgado Soto, casada com Albino Manuel
dos Santos Tavares Girante em comunhão de adquiridos, Lagameças,
Poceirão, Palmela (novos sócios), com 2500 euros cada; José Lopes
dos Santos, casado com Alzira das Dores Gonçalves Costa Lopes em
comunhão geral, Rua do Infante D. Henrique, 35, Vale de Milhaços,
Corroios, Seixal (novo sócio), com 7500 euros.

Alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 4.º
Capital: 480 000 euros.
Sócios e quotas unificadas: Associação dos Comerciantes Grossistas

do Sul � 430 000 euros; ACONGROSUL � Associação dos Comer-
ciantes Grossistas do Sul � 25 000 euros; António Manuel de Araújo
Lucena; Rui Jorge Guerreiro de Jesus Ferreira; Carlos João Ferreira
Pinto; Inácio Góis dos Santos; Domingo Bolívar Machado Dias;
Silvério de Figueiredo da Costa e Círia Evertina Lopez Salgado Soto �
2500 euros, cada; José Lopes dos Santos � 7500 euros.

Conferida, está conforme.

24 de Agosto de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007092271

P. G. L. � PROPRIEDADES, GESTÃO
 E IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Estrada Nacional n.º 11, Fonte da Prata, Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 01205/
960208; pessoa colectiva n.º 502098805; inscrição n.º 17; núme-
ro e data da apresentação: 02/2307004.

Projecto de estatutos (documento complementar)

ARTIGO 1.º

Forma e denominação

A sociedade adopta a denominação P. G. L. � Propriedades, Ges-
tão e Imobiliária, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sede social é na Estrada Nacional n.º 11, Fonte da Prata,
freguesia de Alhos Vedros.

2 � O conselho de administração pode também estabelecer filiais,
sucursais ou outras formas de representação social, em território na-
cional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a indústria da construção civil, execu-
ção de empreitadas, construção de imóveis para venda, compra de
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prédios e revenda dos adquiridos para esse fim, prospecção, estudos,
comercialização e assistência técnica no âmbito da construção de
imóveis e empreendimentos urbanísticos, administração de proprie-
dades próprias ou alheias.

ARTIGO 4.º

Outras participações

A sociedade poderá ainda adquirir ou alienar participações de toda
a espécie e natureza, tomar parte ou interessar-se por qualquer forma
e com qualquer entidade noutras sociedades, empresas, seja qual for o
objecto, tipo, lei reguladora ou nacionalidade, bem como fazer-se
representar nos respectivos órgãos sociais e praticar todos os actos
mencionados a estes fins.

ARTIGO 5.º

Capital

O capital social que se encontra integralmente realizado é de qua-
trocentos e oitenta mil euros, correspondente a noventa e seis mil
acções, com o valor nominal de cinco euros cada uma.

ARTIGO 6.º

Acções

1 � As acções da sociedade serão nominativas.
2 � Haverá títulos representativos de uma, dez, cem, e mil ac-

ções.
ARTIGO 7.º

Transmissão das acções

1 � A transmissão das acções, com excepção da primeira trans-
missão efectuada entre Associação dos Comerciantes Grossistas do Sul
e os seus associados, fica subordinada e não pode ser efectuada sem
estarem preenchidas as seguintes condições:

a) O beneficiário da transmissão deverá ser associado fundador ou
aderente no pleno gozo dos seus direitos, da Associação dos Comer-
ciantes Grossistas do Sul, titular efectivo do direito à ocupação e
exploração de espaços comerciais existentes no edifício sito à Estra-
da Nacional n.º 11, Fonte da Prata, freguesia de Alhos Vedros, conce-
lho da Moita;

b) A transmissão das acções só é possível se o transmitente não
estiver em dívida com o pagamento de qualquer quantia à Associação
acima identificada, ou a pessoas ou entidades que sejam beneficiários
de qualquer garantia de cumprimento de obrigação prestada pela As-
sociação;

c) Os associados fundadores ou aderentes da Associação dos Co-
merciantes Grossistas do Sul têm direito de preferência sobre tercei-
ros na transmissão inter vivos das acções;

d) A transmissão de acções referida nos números anteriores só é
possível em lotes de 500 acções, 750 acções e 1.000 acções, não
podendo ser transmitidas inter vivos ou mortis causa de forma dife-
rente;

e) Em caso de haver mais do que um interessado na aquisição das
acções abrir-se-à licitação entre os interessados, funcionando como
pregoeiro um dos membros da Direcção da Associação dos Comerci-
antes Grossistas do Sul, a determinar por esta;

f ) O membro da direcção encarregado de proceder ao leilão avisará
os licitantes do dia e hora em que o mesmo terá lugar, mediante en-
vio de carta registada com aviso de recepção ou mediante recolha de
assinaturas dos licitantes comprovando que ficaram cientes da data e
hora em que o leilão terá lugar;

g) O leilão será declarado aberto pelo membro da direcção e deve-
rá findar no prazo máximo de trinta minutos após a sua abertura pelo
referido membro da direcção, ficando apurado o que tiver efectuado o
lance mais elevado;

h) O membro da direcção lavrará acta onde constará o lance mais
elevado, a identificação de quem o tiver feito, bem como a hora de
início e encerramento do leilão;

i) A transmissão das acções só produzirá os seus efeitos relativa-
mente à sociedade quando o transmitente comunicar à administração
por carta registada, que transmitiu as acções de que é titular enten-
dendo se a data do carimbo de envio dos CTT como sendo a data a
partir da qual deixou de ser accionista passando a sê-lo o transmissário;

j) As acções são transmissíveis, por morte ou incapacidade provocada
por doença incapacitante, para as pessoas que sejam seus herdeiros
legais, integrando respectivamente e por essa mesma ordem a pri-
meira e segunda classe de sucessíveis prevista no artigo 2133.º do
Código Civil, desde que estes exerçam a mesma actividade de comer-
ciantes grossistas e estejam em efectividade de funções;

k) A transmissão das acções é possível aos accionistas que sendo
associados fundadores ou aderentes da Associação dos Comerciantes

Grossistas do Sul exerçam o mesmo ramo de comércio exercido pelo
transmitente vendendo o mesmo tipo de bens, salvo se houver mu-
dança de ramo autorizado pelos demais accionistas.

l ) As acções pertencentes à Associação dos Comerciantes Grossistas
do Sul só poderão ser alienadas através de autorização prévia obtida
em assembleia geral daquela Associação com maioria qualificada.

ARTIGO 8.º

Amortização de acções

1 � A sociedade poderá amortizar as acções nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Nos casos em que a transmissão de acções se processe por for-

ma não autorizada no contrato de sociedade;
c) Nos casos de falência ou insolvência do titular das acções e nos

casos em que seja decretada qualquer providência judicial ou adminis-
trativa relativamente às acções;

d) Nos casos em que por morte ou incapacidade permanente para
o trabalho do titular das acções estas sejam transmitidas para o her-
deiro que não pertença à primeira ou segunda classe de sucessíveis
previstas no artigo 2133.º do Código Civil;

e) Nos casos em que por morte ou incapacidade permanente para
o trabalho do titular das acções sejam transmitidas para herdeiro que
embora pertença à primeira ou segunda das classes sucessíveis referi-
das no número anterior, não exerçam, todavia, a actividade de co-
merciantes grossistas, não sejam associados fundadores ou aderentes
da Associação dos Comerciantes Grossistas do Sul e neste não exer-
çam o mesmo ramo de actividade do anterior titular, vendendo o
mesmo tipo de bens;

f) A amortização prevista nas alíneas d) e e) não se efectuará sem-
pre que os herdeiros do titular das acções procedam no prazo máxi-
mo de doze meses à transmissão dessas acções nos termos previstos
nos presentes estatutos;

g) No caso de não ser respeitado o prazo previsto no número
anterior, os contitulares das acções bem como a respectiva herança
perderão todos o direitos patrimoniais e sociais relativos à qualidade
de accionista, continuando todavia vinculados às obrigações do accio-
nista falecido ou incapacitado não podendo exigir da sociedade o
pagamento de qualquer quantia seja a que título for;

h) Se a sociedade tiver o direito do amortizar as acções, pode, em
vez disso, adquiri tas ou fazê-las adquirir por outro ou outros accio-
nistas previstas no artigo 9.º;

i) Nos casos em que se verifique a perda do direito à ocupação e
exploração do espaço comercial que o titular das acções possui nas
instalações da sociedade ou for excluído de associado da Associação
dos Comerciantes Grossistas do Sul.

2 � A contrapartida da amortização das acções, prevista no nú-
mero anterior, com excepção da alínea a), será:

a) Nos casos previstos na alínea b) e c), metade do seu valor no-
minal;

b) Nos casos das alíneas d) e e) será o valor estabelecido anual-
mente em assembleia geral se os herdeiros não procederem à respec-
tiva transmissão no prazo previsto na alínea f) do número anterior.

3 � A deliberação de amortização poderá ser tomada no prazo; de
um ano a contar da data do conhecimento dos factos que fundamen-
tam a amortização;

4 � O pagamento da amortização em todos os casos atrás previs-
tos será efectuado em quatro prestações semestrais, sem juros.

ARTIGO 9.º

Órgãos sociais

1 � São órgãos da sociedade:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O conselho fiscal.
2 � As remunerações dos membros dos órgãos sociais serão fixa-

das pela assembleia geral ou por uma comissão de accionistas por ela
designada.

3 � Os mandatos dos membros da mesa da assembleia geral do
conselho de administração e do conselho fiscal terão a duração de
três anos, podendo estes ser reeleitos uma ou mais vezes.

ARTIGO 10.º

Composição da assembleia geral

1 � A assembleia geral é composta por todos os accionistas pre-
sentes ou representados que tenham direito a voto.

2 � Os accionistas apenas se podem fazer representar por qual-
quer outro accionista ou administrador, cônjuge, descendente ou as-
cendente representado.
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3 � As convocatórias para as assembleias gerais serão feitas me-
diante o envio de carta registada a remeter com a antecedência mí-
nima de trinta dias.

4 � Não têm direito de voto os accionistas que:
a) Não se encontrem inscritos no livro de registo de titulares de

acções nominativas;
b) Não tenham efectuado o depósito das acções na sede da socie-

dade com, pelo menos, quarenta e oito horas de antecedência sobre a
data da realização da assembleia.

5 � A assembleia geral pode deliberar em segunda convocatória,
decorrida que seja uma hora sobre a hora marcada para a assembleia
em primeira convocatória em todos os casos em que não for exigido
quórum legal ou estatutário indispensável à deliberação.

6 � As actas das assembleias gerais serão assinadas por todos os
elementos da mesa presentes à reunião dispensando-se a sua assinatu-
ra pelos demais accionistas presentes.

ARTIGO 11.º

Competência da assembleia geral

1 � Compete à assembleia geral:
a) Aprovar o plano de actividades, anual e plurianual;
b) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
c) Deliberar sobre a proposta de resultados;
d) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade;
e) Eleger os titulares dos demais órgãos sociais;
f) Deliberar sobre alterações dos estatutos;
g) Deliberar sobre qualquer outro assunto para que tenha sido

convocada.
2 � As deliberações são tomadas por maioria de votos emitidos

na assembleia geral, sempre que a lei não exija maior número, com
excepção do previsto nas alíneas a), e) e f), em que será exigida maioria
qualificada, dos votos emitidos.

ARTIGO 12.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
por dois secretários, eleitos por esta.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral são renováveis,
mantendo-se em efectividade de funções até à posse dos membros
que os venham substituir.

ARTIGO 13.º

Reuniões da assembleia geral

A assembleia geral reunir-se-à, pelo menos, uma vez por ano e sem-
pre que for convocada nos termos da lei ou a requerimento do con-
selho da administração, do conselho fiscal ou de accionistas, com pelo
menos, dez por cento do capital social.

ARTIGO 14.º

Composição do conselho de administração

1 � A sociedade é administrada por um conselho de administração
composto por um presidente, um vice presidente e um vogal.

2 � Nas deliberações do conselho o presidente tem voto de quali-
dade.

3 � O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cado, pelo seu presidente, com pelo menos, quatro dias de antecedên-
cia.

4 � A sociedade obriga-se pela assinatura do presidente do conse-
lho de administração conjuntamente com os demais administradores
em efectividade de funções ou outra forma que vier a ser deliberada
pela assembleia geral.

ARTIGO 15.º

Competência do conselho de administração

1 � Compete ao conselho de administração assegurar a gestão dos
negócios da sociedade, sendo lhes atribuídos os mais amplos poderes
e cabendo-lhe, designadamente:

a) Gerir o orçamento e acompanhar a sua execução;
b) Gerir os negócios e praticar todos os actos relativos ao objecto

social que não caibam na competência de outro orgão da sociedade;
c) Adquirir, alienar ou onerar participações no capital de outras

sociedades;
d) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente, propor e acompanhar acções, confessar, desistir, transigir e
aceitar compromissos arbitrais;

e) Adquirir, alienar ou onerar bens móveis e imóveis;
f) Estabelecer a organização técnico administrativa da sociedade;
g) Decidir sobre a admissão de pessoal e sua remuneração;
h) Constituir procuradores e mandatários da sociedade, nos termos

que julgue a convenientes;
i) Exercer as demais competências que lhe caibam por lei, inde-

pendentemente, e sem prejuízo das que lhe sejam delegadas pela
assembleia geral;

j) Eleger de entre os seus membros o presidente e o vice-presi-
dente

2 � Incumbe especialmente ao presidente do conselho de admi-
nistração:

a) Representar o conselho em juízo e fora dele;
b) Coordenar a actividade do conselho de administração e convo-

car e dirigir as a respectivas reuniões,
c) Zelar pela correcta execução, das deliberações do conselho de

administração.
ARTIGO 16.º

Conselho fiscal

1 � A fiscalização da sociedade compete a um conselho fiscal
composto por um presidente, dois vogais efectivos e um suplente,
devendo um dos vogais efectivos é o suplente ser revisores oficiais de
tontas.

2 � O conselho fiscal pode ser coadjuvado por técnicos especial-
mente designados ou contratados para esse efeito e ainda por empre-
sas especializados em trabalhos de auditoria.

3 � O mandato é pelo período de três anos renováveis coinciden-
te com o mandato do conselho fiscal da Associação dos Comercian-
tes Grossistas do Sul.

ARTIGO 17.º

Competência do conselho fiscal

1 � Compete ao conselho fiscal:
a) Fiscalizar a administração da sociedade;
b) Vigiar pela observância da lei e do contrato de sociedade;
c) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e do-

cumentos que lhe servem de suporte;
d) Verificar, quando o julgue conveniente e pela forma que enten-

da adequada, os valores em caixa e as existências de qualquer espécie,
dos bens ou valores pertencentes à sociedade ou por ela recebidos em
garantia, depósito ou outro título;

e) Verificar a exactidão do balanço e da demonstração de resulta-
dos;

f) Verificar-se os critérios valorimétricos adoptados pela sociedade
conduzem a uma correcta avaliação do património e dos resultados;

g) Elaborar anualmente relatório sobre a sua acção fiscalizadora e
dar parecer sobre o relatório, contas e propostas apresentados pela
administração;

h) Convocar a assembleia geral, quando o presidente da respectiva
mesa o não faça, devendo fazê-lo;

i) Chamar a atenção do conselho de administração para qualquer
assunto que deva ser ponderado e pronunciar-se sobre qualquer maté-
ria que lhe seja submetida por aquele órgão.

ARTIGO 18.º

Deliberação do conselho fiscal

As deliberações do conselho fiscal são tomadas por, maioria, sendo
necessário a presença da maioria dos membros em exercício.

ARTIGO 19.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade dissolver-se-à nos casos previstos na lei ou quan-
do for 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
liquidatários.

ARTIGO 20.º

Disposições finais

A administração poderá iniciar as actividades sociais, imediatamente
após a escritura de constituição, bem como proceder ao levantamen-
to das entradas para satisfação das despesas de constituição e aquisi-
ção de bens ou serviços.

Conferida, está conforme.

24 de Agosto de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007092263
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