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4. Empresas � Registo comercial
AVEIRO
ÍLHAVO

SÉRGIO VIEIRA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1684/
26082004; identificação de pessoa colectiva n.º 506999548; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/26082004.

Certifico que João Sérgio Caçoilo Vieira, casado com Ana Maria
Veludo de Sousa e Faro Sacchetti, na comunhão de adquiridos, resi-
dente na Rua de Gil Eanes, 103, Gafanha da Nazaré, Ílhavo, consti-
tuiu por escritura de 18 de Agosto de 2004, lavrada a fl. 147 do livro
n.º 214-E do Cartório Notarial de Ílhavo, a sociedade unipessoal por
quotas em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Sérgio Vieira � Sociedade Unipessoal,
L.da, e tem a sede na Rua de Gil Eanes, 103, cidade e freguesia de
Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo.

2.º

A sociedade tem por objecto a concepção, elaboração e montagem
de trabalhos de design e publicidade e outras actividades de prestação
de serviços às empresas.

3.º

O capital social totalmente subscrito e realizado em dinheiro é de
cinco mil euros e corresponde a uma quota única de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio.

4.º

A gerência da sociedade remunerada ou não conforme vier a ser
decidido pelo sócio, fica a cargo do sócio único, desde já nomeado
gerente, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos.

5.º

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

Cláusula transitória

A sociedade poderá celebrar, mesmo antes do registo, quaisquer
negócios ou contratos necessários à prossecução do objecto social e a
movimentar a quantia correspondente ao capital social, a fim de fa-
zer face às despesas relacionadas com a constituição e início da acti-
vidade social, designadamente com esta escritura e registo, bem como
com a aquisição de bens e serviços necessários ao seu funcionamento.

Declarou ainda o outorgante que não é sócio de outra sociedade
unipessoal.

26 de Agosto de 2004. � A Conservadora, Maria Fernanda Gomes
Cravo. 2008690741

OS AMIGOS DA GAFANHA � SNAC MUSIC BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1683/
18082004; identificação de pessoa colectiva n.º 506921956; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/18082004.

Certifico que entre Carlos Manuel Almeida de Oliveira Henriques,
divorciado, e Isabel Maria Cepas Filipe, solteira, maior, ambos resi-
dentes na Rua do Dr. Alberto Souto, 130, 1.º, frente, C, lugar de Bon-
sucesso, freguesia de Aradas, concelho de Aveiro, constituíram por
escritura outorgada em 19 de Março de 2004, de fl. 62 a fl. 63 do
livro n.º 193-C do 1.º Cartório Notarial de Aveiro, a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Os Amigos da Gafanha � Snac
Music Bar, L.da, tem a sua sede na Avenida de José Estêvão, 462,
freguesia da Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo.

2 � Por deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada, dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda ser

criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste em casa de chá, café, bar, restau-
rante e música ao vivo.

3.º

1 � O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado
em dinheiro, representado por duas quotas, uma no valor nominal de
quatro mil euros, pertencente ao sócio Carlos Manuel Almeida de
Oliveira Henriques, e uma no valor nominal de mil euros, pertencen-
te à sócia Isabel Maria Cepas Filipe.

2 � Por deliberação unânime, poderão ser exigidas aos sócios pres-
tações suplementares de capital até ao montante de cem mil euros.

4.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio Carlos Manuel
Almeida de Oliveira Henriques, com a remuneração que vier a ser
deliberada em assembleia geral.

§ único. A sociedade fica obrigada em todos os actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

Pelos outorgantes foi ainda dito:
Que 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 equipamentos 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.

18 de Agosto de 2004. � A Conservadora, Maria Fernanda Gomes
Cravo. 2008690709

SANTA MARIA DA FEIRA

PROMINENTIA IBÉRICA, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 04833/960708; identificação de pessoa colectiva
n.º 502943343; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição
n.º 21; números e data das apresentações: of. 15 e 16/040616.

Certifico que cessou funções o gerente Victor Manuel Castro Pin-
to, por renúncia, em 28 de Maio de 2004, e foi alterada a redacção
dos artigos 4.º, 5.º, 8.º e 10.º do pacto social, que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação tomada por unanimidade, poderá ser exigida,
aos sócios, a realização de prestações suplementares até ao montante
duzentos mil euros.

ARTIGO 5.º

1 � A administração da sociedade compete a uma gerência plural
composta por dois ou mais gerentes, que podem ser pessoas estranhas
à sociedade e que são eleitos em assembleia geral e ou designados pelos
sócios.

2 � O sócio António Ferreira Alves da Silva tem direito a desig-
nar dois gerentes e a sócia Maria de Lurdes da Silva Leal Maranhas o
direito a designar um gerente.

3 � A designação feita ao abrigo do número anterior far-se-á por
nomeação do sócio que possuir o direito a fazê-lo.

4 � Em caso de demissão, exoneração, destituição ou impedimen-
to temporário ou definitivo de gerente que tenha sido designado, ao
abrigo da faculdade prevista no n.º 2, o substituto será designado pelo
sócio que tiver nomeado o substituído, tornando-se a designação efi-
caz mediante a simples comunicação do facto à sociedade, por carta
registada, enviada com aviso de recepção e com a assinatura reco-
nhecida notarialmente.

5 � A designação feita ao abrigo do número anterior será trans-
crita em acta a ser lavrada pela gerência e onde se mencionará a data
da comunicação, a identificação do sócio que procedeu à designação e
a identificação do designado.
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6 � Da acta que for lavrada, será enviada cópia a todos os asso-
ciados.

7 � Continuarão a ter a qualidade de gerentes os sócios António
Ferreira Alves da Silva e Maria de Lurdes da Silva Leal Maranhas,
considerando-se, para efeito do disposto nos n.os 3 e 4 do presente
artigo, que cada um deles foi designado por si mesmo.

8 � O direito à designação de gerentes, previsto nos n.os 2 a 6 do
presente artigo, tem a natureza de direito especial e é transmissível
com as quotas dos sócios seus titulares.

9 � Para a eleição dos gerentes em assembleia geral, é indispensá-
vel que a deliberação seja tomada por uma maioria qualificada corres-
pondente a mais de três quartas partes dos votos correspondentes ao
capital social.

ARTIGO 8.º

1 � (Igual.)
a) (Igual.)
b) (Igual.)
c) (Igual.)
d) Se ocorrer a penhora da quota, ou seu o arresto, arrolamento,

ou qualquer outra forma de apreensão judicial, sem que o seu titular
tenha deduzido qualquer forma de oposição, ou, tendo-a deduzido, caso
a mesma não seja julgada procedente;

e) Quando a quota for cedida a estranhos sem o consentimento da
sociedade;

f) (Igual.)
2 � A quota será amortizada pelo valor nominal nas situações

previstas nas alíneas e) e f) do n.º 1, nas restantes situações, a contra-
partida a pagar será a que resultar do valor de liquidação determinado
nos termos do artigo 105.º n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

1 � Compete à assembleia geral exercer todas as competência
previstas na lei e ainda deliberar a alienação de quotas próprias.

2 � A deliberação de alienação de quotas próprias terá de ser to-
mada por uma maioria qualificada de votos correspondente a mais de
três quartos do capital social.

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

Conferida. Está conforme.

23 de Agosto de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005197904

BEJA
ODEMIRA

VILANOVA II � COMÉRCIO E SERVIÇOS
EM AQUACULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 00869;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/19082004.

Certifico que foi constituída a sociedade supramencionada, entre
Viveiro Vila Nova, S. A., e Amândio Dinis Ferreira Canha, casado, a
qual se regerá pelo contrato constante das cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Vilanova II � Comércio
e Serviços em Aquacultura, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede nos Foros do Galeado, freguesia de
Vila Nova de Milfontes, concelho de Odemira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, bem como em sociedades
reguladas por leis especiais, poderá associar-se com outras pessoas
jurídicas para formar sociedades, agrupamentos complementares de
empresas, consórcios e associações em participação, e poderá ainda
estabelecer relações de grupo com outras sociedades.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a compra, venda, importação,
exportação e distribuição de peixe e outros produtos de aquacultura.

2 � A sociedade tem ainda por objecto a prestação de serviços às
empresas, bem como a compra, venda, importação, exportação e
distribuição de todo o tipo de materiais e equipamentos relacionados
com a aquacultura.

ARTIGO 4.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, uma do valor nominal de quatro mil e quinhentos euros, perten-
cente à sócia Viveiro Vila Nova, S. A., e uma do valor nominal de
quinhentos euros, pertencente ao sócio Amândio Dinis Ferreira Ca-
nha.

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 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 juizo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
d) Quando o sócio titular praticar actos que violem o pacto social

ou as obrigações sociais;
e) Por interdição, inabilitação, exoneração ou exclusão do sócio

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

sentimento da sociedade;
g) Nos demais casos previstos na lei.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência social, com ou sem remuneração conforme for deli-
berado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assembleia geral.

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

ARTIGO 8.º

1 � Os resultados apurados em cada exercício terão a aplicação
que a assembleia geral determinar, deduzidas as verbas que por lei te-
nham de destinar-se à constituição de fundos de reserva ou de garantia.

2 � A distribuição dos dividendos poderá ser inferior a metade do
lucro do exercício.

Mais disseram os outorgantes:
A) Que, para o exercício das funções de gerência, desde já e en-

quanto não for tomada deliberação em sentido diferente pela assem-
bleia geral, ficam designados gerentes o sócio Amândio Dinis Ferreira
Canha, aqui primeiro outorgante, e os não sócios Luís Manuel Malpi-
que Peleja, aqui segundo outorgante, e Amândio Ferreira Canha Júni-
or, contribuinte fiscal n.º 171207262, casado com Belmira Dinis Neto
Canha sob o regime da comunhão geral, residente na Rua do Marco,
freguesia de São Bernardo, concelho de Aveiro.

B) Que a gerência agora designada fica desde já autorizada a proce-
der ao levantamento do capital social depositado, designadamente para
solver as despesas de constituição, registo da sociedade, instalação da
sede social e aquisição para a sociedade de quaisquer bens móveis ou
imóveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis, inclu-
indo por contratos de leasing e ALD, e tomar de arrendamento bens
imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do
seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos pratica-
dos pela gerência nesse período, logo que definitivamente matriculada.

14 de Setembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2005477699

BRAGA
ESPOSENDE

EÓLICA DO CENTRO � EMPREENDIMENTOS
ELÉCTRICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 01335/
020926; identificação de pessoa colectiva n.º 504781260; inscrições
n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 08 e 09/040913.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada a
fotocópia da acta onde consta a designação de secretário.

Data da deliberação: 5 de Maio de 2004.
Secretário � Joaquim Manuel d�Orey Correia Botelho, que tam-

bém usa Joaquim Correia Botelho, casado, residente na Avenida do
Engenheiro Duarte Pacheco, torre 2, 8.º, sala 2, Lisboa.

Suplente � Rita Alexandra Pratas Timóteo, que também usa Rita
Timóteo, solteira, maior, residente na Avenida do Engenheiro Duar-
te Pacheco, torre 2, 8.º, sala 2, Lisboa.

Certifico ainda que pela apresentação n.º 09 foi alterado parcial-
mente o contrato quanto aos n.os 1, 3 e 4 e introdução dos n.os 5 e 6
do artigo 4.º, n.º 4 do artigo 5.º e alínea e) do n.º 2 do artigo 14.º, os
quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de cinquenta mil euros, encontra-se inte-
gralmente subscrito e realizado em dinheiro e divide-se em cinquenta
mil acções com o valor nominal de um euro cada.

3 � As acções podem ser representadas por títulos ou revestir a
forma escritural.

4 � Quando tituladas, as acções serão representadas por títulos de
1, 10, 50, 100, 500, 1000 ou mais acções.

5 � As acções emitidas poderão ser divididas ou concentradas, a
requerimento e à custa dos accionistas.

6 � Quando tituladas, as acções serão assinadas pelo presidente do
conselho de administração, podendo a assinatura neles aposta ser re-
produzida por meios mecânicos ou informáticos, por este autoriza-
dos.

ARTIGO 5.º

4 � Poderão ser exigidas aos accionistas prestações acessórias de
capital social, até ao montante global de dez milhões de euros, medi-
ante proposta do conselho de administração e deliberação da assem-
bleia geral, que fixará o montante exigível, a respectiva remuneração
e o prazo de prestação, o qual não poderá ser inferior a 90 dias a
contar da comunicação aos accionistas.

ARTIGO 14.º

2 � ...............................................................................................
e) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamento e realizar

operações de crédito que não sejam vedadas por lei, sem limite de
valor.

O texto do contrato na sua redacção actualizada encontra-se depo-
sitado na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2007182840

GUIMARÃES

CASELAG � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: lugar de Pereirinhas, Moreira de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6331;
identificação de pessoa colectiva n.º 504731955; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 2 e 3; números e data das apre-
sentações: 26, 27 e 28/20040826.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de cessação de funções do administrador único Manuel
António Pimenta Neves, por renúncia, em 9 de Agosto de 2003, e a
designação do administrador único Maria Filipa Magalhães Lopes
Guimarães, residente na Rua do Dr. Carlos Saraiva, 312, 3.º, esquerdo,
Guimarães, para o quadriénio de 2003-2006, em 15 de Outubro de
2003.

Certifico ainda que foi efectuado o registo referente à designação
do fiscal único efectivo e do suplente para o quadriénio de 2003-
-2006:

Fiscal único efectivo � Cruz, Cunha, Campos & Associado, SROC,
representado por Paulo José Soares de Almeida, ROC; fiscal único
suplente � José de Jesus Sequeira, ROC.

Data da deliberação: 21 de Maio de 2003.

27 de Agosto de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2005392987

COIMBRA
CANTANHEDE

ANTÓNIO FERNANDES MACHADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 01641/040908; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506871410; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
04/040908.

Certifico que António Fernandes Machado constituiu a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Fernandes Machado,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Namorados, 34, fregue-
sia e concelho de Cantanhede.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de mobiliário.

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 ele sócio António Fernandes Machado.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo do sócio António Fernandes Machado,
desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estranhas à
sociedade que venham a ser por ele sócio designadas.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

9 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Conceição Maria
Bessa da Silva Branco. 2004589906

COIMBRA

COMPRIFLOR � CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8116;
identificação de pessoa colectiva n.º 504829122; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 12/040628.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o capital
foi aumentado para € 100 000, pelo que o pacto foi alterado nos
seus artigos 3.º e 4.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de cem mil euros e
corresponde à soma de quatro quotas dos valores nominais e titulares
seguintes: duas iguais de trinta e um mil e quinhentos euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel da Ponte Marques e
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Maria Helena Antunes Mendes, uma de trinta e dois mil euros, per-
tencente ao sócio Carlos Manuel Antunes Mendes, e uma de cinco
mil euros, pertencente ao sócio Filipe Marques.

ARTIGO 4.º

1 � Aos sócios maiores poderão ser exigidas prestações suplemen-
tares até ao montante global igual ao décuplo do capital social, reem-
bolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de resti-
tuição fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

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

30 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2007655128

DIMPRAL � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 159;
identificação de pessoa colectiva n.º 504959697; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 06/20040908.

Certifico que foi constituída por Luís Filipe de Almeida Alves,
casado com Maria Odete Gomes da Silva Alves, na comunhão de
adquiridos, a sociedade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DIMPRAL � Construções, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Machado de Castro, 52, 2.º, es-
querdo, freguesia de Santo António dos Olivais, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, compra, ven-
da e permuta de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

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 único Luís Filipe de Almeida Alves.

ARTIGO 4.º

1 � O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a 50 vezes o capital social.

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio Luís Filipe de Almeida Alves,
desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estranhas à
sociedade que venham a ser por ele sócio designadas.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2007652757

RAINHA DO MONDEGO � CHURRASQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 160;
identificação de pessoa colectiva n.º 507091302; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 07/20040908.

Certifico que foi constituída entre Francisco Fernando Fraga Fer-
reira Cardoso, casado com Maria do Rosário Loureiro Fonseca Coim-
bra Cardoso, e Manuel Diogo Bispo Grilo, casado com Maria do Ro-
sário Cordeiro Grilo, ambos casados em comunhão de adquiridos, a
sociedade por quotas em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rainha do Mondego � Churras-
queira, L.da, e tem a sua sede na Rua de Mendes dos Remédios, 28, 3.º,
esquerdo, freguesia de Santa Clara, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no desenvolvimento de activida-
des de restauração, designadamente exploração de restaurante, snack-
-bar, churrasqueira, self-service, bar, café e pastelaria.

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 Francisco Fernando Fraga Ferreira Cardoso e
Manuel Diogo Bispo Grilo.

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 assem-
bleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

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.

ARTIGO 9.º

1 � Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a 20
vezes o capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis,
sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que
delibere o reembolso.

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

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2007652765

ALTO S. JOÃO PNEUS � COMÉRCIO DE PNEUS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7259;
identificação de pessoa colectiva n.º 504216201; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 06/20040910.
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Certifico que com referência à sociedade em epígrafe:
O capital social foi aumentado para 50 000 euros, tendo sido alte-

rado o artigo 3.º e aditados dois novos artigos, 5.º e 6.º ao pacto so-
cial, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de cinquenta mil euros,
representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente a ela
sócia Zita Gonçalves Moura.

ARTIGO 5.º

1 � A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a 50 vezes o capital social.

2 � A sócia poderá ainda fazer suprimentos á sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que por
ela sócia forem fixadas.

ARTIGO 6.º

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

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

14 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula
Oliveira Pereira de Moura. 2007652790

ANTÓNIO MONTEIRO QUARESMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2813;
identificação de pessoa colectiva n.º 501341978; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 07/20040917.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o capital
social foi aumentado para 50 000 euros, tendo sido alterados os arti-
gos 2.º e 3.º do pacto social, os quais passaram a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de mercearia e outros
produtos alimentares, exploração de redes e ramais, distribuição de
gás, montagem e instalação de aparelhos de gás e redes de gás.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de cinquenta mil euros
e corresponde à soma de cinco quotas dos valores nominais e titula-
res seguintes: quatro iguais de sete mil e quinhentos euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios António Monteiro Quaresma,
Maria do Céu Pinheiro Pereira Dias Quaresma, Francisco António
Pinheiro Quaresma e Maria Alexandra Pinheiro Quaresma, e uma de
vinte mil euros, pertencente ao sócio Nuno Filipe Pinheiro Quaresma.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

22 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula
Oliveira Pereira de Moura. 2007652366

MISTER FRANGUITO � CHURRASCARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 172;
identificação de pessoa colectiva n.º 507086708; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 06/20040917.

Certifico que, foi constituída entre João Evangelista de Jesus da
Silva, solteiro, maior, e Silvino João Freire Malta, casado com Lucí-
lia da Conceição Domingues Malta, na comunhão de adquiridos, a so-
ciedade por quotas em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mister Franguito � Churras-
caria, L.da, e tem a sua sede na cidade de Coimbra, na Avenida de Elísio
de Moura, 101, rés-do-chão, Centro Comercial Atrium Solum, loja 11,
freguesia de Santo António dos Olivais, concelho de Coimbra.

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 restaurante, chur-
rascaria 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 e corresponde à soma de duas quotas iguais, no
valor nominal de dois mil e quinhentos 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 ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula
Oliveira Pereira de Moura. 2007652340

CONSTRUÇÕES J. COUCEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7654;
identificação de pessoa colectiva n.º 504415883; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 11/20040915.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital para o montante de € 20 000, tendo sido alterado o
pacto no seu artigo 3.º, pelo que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de vinte mil euros,
representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente a ele
sócio José da Costa Couceiro.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

20 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula
Oliveira Pereira de Moura. 2007652358

DEIT � DOMÓTICA, ENGENHARIA E INSTALAÇÕES
TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 168;
identificação de pessoa colectiva n.º 507100930; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 10/040915.

Certifico que foi constituída entre Ricardo Jorge Moita Farias, Fi-
lipe Alexandre Loureiro Pagaimo, ambos solteiros, maiores, e Rui Ga-
briel Pina Vaz, casado com Ana Paula Marques Gomes Carvalho Vaz,
na comunhão geral, a sociedade por quotas em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DEIT � Domótica, Engenharia e
Instalações Técnicas, L.da, e tem a sua sede na Rua de Afonso de
Albuquerque, 38, rés-do-chão, freguesia de Santo António dos Olivais,
concelho de Coimbra.
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2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em instalações técnicas, designa-
damente: eléctricas, águas e saneamento, gás, avac, domótica, tele-
comunicações; construção civil, compra, venda e permuta de bens
imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim; e comercialização de
produtos relacionados com a actividade, e engenharia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de seis mil
euros e corresponde à soma de três quotas iguais dos valores nominais
de dois mil euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Ricar-
do Jorge Moita Farias, Rui Gabriel Pina Vaz e Filipe Alexandre Lou-
reiro Pagaimo.

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 assem-
bleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Ricardo Jorge
Moita Farias e Rui Gabriel Pina Vaz.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
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 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.

ARTIGO 9.º

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

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

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2007653079

CENSALUS � FORMAÇÃO EM TERAPIAS
ORIENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 163;
identificação de pessoa colectiva n.º 507095324; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 04/20040913.

Certifico que foi constituída entre Orlando George Parrado Carra-
cha e mulher, Ana Maria Saraiva Figueiredo, casados na comunhão de
adquiridos, a sociedade por quotas em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CENSALUS � Formação em
Terapias Orientais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Rosa Falcão, 9, 2.º, B,
freguesia de Coimbra (Santa Cruz), concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a formação profissional, principal-
mente na área da saúde, incluindo medicinas alternativas e terapias
orientais e ainda comércio a retalho de produtos naturais e de equipa-
mentos médicos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nominais
e titulares seguintes: uma de quatro mil euros, pertencente ao sócio
Orlando George Parrado Carracha, e uma de mil euros, pertencente à
sócia Ana Maria Saraiva Figueiredo.

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 assem-
bleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios, seus cônjuges, ascendentes e des-
cendentes é livremente permitida, mas a cessão de quotas a terceiros
dependerá sempre do consentimento prévio da sociedade, sendo atri-
buído aos sócios não cedentes o direito de preferência.

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

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a cem vezes o capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de restituição fi-
xadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

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

ARTIGO 9.º

1 � Sem prejuízo das formalidades imperativamente exigidas por
lei, as assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção, expedidas aos sócios com a antecedência mínima
de 15 dias de calendário.

2 � Os sócios poderão ser representados nas assembleias gerais por
qualquer terceiro.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula
Oliveira Pereira de Moura. 2007652773

DUAL CHANNEL � COMÉRCIO DE MATERIAL
INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 165;
identificação de pessoa colectiva n.º 507055683; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 05/20040913.

Certifico que foi constituída entre José Carlos Pires Marques, sol-
teiro, maior, Filipe Manuel da Silva Martins, solteiro, maior, Mário
Filipe da Costa Vidinha, solteiro, maior, e António Henrique Gamboa
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Pires, divorciado, a sociedade por quotas em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Dual Channel � Comércio de
Material Informático, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Castilho, lote 16,
rés-do-chão, loja, freguesia de Santo António dos Olivais, concelho
de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, montagem, manu-
tenção e assistência técnica nas áreas da informática, electrónica e
afins.

ARTIGO 3.º

O capital social é de vinte mil euros e corresponde à soma de qua-
tro quotas iguais dos valores nominais de cinco mil euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios José Carlos Pires Marques, Filipe
Manuel da Silva Martins, Mário Filipe da Costa Vidinha e António
Henrique Gamboa Pires.

§ único. Cada um dos sócios realizou 80 % da sua quota em dinhei-
ro, devendo realizar os restantes 20 %, também em dinheiro, no pra-
zo de seis meses.

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 assem-
bleia 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.

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 � 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.

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.

14 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula
Oliveira Pereira de Moura. 2007652781

BASCOL II � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8229;
identificação de pessoa colectiva n.º 504981889; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 08/20040927.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi alterado
o contrato quanto ao artigo 2.º, cujo teor passa a ser o seguinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto principal a compra, venda e permuta
de bens imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim, construção civil,
gestão de bens imóveis próprios e alheios, promoção imobiliária e
prestação de serviços conexos com as anteriores actividades e como
actividade acessória o arrendamento e outras formas de exploração
de imóveis.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

6 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2007656850

PLAY MAX � EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS
DE DIVERSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 167;
identificação de pessoa colectiva n.º 507103629; inscrição n.º 1 e
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e datas das apresen-
tações: 09/20040915 e 12/20040922.

Certifico que foi constituída entre Henrique Manuel Clemente Sou-
sa, solteiro, maior, e Pedro Miguel Lopes Ferraz, casado com Maria
Manuela Silva Mendes, na comunhão de adquiridos, a sociedade por
quotas em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Play Max � Exploração de Máquinas
de Diversão, L.da, e tem a sua sede no Armazém n.º 1, Estrada do Aeró-
dromo, lugar do Breijo, freguesia de Antanhol, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração e comércio de má-
quinas de diversão e automáticas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dezoito
mil euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nominais
e titulares seguintes: uma de doze mil e sessenta euros, pertencente
ao sócio Henrique Manuel Clemente Sousa, e uma de cinco mil nove-
centos e quarenta euros, pertencente ao sócio Pedro Miguel Lopes
Ferraz.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designada em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
énecessária 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 so-
ciedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que deli-
berado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que forem
fixadas em assemb1eia geral.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula
Oliveira Pereira de Sousa. 2007653052

NETSTREAM � CONSULTADORIA E GESTÃO
DE REDES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 184;
identificação de pessoa colectiva n.º 507112164; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 06/20040927.
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Certifico que foi constituída entre Paulo Alexandre Cunha Gomes,
divorciado, e Elisabete Dinora Caldas de Freitas, solteira, maior, a
sociedade por quotas em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NETSTREAM � Consultadoria e
Gestão de Redes Informáticas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Cidade de Fez, lote 96,
25, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Eiras, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em: prestação de serviços na área
da informática e assistência técnica ao nível do hardware e software;
formação profissional; comercialização de material ao nível da infor-
mática; desenvolvimento de software; consultoria informática e ges-
tão de redes informáticas.

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 Paulo Alexandre Cunha Gomes e Elisabete Dinora
Caldas de Freitas.

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 assem-
bleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a 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.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula
Oliveira Pereira de Moura. 2007652536

VITAL PORTELO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 182;
identificação de pessoa colectiva n.º 507106172; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 05/20040924.

Certifico que foi constituída entre Vital Craveiro Portelo, casado
com Fernanda da Encarnação Rossa, na comunhão de adquiridos, e
Cláudia Daniela Rossa Craveiro, solteira, maior, a sociedade por quo-
tas em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vital Portelo � Construções, L.da,
e tem a sua sede na Rua Principal, 152, lugar de Andorinha, freguesia
de Lamarosa, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, compra, ven-
da e permuta de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de sete mil
e quinhentos euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores
nominais e titulares seguintes: uma de cinco mil euros, pertencente
ao sócio Vital Craveiro Portelo, e uma de dois mil e quinhentos eu-
ros, pertencente à sócia Cláudia Daniela Bossa Craveiro.

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 assem-
bleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Vital Craveiro
Portelo.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou 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,
sé 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 juizo, 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 legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

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

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último 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 de-
liberado 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 30
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.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula
Oliveira Pereira de Moura. 2007652498
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ORIGINARIUM � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 181;
identificação de pessoa colectiva n.º 506933350; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 04/20040924.

Certifico que foi constituída entre Bruno João Ferreira Rodrigues e
mulher Susana Catarina Correia Berrelha, casados na comunhão de
adquiridos, a sociedade por quotas em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ORIGINARIUM � Comércio de
Artigos de Decoração, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Fundo das Voltas, lote 7,
1.º, direito, freguesia de Santo António dos Olivais, concelho de Coim-
bra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de artigos de
decoração, brindes e artes gráficas.

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 Bruno João Ferreira Rodrigues e Susana Catarina
Correia Berrelha.

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 assem-
bleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Por deliberação da assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a 20
vezes o capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis,
sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que
delibere o reembolso.

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

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula
Oliveira Pereira de Moura. 2007652480

SILVA LOPES & MORAIS, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 183;
identificação de pessoa colectiva n.º 507034724; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 06/20040924.

Certifico que foi constituída entre Manuel Rui da Silva Lopes e
mulher Maria Clara Morais de Sousa Lopes, casados na comunhão de
adquiridos, a sociedade por quotas em epígrafe que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Silva Lopes & Morais, Constru-
ções, L.da, e tem a sua sede na Rua do Tradeiteiro, 2, lugar de Torre
de Bera, freguesia de Almalaguês, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, compra, ven-
da e permuta de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

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 Manuel Rui da Silva Lopes e Maria Clara Morais
de Sousa Lopes.

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 assem-
bleia geral, ficando desde já nomeada gerente o sócio Manuel Rui da
Silva Lopes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a intervenção de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a 100 ve-
zes o capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sen-
do 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.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula
Oliveira Pereira de Moura. 2007652510
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LABORATÓRIOS BASI � INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9751;
identificação de pessoa colectiva n.º 506632296; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 14/20040922.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital para o montante de € 1 326 935, tendo sido alterado
o pacto quanto ao n.º 1 do artigo 5.º, alínea a) do artigo 15.º e elimi-
nação do n.º 5 do artigo 5.º, pelo que passaram a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 5.º

Capital social e acções

1 � O capital social é de um milhão, trezentos e vinte e seis mil,
novecentos e trinta e cinco euros e encontra-se representado um
milhão, trezentos e vinte e seis mil, novecentos e trinta e cinco ac-
ções, com o valor nominal de um euro cada uma.

§ único. O capital social acha-se já realizado em um milhão oiten-
ta e seis mil, novecentos e trinta e cinco euros, devendo realizar-se o
restante, de duzentos e quarenta mil euros, no prazo de cinco anos a
contar de hoje.

ARTIGO 15.º

Formas de obrigar a sociedade

A sociedade fica validamente obrigada:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula
Oliveira Pereira de Moura. 2007652471

MAR NATIVO � COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 180;
identificação de pessoa colectiva n.º 507020278; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 13/20040922.

Certifico que foi constituída entre José António Gomes Martins e
mulher Paula Cristina Nunes Lopes Correia, casados na comunhão de
adquiridos, a sociedade por quotas em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mar Nativo � Comércio de Com-
bustíveis, L.da, e tem a sua sede no Bairro de Sousa Pinto, 35, fregue-
sia de Coimbra (Sé Nova), concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de combustíveis líquidos
e gasosos e produtos derivados, óleos e lubrificantes, peças e equipa-
mentos para automóveis, reparação e comércio de automóveis, lava-
gens automáticas, exploração de loja de conveniência, comércio de
livros, revistas e produtos similares, produtos alimentares, bebidas e
tabaco, jogos oficiais e exploração de snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nominais
e titulares seguintes: uma de três mil euros, pertencente ao sócio José
António Gomes Martins, e uma de dois mil euros, pertencente à só-
cia Paula Cristina Nunes Lopes Correia.

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 de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio a sociedade continuará
com os sócios sobrevivos ou capazes e os herdeiros do falecido ou
legal representante do interdito, devendo aqueles escolher um que a
todos represente na sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos as assembleias
gerais serão convocadas por meio de carta registada, com aviso de
recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula
Oliveira Pereira de Moura. 2007652463

EDIURBE CONSTRUÇÕES, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 157;
identificação de pessoa colectiva n.º 507062060; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/20040908.

Certifico que foi constituída por António Manuel Rodrigues Men-
des, solteiro, maior, a sociedade unipessoal em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ediurbe Construções, Sociedade Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Brasil, 355, 2.º, esquerdo,
freguesia de Santo António dos Olivais, concelho de Coimbra.

§ único. A gerência, por si só, poderá deslocar a sede para outro
local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e bem
assim, abrir ou encerrar delegações, filiais, sucursais, agências ou quais-
quer outras formas locais de representação da sociedade, no país ou
no estrangeiro, quando o julgue necessário.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a construção civil e obras pú-
blicas, consultadoria em engenharia civil, compra e venda de bens
imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

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 ele sócio António Manuel Rodrigues Mendes.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global de um milhão de euros.
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ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, competi-
rá ao sócio ou a não sócio, conforme for deliberado em assembleia
geral, ficando ele sócio, António Manuel Rodrigues Mendes, desde já
nomeado gerente.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de outras sociedades, já existentes ou a constituir, mes-
mo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas, e desde
que em sociedades por quotas não fique na situação de único sócio
dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2007656280

REVERCASA II � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 158;
identificação de pessoa colectiva n.º 507010116; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 02/20040908.

Certifico que foi constituída entre Manuel Fernandes e mulher Rosa
Maria Silvestre, casados na comunhão de adquiridos, a sociedade por
quotas em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação REVERCASA II � Cons-
truções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Fernão de Maga-
lhães, 584, 2.º, H, freguesia de Coimbra (Santa Cruz), deste concelho.

3 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social para outro
local do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
criar ou encerrar filiais, sucursais, agências ou qualquer outra forma de
representação, onde e quando o julgue conveniente.

2.º

O objecto social consiste na construção civil e obras públicas, com-
pra e venda de imóveis.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cin-
co mil euros, e corresponder à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de dois mil e quinhentos euros cada, 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, desde que deliberado por unanimidade de todos os sócios.

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

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios que nela vie-
rem a ser designados.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Manuel Fernan-
des e Rosa Maria Silvestre Dinis.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a assinatura de qualquer dos gerentes.

5.º

E expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade, por
avales, fianças, abonações ou quaisquer outros actos ou contratos es-
tranhos ao objecto social.

6.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, 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.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2007656302

DISFRUTE � ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 138;
identificação de pessoa colectiva n.º 507069447; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 09/040817.

Certifico que foi constituída por Vítor Manuel Teixeira Calhau,
solteiro, maior, a sociedade unipessoal por quotas em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DISFRUTE � Actividades Hote-
leiras, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede social na Avenida de Fernão
de Magalhães, 429, A, 5.º, esquerdo, freguesia de Coimbra (Santa Cruz),
concelho de Coimbra.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, e criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação em qualquer ponto do país e estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o desenvolvimento de actividades
hoteleiras e de restauração, designadamente exploração de café e res-
taurante, elaboração de estudos e projectos relacionados com as acti-
vidades acima mencionadas e formação.

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 Vítor Manuel Teixeira Calhau.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo do sócio único, Vítor Manuel Teixeira
Calhau, desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estra-
nhas à sociedade, que venham a ser por ele sócio designadas.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2007660342

SOURE

MÓNICA MARTINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 622/
040818; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/040818.

Certifico que por Mónica Sofia Marques Martins, solteira, maior,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte pacto
social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mónica Martins, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Miguel Bombarda, 14-16, vila, freguesia e
concelho de Soure.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
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para concelho limítrofe, e criar agências, sucursais, filiais ou outras
formas locais de representação, em qualquer ponto do país e estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de material óptico.

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 Mónica Sofia Marques Martins.

ARTIGO 4.º

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

2 � A sócia poderá ainda fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que por
ela sócia forem fixadas.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dela sócia Mónica Sofia Marques Mar-
tins, desde já nomeada gerente, ou a cargo de outras pessoas estra-
nhas à sociedade que venham a ser por ela sócia designadas.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

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

Certifico ainda que o gerente foi nomeado em 16 de Agosto de
2004.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2004. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Pereira da Costa do Espírito Santo. 2004349123

ÉVORA
REGUENGOS DE MONSARAZ

M. RIJO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00501/041014; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 06/20041014.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe, que a mesma
foi constituída por Maria de Jesus Cardoso Gamado Rijo e marido
Manuel António Espinheira Rijo, casados na comunhão geral, resi-
dentes na Urbanização Zona da Feira, lote 1, Reguengos de Monsa-
raz, por escritura lavrada em 10 de Setembro de 2004, fl. 23 a fl. 24
v.º do livro n.º 165-D, no Cartório Notarial de Reguengos de Monsa-
raz, a qual se rege pelas cláusulas seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. Rijo � Transportes, L.da

2 � Tem a sua sede social na Urbanização Zona da Feira, lote 1,
na vila, freguesia e concelho de Reguengos de Monsaraz.

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

2.º

A sociedade tem por objecto o transporte público ocasional de
mercadorias.

3.º

O capital social é de cinquenta mil euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma
no valor nominal de vinte e cinco mil euros, pertencente a Maria de
Jesus Cardoso Gamado Rijo e uma no valor nominal de vinte e cinco
mil euros pertencente a Manuel António Espinheira Rijo.

4.º

1 � A gerência da sociedade, designada em assembleia geral, pode
competir quer a sócios, quer a não sócios.

2 � A gerência é ou não remunerada conforme for deliberado em
assembleia geral.

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

4 � São desde já nomeados gerentes:
a) O sócio Manuel António Espinheira Rijo;
b) O não sócio, com capacidade profissional, Artur Jorge Damásio

Parreiras, solteiro, maior, natural da freguesia de Santa Maria, conce-
lho de Estremoz, onde reside na Rua de Marques Crespo, 16, 1.º, di-
reito, na cidade de Estremoz.

5 � A sociedade obriga-se com:
a) A assinatura do gerente Manuel António Espinheira Rijo;
b) A assinatura de quaisquer outros dois gerentes.
Mais declaram os outorgantes que a gerência fica desde já autoriza-

da a levantar a totalidade do capital social depositado, a fim de cus-
tear as despesas de constituição e registo da sociedade, aquisição de
equipamento e instalação de sede social e a adquirir para esta quais-
quer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo
definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela ge-
rência, messe período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003747168

FARO
ALBUFEIRA

TECNIVARGES � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 03172/
20041006; identificação de pessoa colectiva n.º 507094443; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 17/20041006.

Certifico que da escritura lavrada em 6 de Outubro de 2004, a fl. 16
do livro n.º 173-A, no Cartório Notarial do CFE de Loulé, pela qual
Rui Emanuel Varges Serra, contribuinte fiscal n.º 220719845, soltei-
ro, maior, natural da freguesia da Sé, concelho de Évora, residente na
Rua dos Amendais, Vivenda Serra; Tunes-Gare, freguesia de Tunes,
concelho de Silves, constitui uma sociedade unipessoal por quotas, que
vai reger-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TECNIVARGES � Instalações
Eléctricas, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Alpouvar, freguesia de
Ferreiras, concelho de Albufeira, com endereço postal no aparta-
do 7036.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em projectos e instalações eléctri-
cas e mecânicas.

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 ao sócio único.

2 � O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até cinco vezes o capital social.
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3 � Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

13 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2005360660

LAGOA

VIMIDA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Casa de São José dos Alporchinhos, 1,
freguesia de Porches, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01882/230704; identificação de pessoa colectiva n.º 507001168;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/230704.

Certifico que foi constituída a sociedade em epigrafe, tendo como
sócios Yuriy Mihali, casado com Olena Mihali, na comunhão geral, e
Isabel Cristina Correia da Costa Murphy, casada com Alan Dennis
Searle, na comunhão geral, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de VIMIDA � Construção
Civil, L.da, e a sua sede é em Lagoa, Casa de São José dos Alporchi-
nhos, 1, na freguesia de Porches, concelho de Lagoa.

2 � Por simples deliberação da gerência a sua sede poderá ser trans-
ferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou para conce-
lhos limítrofes.

3 � A sociedade pode abrir filiais, sucursais ou quaisquer outras
formas de representação, onde e quando a assembleia geral deliberar.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste na construção, reconstrução, ampli-
ação, renovação e reparação de prédios urbanos. Compra e venda de
imóveis e revenda dos adquiridos. Promoção do desenvolvimento
urbanístico. Comércio de materiais e produtos relacionados com a
construção civil.

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
de quatro mil setecentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Yuriy
Mihali e outra de duzentos e cinquenta euros, pertencente à sócia Isabel
Cristina Correia da Costa Murphy.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, nos termos definidos em assembleia geral que fixará os juros e as
condições de reembolso.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo do sócio Yuriy Mihali
que é, desde já, nomeado gerente e que será ou não remunerado, con-
forme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura de um gerente;
b) Com a assinatura de um procurador nomeado pela sociedade;
c) Com a assinatura de um procurador nomeado pela gerência, nos

termos da alínea a) para determinados actos ou categoria de actos.

3 � Em ampliação dos poderes de gerência, o gerente poderá ad-
quirir para a sociedade quaisquer bens móveis ou imóveis, incluindo
veículos automóveis ou motorizados, bem como reboques ou atrela-
dos, assim como vender ou permutar ou por qualquer outra forma
ceder ou alienar os mesmos.

ARTIGO 6.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios ou entre sócios e seus
descendentes é livremente permitida, mas a favor de terceiros a soci-
edade em primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo, gozam
do direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nas seguintes
circunstâncias:

a) Por falecimento do sócio titular da mesma, devendo neste caso
observar-se o disposto no artigo 225.º do Código das Sociedades Co-
merciais;

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

de qualquer forma sujeita a procedimento judicial, administrativo, fis-
cal ou outro, independentemente da sua natureza ou se a quota deixar
de estar por qualquer forma na livre disposição do seu titular;

d) Quando a quota deixar de estar por qualquer forma, na livre
disposição do seu titular.

2 � A sociedade tem o direito de, em vez de amortizar as quotas
abrangidas pelo disposto no n.º 1 deste artigo, fazê-las adquirir por
sócio ou terceiro.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode adquirir quotas de outras sociedades, quer tenham
igual objecto ou não, bem como participar na constituição de outras
sociedades comerciais.

ARTIGO 9.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação dos sócios.

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.

Conforme o original.

17 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2007645971

ALGARTRADE � MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Sede: Lombos, Casa Carence, 242,
freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01883/280704, identificação de pessoa colectiva n.º 506992063.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios: Carina Holtorff Röwe que também usa Carina Röwe Ge:Holtorff
casada com Hans-Peter Röwe na separação de bens; Hans-Peter Röwe,
casado com a anterior, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma ALGARTRADE � Material Eléc-
trico, L.da

2.º

A sede situa-se no sítio dos Lombos, Casa Carence, 242, da fregue-
sia e concelho de Lagoa.

3.º

O objecto social consiste na importação, exportação, representa-
ção e comércio de máquinas, equipamentos, material e artigos eléc-
tricos.

4.º

O capital social é de cinco mil euros.
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5.º

O capital encontra-se totalmente realizado em dinheiro e corres-
ponde à soma de duas quotas, uma no valor nominal de quatro mil
euros pertencente uma à sócia Carina Holtorff Röwe; e outra no valor
nominal de mil euros pertencente ao sócio Hans-Peter Röwe.

6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação é exercida pe-
los sócios, dispensados de caução e com ou sem remuneração confor-
me for deliberado em assembleia geral.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Carina Holtorff Röwe.

7.º

1 � A cessão de quotas total ou parcial é livre entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da

sociedade e dos sócios, que terão direito de preferência em primeiro
e segundo lugares, respectivamente.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada dirigi-
das aos sócios com a antecedência mínima de quinze dias, salvo se a
lei exigir outras formalidades.

9.º

1 � A sociedade pode amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta tenha sido objecto de arresto, penhora, arrematação, adjudica-
ção, venda judicial, arrolamento, qualquer outra forma de apreensão
judicial, providência cautelar, processo judicial, administrativo ou fis-
cal que envolva a quota e ainda nos casos de insolvência do sócio
titular e cessão não consentida pela sociedade e pelos outros sócios.

2 � A amortização deverá ser deliberada no prazo de 90 dias a
contar do conhecimento por parte da sociedade do facto que o per-
mita.

3 � A contrapartida da amortização será igual ao valor que para a
quota a amortizar resultar do balanço elaborado para o efeito e deve-
rá ser paga em quatro prestações trimestrais, vencendo-se a primeira
três meses após a data da deliberação.

10.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante equivalente a cinquenta vezes o valor que o ca-
pital social tiver à data em que as prestações forem exigidas. Os só-
cios poderão efectuar à sociedade os suprimentos de que ela carecer,
devendo no caso de os mesmos vencerem juros, ser decidido em as-
sembleia geral, quais as condições, nomeadamente juro, prazo e re-
embolso.

Conforme o original.

17 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2007646005

VILA DO BISPO

MOINHO DA TORRE � AGRICULTURA TRADICIONAL,
ANIMAÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA, L.DA

Sede: Moinho da Torre, freguesia de Budens,
concelho de Vila do Bispo

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula
n.º 00297/040826; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
05/040826.

Certifico que, foi constituída a sociedade com a denominação em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato social:

1.º

A sociedade adopta a denominação Moinho da Torre � Agricultu-
ra Tradicional, Animação Cultural e Turística, L.da, e tem a sua sede
no Moinho da Torre, freguesia de Budens, concelho de Vila do Bispo.

§ único. Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslo-
cada para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

2.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de dois mil e quinhentos
euros, pertencendo uma a cada sócio.

§ único. Por deliberação dos sócios, poderão ser exigidas aos mes-
mos prestações suplementares de capital até ao montante de cinquenta
mil euros e os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos ter-
mos a fixar em assembleia geral.

3.º

A sociedade tem por objecto o restauro e recuperação de uma peça
do património cultural da freguesia de Budens, o Moinho da Torre ou
de Baixo, incluindo o conjunto edificado e o engenho, complementa-
do com o arranjo da eira e dos caminhos pedonais, por forma a que
sejam restauradas as funcionalidades agrícolas no ciclo de pão.

Pretende-se desenvolver as componentes de animação e divulga-
ção da actividade do moinho, de modo a vivificar o espaço e preser-
var a cultura.

Vai ser criado um espaço de recepção e de exposição/animação,
recorrendo-se a meios informáticos, internet e multimédia, por for-
ma a que sejam divulgados junto dos públicos alvo os aspectos tradi-
cionais do ciclo do pão, o artesanato e produtos tradicionais, sendo
um veículo de promoção dos mesmos.

Vão ser criados percursos temáticos, registados em suporte multi-
média para divulgação, relativos à actividade tradicional do moinho,
a actividade agrícola tradicional relativa ao cultivo dos cereais, desig-
nadamente, a sementeira, a monda, a ceifa, a debulha e a moagem.

No espaço serão apresentados e comercializados, em amostras,
produtos de doçaria e artefactos de artesanato tradicional, por forma
a que o mesmo, além da sua vertente comercial, na produção de fa-
rinha, animação turística e cultural e de comercialização de artigos de
artesanato e bebidas regionais, possa também ter uma vertente de
animação integrada nas políticas públicas e privadas de diversificação
de oferta turística, aproveitando as sinergias a desenvolver entre a
oferta no litoral, a oferta de golfe (na vizinhança) e o turismo de
cultura e natureza, sem esquecer a vertente vocacionada para os jo-
vens e idosos.

4.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com 1 ob-
jecto diferente, em sociedades reguladas por leis especiais e em 11 agru-
pamentos complementares de empresas.

5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, ficando desde já dispen-
sado o consentimento da sociedade para as divisões necessárias para
o efeito.

§ 1.º A cessão a terceiros depende do consentimento da sociedade.
§ 2.º É sempre reservado para a sociedade o direito de preferência

na cessão de quotas a estranhos, sendo este direito deferido aos sóci-
os, na proporção das respectivas quotas, se a sociedade dele não usar.

6.º

A gerência da sociedade será exercida por um ou mais gerentes,
com dispensa de caução e com ou sem remuneração consoante for
deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Ficam, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.
§ 2.º Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, é

suficiente a intervenção de um gerente.
§ 3.º É proibido aos gerentes obrigar a sociedade em actos ou con-

tratos estranhos ao objecto social, designadamente letras de favor,
abonações e fianças.

1 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Célia Maria Gonçalves
Rosado. 2004342617

LEIRIA
ALCOBAÇA

INVIBAÇA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3831;
identificação de pessoa colectiva n.º 507008758; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 04/040722.

Certifico que entre Dário Nuno Alves Machado, casado com San-
dra Margarida dos Reis Duarte, na separação de bens, e Albertino
Ferreira Agostinho, casado com Eulália Maria Figueiredo dos Santos,
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na comunhão de adquiridos, foi constituída uma sociedade por quotas
que passa a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma INVIBAÇA � Investimentos Imobi-
liários, L.da, e tem sede no dito lugar de Casal da Eva, freguesia de
Aljubarrota (Prazeres), concelho de Alcobaça.

§ único. Mediante deliberação poderá a gerência deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como, abrir sucursais, agências, delegações ou outras formas de repre-
sentação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção e arrendamento de imó-
veis e sua promoção. Compra e venda de qualquer tipo de bens imó-
veis, bem como revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cin-
co mil euros e encontra-se dividido em duas quotas de valor nominal
de dois mil e quinhentos euros cada e pertencentes uma a cada um dos
sócios Dário Nuno Alves Machado e Albertino Ferreira Agostinho.

2 � Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas, aos
mesmos, prestações suplementares de capital até ao décuplo do capi-
tal social; existente à data a deliberação, e na proporção das duas
quotas.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa ou passivamente e com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios ou não
sócios, que vierem a ser designados, ficando desde já nomeados geren-
tes, ambos os sócios Dário Nuno Alves Machado e Albertino Ferreira
Agostinho.

2 � A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos com, a
assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, seus cônjuges, ascendentes
e descendentes desde que permitida por lei, porém a favor de estra-
nhos fico dependente do consentimento da sociedade, que terá direito
de preferência em primeiro. lugar, e os sócios, não cedentes em se-
gundo.

Conferi está conforme o original.

11 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2004377488

FALA PLANETA � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3832;
identificação de pessoa colectiva n.º 506940276; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 08/040726.

Certifico que entre Carlos Manuel Almeida dos Santos e Lídia Maria
Santos Dias Almeida, casados entre si na comunhão de adquiridos, foi
constituída uma sociedade por quotas que passa a reger-se pelos se-
guintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Fala Planeta � Comércio Inter-
nacional, L.da, e tem sede no Largo do Padre José António da Silva,
lote 1, fracção A, freguesia de Benedita, concelho de Alcobaça.

§ único. Mediante deliberação poderá a gerência deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir sucursais, agências, delegações ou outras formas de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio internacional de produtos
vários, velas, derivados para arranjos de artigos de decoração, monta-
gem de biblós, artigos e produtos vários de ocasião.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de dez
mil euros, encontra-se dividido em duas quotas, uma de valor nominal

de sete mil e quinhentos euros pertencente ao sócio Carlos Manuel
Almeida dos Santos e outra de valor nominal de dois mil e quinhentos
euros, pertencente à restante sócia Lídia Maria Santos Dias Almeida.

2 � Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas, aos
mesmos, prestações suplementares de capital até ao montante global
de 10 vezes o capital social, existente à data da deliberação e na pro-
porção das suas quotas.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa ou passivamente e com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios ou não
sócios que vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde
já nomeados gerentes, os sócios Carlos Manuel Almeida dos Santos e
Lídia Maria Santos Dias Almeida.

2 � A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos com a
assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre apenas entre sócios, desde que permitida
por lei, porém a favor de estranhos fica dependente do consentimen-
to da sociedade, que terá direito de preferência em primeiro lugar, e
os sócios não cedentes em segundo.

ARTIGO 6.º

No caso de dissolução da sociedade, será liquidatário quem a assem-
bleia geral determinar, que procederá a liquidação partilha.

Conferi está conforme o original

11 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2004377534

CÉSAR VIEIRA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3822;
identificação de pessoa colectiva n.º 507002822; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/040701.

Certifico que entre César Carlos de Azevedo Bettencourt Vieira,
casado com Alda Gaspar Aleixo Bettencourt Vieira, na comunhão de
adquiridos e Neusa Sofia Aleixo Bettencourt Vieira, solteira, maior
foi constituída uma sociedade por quotas que passa a reger-se pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma César Vieira � Sociedade de Mediação
de Seguros, L.da, e tem sede na Quinta do Almeida, lote 44, loja 2,
freguesia e concelho de Alcobaça.

§ único. Mediante deliberação poderá a gerência deslocar, a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir sucursais, agências, delegações ou outras formas de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação de seguros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de dez
mil euros, e encontra-se dividido em duas quotas, uma de valor nomi-
nal de nove mil e quinhentos euros pertencente ao sócio César Carlos
de Azevedo Bettencourt Vieira e a restante de valor nominal de qui-
nhentos euros, pertencente à sócia Neusa Sofia Aleixo Bettencourt
Vieira.

2 � Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas, aos
mesmos, prestações suplementares de capital até ao montante global
de cinco vezes o capital social, existente à data da deliberação e na
proporção das suas quotas.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em Juízo ou
fora dele, activa ou passivamente e com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em Assembleia Geral, pertence aos sócios ou
não sócios que vierem a ser designados, ficando desde já nomeados
gerentes ambos os sócios César Carlos de Azevedo Bettencourt Vieira
e Neusa Sofia Aleixo Bettencourt Vieira.

2 � A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos com a
assinatura de um gerente.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 270 � 17 de Novembro de 200425 648-(100)

3 � Fica expressamente vedado à gerência obrigar a sociedade em
fianças, abonações, letras de favor e demais actos ou documentos
estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, seus cônjuges, ascenden-
tes é descendentes desde que permitida por lei, porém a favor de
estranhos fica dependente do consentimento da sociedade, que terá
direito de preferência em primeiro lugar, e os sócios não cedentes em
segundo.

Conferi está conforme o original.

10 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2004377445

ROTELMAS � INDÚSTRIA DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3827;
identificação de pessoa colectiva n.º 506983676; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 15/040713.

Certifico que entre Rogério da Silva Rodrigues Pereira, casado com
Maria do Laço Ribeiro Cordeiro, na comunhão de adquiridos e Telmo
Cordeiro Pereira, solteiro, maior, foi constituída uma sociedade por
quotas que passa a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ROTELMAS � Indústria de Ma-
deira, L.da, e tem a sua sede à Estrada Nacional 8, porta 8, em
Aljubarrota, freguesia de Aljubarrota (São Vicente), concelho de Al-
cobaça.

§ único. Mediante deliberação poderá a gerência deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir sucursais, agências, delegações ou outras formas de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em carpintaria, fabrico e assenta-
mento de madeiras, comércio de ferragens e afins.

§ único. A sociedade pode participar, por qualquer forma, noutras,
mesmo que o objecto destas sociedades coincida ou não, no todo ou
em parte, com o da mesma, bem como associar-se a outras pessoas
colectivas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros corresponde à soma de duas quotas, uma de quatro mil eu-
ros, pertencente ao sócio Rogério da Silva Rodrigues Pereira e outra
de mil euros pertencente ao sócio Telmo Cordeiro Pereira.

ARTIGO 4.º

Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas aos mes-
mos, prestações suplementares de capital até ao montante global
correspondente ao décuplo do capital social existente à data da deli-
beração e na proporção das suas quotas.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão efectuar à sociedade os suprimentos de que ela
parecer, sendo deliberado em assembleia geral quais as condições.

ARTIGO 6.º

Na cessão a estranhos, a sociedade em primeiro lugar e os sócios
depois, terão direito de preferência.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade fica a cargo dos sócios ou não sócios que
vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nome-
ado gerente o sócio Rogério da Silva Rodrigues Pereira.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
pela assinatura de um gerente.

Conferi está conforme o original.

6 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2004377399

ÓBIDOS

OBIFERRO � IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS DECORATIVOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 513;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 05/20040903.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, se rege pelos seguintes ar-
tigos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma OBIFERRO � Importação Ex-
portação de Produtos Decorativos, S. A., e tem a sua sede na Estrada
Real, 7, lugar do Arelho, freguesia de Santa Maria do concelho de
Óbidos.

2 � Por deliberação do conselho de administração, a sede poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � Mediante deliberação do conselho de administração, a socie-
dade poderá:

a) Abrir ou encerar sucursais, filiais, delegações ou outras formas
locais de representação social onde e quando o julgar conveniente;

b) Participar no capital social de outras sociedade, criar novas
empresas ou participar na sua criação e associar-se pela forma que
julgar conveniente a quaisquer entidades.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação e exportação de produ-
tos decorativos e artesanais. Fabricação de molduras de ferro forjado.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de setenta
e cinco mil euros, representado por quinze mil acções, no valor no-
minal de cinco euros, cada, todas pertencentes aos accionistas nos
termos seguintes:

Alexandre Miguel dos Santos Feliciano, sessenta mil euros;
Sandra Margarida Miguel Feliciano, três mil setecentos e cinquenta

euros;
Maria de Lurdes do Rosário Miguel Feliciano, três mil setecentos e

cinquenta euros;
Rui Manuel Cordeiro Carrera, três mil setecentos e cinquenta eu-

ros;
Fernanda Eduarda Alves de Freitas Correia, três mil setecentos e

cinquenta euros;
§ único. Qualquer accionista poderá efectuar suprimentos à socie-

dade, quando esta deles carecer, nas condições de retribuição e reem-
bolso que forem acordados em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador, à excepção das
que não estiverem totalmente liberadas, que serão nominativas e se-
rão representadas por títulos de cem, quinhentos ou mil acções.

2 � Os títulos serão emitidos em grupos de quaisquer das denomi-
nações referidas, mediante solicitação e a expensas de qualquer acci-
onista.

3 � Todas as acções podem revestir forma meramente escritural,
sem incorporação de títulos, sendo reciprocamente convertíveis, com
as tituladas, a pedido e expensas do accionista.

4 � Os títulos serão assinados pela administração que o poderá fazer
por meios mecânicos ou chancela.

CAPÍTULO III

Disposições gerais relativas aos órgãos sociais

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada por um conselho de administra-
ção, composto por um número ímpar de membros, accionistas ou não,
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com um mínimo de três e um máximo de sete, eleitos por um perío-
do de quatro anos e reelegíveis uma ou mais vezes.

2 � A assembleia geral fixará o número de administradores dentro
dos limites estabelecidos e procederá à designação, de entre os admi-
nistradores eleitos, do presidente do conselho de administração.

3 � Os mandatos só terminam com a eleição de novos titulares
dos respectivos órgãos, salvo nos casos de renúncia ou destituição.

4 � Cada administrador caucionará o exercício do seu cargo pela
forma que a assembleia geral vier a fixar, podendo a mesma ser subs-
tituída por um contrato de seguro a favor da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � O conselho de administração reunirá sempre que o exercício
das suas atribuições o exija, meliante convocação do presidente, as-
sim se afastando a exigência da realização de uma reunião mensal
prevista no artigo 410.º, n.º 2 do Código das Sociedades.

2 � A reunião terá lugar na sede da sociedade, em hora e data
indicados na convocatória.

3 � As convocatórias, salvo nos casos urgentes, deverão ser envi-
adas com, pelo menos, 10 dias de antecedência em relação à data
prevista para a reunião.

4 � O conselho de administração não poderá funcionar nem deli-
berar sem a presença da maioria dos administradores.

5 � Qualquer membro do conselho de administração poder-se-á
fazer representar nas reuniões por outro administrador, mediante carta
dirigida ao presidente, mas cada instrumento de mandato não poderá
ser utilizado mais do que uma vez.

6 � As deliberações do conselho de administração constarão de
actas assinadas por todos os que nela hajam participado.

7 � O conselho de administração poderá delegar no respectivo
presidente a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 7.º

1 � Compete ao conselho de administração exercer em geral os
mais amplos poderes de gestão dos negócios e interesses da sociedade,
com as competências que por lei e por este contrato lhe são confe-
ridas e aquelas que a assembleia geral especialmente lhe atribuir.

2 � Compete nomeadamente ao conselho de administração, sem
prejuízo das demais atribuições que a lei lhe confere:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e assumir com-
promissos arbitrais;

b) Adquirir, alienar ou onerar bem móveis e imóveis;
c) Adquirir, alienar ou onerar participações no capital de outra

sociedades, de responsabilidade limitada ou ilimitada qualquer que seja
o objectivo social;

d) Constituir mandatários da sociedade para a prática de certos e
determinados actos.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade obriga-se pelas seguintes formas:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração e de

um vogal;
b) Pelas assinaturas conjuntas dos dois vogais do conselho de ad-

ministração;
c) Pela assinatura dos mandatários sociais, no âmbito do respecti-

vo mandato.
2 � Em actos de mero expediente é suficiente a assinatura de um

administrador ou de um mandatário no âmbito do mandato.

CAPÍTULO IV

Fiscalização

ARTIGO 9.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
deverá ser um revisor oficial de contas ou sociedade de revisores ofi-
cias de contas.

2 � O fiscal único terá sempre um suplente que será igualmente
um revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficias de
contas.

3 � A eleição e o desempenho das funções de fiscalização pelo
fiscal único ou pelo suplente serão regulados pelas disposições legais
respeitantes ao revisor oficial e contras e, subsidiariamente, na parte
aplicável, pelo disposto quanto ao conselho fiscal e aos seus mem-
bros.

CAPÍTULO V
Assembleia geral

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto, possuidores de acções e que, até dez dias antes da re-
alização da assembleia, as tenham averbado em seu nome nos registos
da sociedade, sendo nominativas, ou registado em seu nome nos li-
vros da sociedade ou de instituições de crédito, sendo ao portador.

2 � O depósito em instituição de crédito tem de ser comprovado
por carta emitida por essa instituição que dê entrada na sociedade pelo
menos dez dias antes da data da realização da assembleia.

3 � Os accionistas sem direito a voto não podem assistir, à as-
sembleia geral.

4 � Os accionistas com direito de voto poderão fazer-se repre-
sentar por outro accionista ou pelas pessoas a quem a lei atribuir esse
direito, podendo, os que não possuírem o número de acções necessá-
rio para terem direito de voto, agrupar-se por forma a perfazê-lo,
devendo designar por acordo um só de entre eles para os representar
na assembleia geral.

5 � As representações previstas no número anterior serão comu-
nicadas por carta ao presidente da mesa da assembleia geral, com a
assinatura reconhecida notarialmente ou autenticada pela sociedade,
entregue na sede social até oito dias úteis antes da data designada para
a assembleia.

6 � A cada grupo de cem acções corresponde um voto, tendo os
accionistas tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira
que resulte da divisão por cem do número de acções que possuam,
sem qualquer limite.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, que poderão não ser accionistas, eleitos de quatro em qua-
tro anos, podendo ser reelegíveis por uma ou mais vezes.

ARTIGO 12.º

1 � As reuniões da assembleia geral serão convocadas mediante
anúncios publicados com a antecedência mínima legal no Diário da
República e num jornal da localidade da sede da sociedade ou, na falta
deste, num dos jornais aí mais lidos.

2 � A assembleia geral reunirá uma vez por ano, nos três meses
subsequentes ao termo de cada exercício, para apreciação da situação
anual da sociedade, do relatório de gestão, balanço e contas, e sempre
que o conselho de administração ou o órgão de fiscalização o julguem
necessário ou quando requerida por accionistas possuidores de acções,
averbadas ou depositadas com a antecedência mínima de trinta dias e
que representem, pelo menos, 5 % do capital social.

3 � Os accionistas que estejam em condições de requerer a convo-
cação de uma assembleia geral devem fazê-lo em carta com assinatu-
ra reconhecida, indicando com precisão os assuntos a incluir na or-
dem do dia.

ARTIGO 13.º

1 � Os lucros de exercício, depois de deduzidas as importâncias
necessárias para a formação ou reconstituição da reserva legal, serão
destinados aos fins que a assembleia geral deliberar, podendo ser to-
talmente aplicados a reservas ou distribuídos pelos accionistas ou uma
coisa e outra.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 14.º

A retribuição dos administradores, assim como dos outros mem-
bros dos corpos sociais e correspondentes remunerações variáveis, será
fixada por uma comissão designada pela assembleia geral para esse
fim.

ARTIGO 15.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 16.º

A sociedade Sá dissolverá nos casos previstos por lei.
1 � A deliberação da dissolução será tomada por uma maioria igual

ou superior a setenta e 5 % dos votos expressos e um quórum de
maioria absoluta do capital realizado.

2 � Na falta de outra deliberação a liquidação far-se-á judicialmente
servindo de liquidatários os administradores em funções à data de li-
quidação.
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CAPÍTULO VII

Disposições transitórias

ARTIGO 17.º

Ficam desde já designados os órgãos sociais para o primeiro quadri-
énio, (2004/2007) com a composição seguinte:

Conselho de administração � presidente: Alexandre Miguel dos
Santos Feliciano; vogais: Sandra Margarida Miguel Feliciano e Rui
Manuel Cordeiro Carrera; fiscal único: Dr. António Pedro Valente da
Silva Coelho, ROC n.º 771, com escritório na Avenida dos Estados
Unidos da América, 97, 6.º, direito, Lisboa, em representação de
ESAC � Espírito Santo & Associados, SROC, S. A. (n.º 113), com
sede na dita Avenida dos Esatados Unidos da América, 97, 6.º, direi-
to, Lisboa; suplente: Luís Filipe Pinto Gonçalves da Cruz, ROC n.º 73,
com sede na Avenida dos Estados Unidos da América, 97, 6.º, direito,
Lisboa.

Assembleia geral � presidente: Maria de Lurdes do Rosário Miguel
Feliciano; secretário: Fernanda Eduarda Alves de Freitas Correia.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço
Afonso de Moura Mendes. 2004173262

POMBAL

LISBOASELECTA � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3654;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507043790; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/20040830.

Certifico que entre MOTADECOR � Mobiliário de Escritório, L.da,
e Manuel Simões Ramos Ribeiro, foi constituída a sociedade em epí-
grafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma LISBOASELECTA � Comércio de
Mobiliário, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional 24, 26, sede
de freguesia de Meirinhas, concelho de Pombal.

2 � Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: Comércio de mobiliário. Elabora-
ção de projectos e design de interiores.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de vinte e cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas do
valor nominal de doze mil e quinhentos euros, cada, pertencentes uma
a cada sócio.

ARTIGO 5.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas presta-
ções suplementares até cem 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 � Ficam desde já nomeados gerentes o sócio Fernando Manuel
Simões Ramos Ribeiro e o não sócio Agostinho Manuel da Mota,
casado, residente na sede de freguesia de Meirinhas, concelho de Pom-
bal.

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

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam regu-
ladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 9.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não cedentes,
em segundo lugar.

Conferido, está conforme.

13 de Setembro de 2004. � O Ajudante, Rui Luís Henriques.
2007035740

CONSTRUÇÕES NORTOURÉM, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3655;
identificação de pessoa colectiva n.º 506879445; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 14/20040830.

Certifico que Pedro Miguel Mendes Freire constituiu a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Nortourém, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Vale Perneto, freguesia de
Abiúl, concelho de Pombal.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, e criar agências, sucursais, filiais ou outras
formas locais de representação, em qualquer ponto do país e estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e carpintaria.

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 único Pedro Miguel Mendes Freire.

ARTIGO 4.º

1 � O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global iguala cinquenta vezes o capital social.

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio Pedro Miguel Mendes Freire,
desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estranhas à
sociedade que venham a ser por ele sócio designadas.

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

ARTIGO 6.º

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

Conferido, está conforme.

14 de Setembro de 2004. � O Ajudante, Rui Luís Henriques.
2007035766

LISBOA
ALENQUER

DOMUSALHANDRA � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 02294/
040824; identificação de pessoa colectiva n.º P 506919579; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040824.
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Certifico que em 13 de Julho de 2004 pelo único sócio, Luís Mi-
guel de Assunção Joaquim, solteiro, foi constituída a sociedade em
epígrafe a que se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Domusalhandra � Compra e Venda
de Imóveis, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo da Rainha Santa Isabel,
Edifício Presépio, Bloco B, 4.º direito, freguesia de Triana, concelho
de Alenquer.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro dl mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas 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 compra e venda de imóveis e
revenda a dos adquiridos para esse fim. Arrendamento de imóveis.
Gestão e administração de imóveis e condomínios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de vinte e nove mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em espécie e corresponde a uma quota de igual valor
nominal titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a adquirir para a sociedade
quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do seu regis-
to definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Fica depositado na pasta da mesma sociedade, o relatório do Revi-
sor Oficial de Contas, do qual constamos imóveis urbanos o sócio
transmitiu para a sociedade, os quais são todos situados no lugar de
Casal Monteiro, freguesia de Meca, concelho de Alenquer, inscritos
na respectiva matriz sob os artigos 681.º, 680.º e 679.º e respectiva-
mente descritos na Conservatória do Registo Predial de Alenquer sob
os n.os 914, 915 e, 14 944 os quais foram avaliados em € 29 293,54,
acordo com o seu valor de mercado, atingindo o valor nominal da
quota subscrita pelo único sócio, que efectuou tal entrada.

Conferida, está conforme.

24 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 2008657663

AZAMBUJA

TRANSPORTE DE MERCADORIAS MANUEL JOAQUIM
FONSECA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 00870;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20040929.

Certifico que Manuel Joaquim Bernardes da Fonseca Rodrigues,
casado com Maria Claudina Pinto Rodrigues Fonseca, comunhão de
adquiridos, Rua das Rosas, 5, Casais de Baixo, Azambuja constituiu a
sociedade com a denominação em epígrafe, a qual se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transporte de Mercadorias Ma-
nuel Joaquim Fonseca, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Rosas, lote 5, Casais de
Baixo, freguesia e concelho de Azambuja.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas 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 rodoviário de mer-
cadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinquenta mil euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor
nominal titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao 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 com capacidade profissional.

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 podem participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

Mais certifica que foi registada a nomeação dos gerentes Manuel
Joaquim Bernardes da Fonseca Rodrigues, e da não sócia, com capa-
cidade profissional, Maria Manuela Henriques Sábio, casada, Rua Prin-
cipal, 57, Guisado, Caldas da Rainha.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2002811342

AFRO-NATURAL � AGRICULTURA BIOLOGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 00871;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040930.

Certifico que Francisco Fazendas Pissarra, casado com Ana Vidal
de Sousa Pissarra, comunhão de adquiridos, Rua da Venezuela, lote 2,
Azambuja, e Adriana da Conceição Vidal Fazendas Pissarra, solteira
maior, Rua da Venezuela, lote 2, Azambuja, constituíram a sociedade
com a denominação em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Afro-Natural � Agricultura Bio-
lógica, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Venezuela, lote 2, fre-
guesia e concelho da Azambuja.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, 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 agricultura biológica, produ-
ção, comércio, importação e exportação de produtos hortícolas, fru-
tícolas e plantas biológicas, flores e plantas. Prestação de serviços de
jardinagem, montagem de cercas e estufas. Formação profissional.

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 dois mil quinhentos e cinquenta euros per-
tencente ao sócio Francisco Fazendas Pissarra e outra do valor nomi-
nal de dois mil quatrocentos e cinquenta euros pertencente à sócia
Adriana Conceição Vidal Fazendas Pissarra.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
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ARTIGO 4.º

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

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

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

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 legi-

timários;
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 do falecimento, os her-
deiros 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.

Mais certifica que foi registada a nomeação dos gerentes Francisco
Fazendas Pissarra e Adriana da Conceição Vidal Fazendas Pissarra.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2002811350

CASCAIS

SUCH � DALKIA � SERVIÇOS
HOSPITALARES, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 00005;
identificação de pessoa colectiva n.º 503718289.

Certifico que foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 15 � apresentação n.º 20/020906.
Facto: designação dos membros dos órgãos sociais, para o triénio

2002-2004:
Presidente do conselho de administração: José Joaquim Nogueira

da Rocha; administrador delegado: Luís Rodrigo Pais Correia; vogais:
Manuel Joaquim Lança do Ó, Carlos Alberto Araújo Prieto, Francis-
co Cunha Oliveira, casado, Durbaline Cabrita da Costa; fiscal único:
António Dias & Associados, SROC, representada por João Luís Falua
Costa da Silva; suplente: Magalhães, Neves e Associados, SROC, re-
presentada por Luís Augusto Gonçalves Magalhães; secretário efecti-
vo: Pedro Pestana Bastos, casado; secretário suplente: Ana Inês do
Nascimento Nogueira Leite, solteira, maior.

Data da deliberação: 6 de Março de 2002.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15; apresentação n.º 66/021118.
Cessação de funções do presidente do conselho de administração:

José Joaquim Nogueira da Rocha e do vogal Francisco Cunha Olivei-
ra, por renúncia em 30 de Outubro de 2002 e 24 de Junho de 2002,
respectivamente.

Averbamento n.º 04 à inscrição n.º 15; apresentação n.º 14/040820.
Facto: Cessação de funções de fiscal único de António Dias &

Associados, SROC, representada por João Luís Falua Costa da Silva e
do suplente, Magalhães, Neves e Associados, SROC, representada por
Luís Augusto Gonçalves Magalhães em 20 de Janeiro de 2003.

Inscrição n.º 17; apresentação n.º 07/040906 (complementar).
Facto: Designação de fiscal único Ernst & Young Audit & Associa-

dos, SROC, S. A., representada por João Carlos Miguel Alves, ROC,
Edifício República, Avenida da República, 90, 6.º, Lisboa; suplente:
Óscar Manuel Machado de Figueiredo, ROC, Rua do Dr. António
Martins, 21, 4.º, Lisboa, até completar o mandato em curso.

Data da deliberação: 18 de Novembro de 2003.
Averbamento n.º 05 à inscrição n.º 15; apresentação n.º 15/040820.
Acto: Cessação de funções de vogais do conselho de administração

de Manuel Joaquim Lança do Ó e Durbaline Cabrita da Costa, por
renúncia.

Data: 5 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2004. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2004801042

TEIXEIRA DUARTE � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 543
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501220666; inscri-
ção n.º 19; números e data das apresentações: 39 e 40/040804.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo abaixo indicado,

que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de seis
milhões e quinhentos mil euros, representado por seis milhões e qui-
nhentas mil acções com o valor nominal de um euro cada uma.

2 � (Mantém-se.)
3 � Poderão ser emitidos títulos incorporando uma, dez, cem, mil,

dez mil, cem mil, múltiplos de cem mil ou um milhão de acções, todos
eles autenticados pelas assinaturas de dois Administradores, as quais
poderão ser apostas por chancela ou reproduzidas por meios mecâni-
cos, nos termos autorizados pela lei.

4 � (Mantém-se.)

Relatório

Introdução.
1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao

artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais relativamente à en-
trega de bens no valor de € 31 500 000 para realização de 1 500 000
acções a subscrever no capital da sociedade Teixeira Duarte � Socie-
dade Gestora de Participações Sociais, S. A., com o valor nominal de
€ 1 e o prémio de emissão de € 20.

2 � A entrada em espécie consiste na entrega por todos os accio-
nistas individuais da Teixeira Duarte � Sociedade Gestora de Partici-
pações Sociais, S. A. (isto é, excluindo naturalmente a Sociedade quanto
às acções próprias de que seja titular), a seguir identificados, de um
total de 42 000 000 acções da sociedade Teixeira Duarte � Engenha-
ria e Construções, S. A., conforme se discrimina:

António Carlos Calainho de Azevedo Teixeira Duarte �
1 335 264 acções;

António Carlos Calainho Teixeira Duarte � 399 980 acções;
António Luís Maia Teixeira Duarte � 840 000 acções;
CIMILE � Sociedade Gestora de Participações Sociais �

SGPS, L.da � 399 980 acções;
Henrique Calainho Teixeira Duarte � 399 980 acções;
Henrique Maria Calainho de Azevedo Teixeira Duarte �

362 880 acções;
Isabel Maria Calainho de Azevedo Teixeira Duarte � 1 335 264 ac-

ções;
João Afonso Calainho de Azevedo Teixeira Duarte � 399 980 ac-

ções;
Joaquim Maria Calainho de Azevedo Teixeira Duarte �

1 335 264 acções;
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Manuel Maria Calainho de Azevedo Teixeira Duarte �
1 335 264 acções;

Manuel Pereira Coutinho Teixeira Duarte � 6 600 468 acções;
Maria Adelaide Moniz da Maia Teixeira Duarte Fevereiro �

840 000 acções;
Maria da Conceição Maia Teixeira Duarte � 840 000 acções;
Maria da Graça Calainho Teixeira Duarte Portugal e Castro �

399 980 acções;
Maria da Graça Maia Teixeira Duarte � 840 000 acções;
Maria do Carmo Calainho de Azevedo Teixeira Duarte Robles

Machado � 399 980 acções;
Maria Filomena Calainho de Azevedo Teixeira Duarte Sousa No-

vais � 1 351 980 acções;
Maria Isabel Calainho Teixeira Duarte Rougier � 399 980 acções;
Maria Joana Calainho de Azevedo Teixeira Duarte � 399 980 acções;
Maria Teresa Maia Teixeira Duarte � 840 000 acções;
Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte � 399 980 acções;
Pedro Pereira Coutinho Teixeira Duarte � 19 303 788 acções;
Ricardo António Calainho Teixeira Duarte � 399 980 acções;
Ricardo José Calainho de Azevedo Teixeira Duarte � 28 acções;
Ricardo Manuel Maia Teixeira Duarte � 840 000 acções.
3 � A totalidade destas acções foi por nós avaliada em € 31 500 000,

de acordo com o critério do valor corrente de mercado, atendendo à
cotação atingida nos últimos seis meses, a que corresponde um valor
de € 0,75 por acção, que julgamos prudente e suficiente para o efeito
proposto.

Responsabilidades.
4 � É da nossa responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos

bens e a declaração de que o valor encontrado é suficiente para a
realização de capital pretendida.

Âmbito.
5 � O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas

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

a) A verificação da existência dos bens;
b) A verificação da titularidade dos referidos bens e da existência

de eventuais ónus ou encargos;
c) A adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos;
d) A avaliação dos bens.
6 � Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base

aceitável para a emissão da nossa declaração.
Declaração.
7 � Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores

encontrados atingem o valor nominal das acções atribuídas aos acci-
onistas que efectuam tal entrada, acrescido do prémio de emissão.

Nota final.
8 � Este documento substitui o anterior relatório de 5 de Maio de

2004, de igual teor, por alteração da distribuição do número de acções
a subscrever por alguns dos Senhores accionistas acima referidos, nos
termos entre todos eles acordados, mantendo-se no entanto o quanti-
tativo global e, consequentemente, a avaliação feita para o efeito.

Mateus Moreira, revisor oficial de contas n.º 80.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2004. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2006464884

EFEITOS SECUNDÁRIOS � PRODUÇÃO DE CINEMA
E FOTOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 247
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506142833; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 65/040923.

Certifico que foi registada a seguinte alteração parcial do contrato
quanto aos artigos abaixo indicados, que passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Efeitos Secundários � Cinema e
Design, L.da

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção, realização e monta-
gem de cinema, televisão e fotografia. Elaboração e escrita de guiões

para cinema e televisão. Importação, exportação, comercialização e
representação de mobiliário e artigos de decoração e design.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de quinze mil euros e corres-
ponde a soma de duas quotas, uma de três mil euros pertencente ao
sócio José João Ferreira da Silva e outra de doze mil euros pertencen-
te à sócia Maria Isabel Freitas Ferreira Dias Silva.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2004746840

GLOBALTOP � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 597
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505139219; inscri-
ção n.º 04; número e data da apresentação: 66/040921.

Certifico que foi registada a seguinte alteração parcial do contrato
quanto aos artigos abaixo indicados, que passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma GLOBALTOP � Con-
sultores de Gestão, L.da, e tem a sua sede na Rua de Luís de Camões,
1, freguesia de Linda-a-Velha concelho de Oeiras.

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, cada uma, tituladas uma em nome
de cada um dos sócios Carlos José Coelho Tiago Tinoco Fraga e Leonor
Luísa de Oliveira Chaves Fraga.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitada pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Setmbro de 2004. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2004772050

ALGORITMIA � TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 625
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505793202; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 04; números e data
das apresentações: 70 e 71/040915.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: Cessação de funções de gerente de Mário Miguel Abrantes

Antunes Pinto, por renúncia.
Data: 10 de Setembro de 2004.
Alteração parcial do contrato quanto aos artigos abaixo indicados,

que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Doutor José
Pinto Peixoto, 34-E, lugar de Talaíde, freguesia de Porto Salvo, con-
celho de Oeiras.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de cinco mil e quatro euros, encontra-se
integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro
quotas: duas quotas iguais, do valor nominal de mil seiscentos e ses-
senta e oito euros cada uma e uma de cada sócio e outras duas quotas
iguais do valor nominal de oitocentos e trinta e quatro euros cada
uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.
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3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2004. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2004772018

BARCANAREIA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09288
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503374229; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 41 e 42/040914.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: Cessarão de funções de gerentes de Camilo Gomes Vilar e

Maria Madalena Dias Martins Vilar, por renúncia.
Data: 10 de Setembro de 2004.
Alteração parcial do contrato quanto aos artigos abaixo indicados,

que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e nos demais valores constantes da es-
crita social e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros e uma de cada um dos
sócios.

ARTIGO 5.º

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

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

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2004. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2004773006

PEDRO M. B. BORREGA � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 531
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506945057; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 49/040805.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pedro M. B. Borrega � Serviços
Médicos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Afonso Henriques,
Condomínio Estoril Real, B-3, freguesia do Estoril, concelho de Cas-
cais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de saúde humana,
nomeadamente radiologia, fisiatria, medicina física e prática em am-
bulatório e actividades de enfermagem e análises clínicas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quo-
tas, duas iguais do valor nominal de dois mil duzentos e cinquenta
euros pertencentes uma a cada um dos sócios Pedro Manuel Bento
Borrega e Ana Cristina Monteiro Nunes Ferreira dos Santos Borre-
ga e duas iguais do valor nominal de duzentos e cinquenta euros
pertencentes uma a cada uma das sócias Maria Manuela Fernandes
Bento Borrega e Francisca Quitéria Monteiro Nunes Ferreira dos
Santos.

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de dois gerentes.
3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-

mente, em participação nos lucros da sociedade.
4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Pedro Manuel

Bento Borrega e Ana Cristina Monteiro Nunes Ferreira dos Santos
Borrega.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

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

timários;
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, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição leal 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 percen-
tagem para reserva legal será dado o destino que vier a ser deliberado.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2004859091

LISBOA � 1.A SECÇÃO

ACITEL 4 � SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7404/980402; identificação de pessoa colectiva n.º 504114522;
inscrições n.os 5 e 6; números e data das apresentações: 28 e 29/
20010830.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação, em 10 de Janeiro de 2001, da administradora Susana

Mourão Andrade, solteira, maior, residente na Alameda de António
Sérgio, 3, 13.º, Lisboa.

Prazo: Triénio 2001/2003.
Mais certifica:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

aos artigos 2.º e 3.º, n.º 1.
Reforço: 250 000 euros realizado em dinheiro.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na concepção, implementação e
manutenção de soluções de telecomunicações empresariais, comercia-
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lização e distribuição de telecomunicações empresariais e de outros
equipamentos para serviços, comércio e indústria, incluindo para a
indústria de telecomunicações.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de setecentos e cinquenta mil euros, corres-
pondendo a setecentas e cinquenta mil acções ordinárias, com o valor
nominal de um euro cada e encontra-se totalmente subscrito e realizado.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000158110

EMPRESA DE TÁXIS ALVENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 894/670530; identificação de pessoa colectiva
n.º 500504300; inscrição n.º 14; número e data da apresentação:
29/20020930 (Compl.).

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação, alteração parcial do contrato

quanto aos artigos 1.º, 3.º e 5.º e designação de gerentes.
Reforço: 602 410$00 em dinheiro e subscrito quanto a 572 289$50

pelo sócio Fernando Amaro Ferro Pais e quanto a 30 120$50 pelo
sócio Fernando Manuel Heleno Ferro Pais.

Teor dos artigos alterados:
1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma Empresa de Táxis
Alvense, L.da

2 � Tem a sua sede na Avenida de Paulo VI, 16, 5.º, C, em Lis-
boa, freguesia de Marvila.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros, e
corresponde à soma de duas quotas; uma de quatro mil setecentos e
cinquenta euros, do sócio Fernando Amaro Ferro Pais, e uma de du-
zentos e cinquenta euros, do sócio Fernando Manuel Heleno Ferro
Pais.

5.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não, será exercida por
quem vier a ser designado em assembleia geral.

2 � Ficam, no entanto, desde já nomeados gerentes o sócio Fer-
nando Amaro Ferro Pais, e o não sócio Florêncio Plácido de Almei-
da, casado, residente em Lisboa, na Rua do Guarda-Mor, 27, 1.º

3 � Para vincular a sociedade é necessária e suficiente a assinatura
do gerente Fernando Amaro Ferro Pais.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000158084

AQUAPURA HOTELS RESORT E SPA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 219/20040112; identificação de pessoa colectiva
n.º 506671011; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20040112.

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

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a firma de Aquapura Hotels Resort e SPA, S. A.,
e reger-se-á pelo presente contrato e pela legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Praça do Marquês de Pombal,
1, 8.º, em Lisboa, freguesia do Coração de Jesus.

2 � O conselho de administração poderá transferir a sede social
para qualquer outro local do concelho de Lisboa ou de concelhos li-
mítrofes.

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

Duração

A duração da sociedade será por tempo indeterminado.

ARTIGO 4.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a gestão e exploração de activi-
dades hoteleiras, alojamento e restauração.

2 � A sociedade, por deliberação do conselho de administração,
pode participar em agrupamentos complementares de empresas e em
agrupamentos europeus de interesse económico e, bem assim, subs-
crever ou adquirir acções ou quotas em sociedades de responsabilidade
limitada, qualquer que seja o objecto e ainda que sujeitas a leis especiais.

ARTIGO 5.º

Capital social e aumento de capital

1 � O capital social, subscrito e parcialmente realizado em dinhei-
ro, é de cinquenta mil euros, realizando os accionistas as suas entra-
das do seguinte modo:

1) A accionista Esquilo SGPS, S. A., subscreve e realiza hoje uma
entrada em dinheiro de quinze mil euros e obriga-se a entregar os
restantes trinta e quatro mil e oitocentos euros no prazo de cinco
anos a contar da presente data.

2) O accionista Miguel Mayer Simões de Almeida subscreve e rea-
liza hoje uma entrada em dinheiro de cinquenta euros.

3) O accionista Manuel de Abreu Castelo Branco subscreve e rea-
liza hoje uma entrada em dinheiro de cinquenta euros.

4) O accionista Manuel Maria de Azevedo Soares de Meireles e
Magalhães subscreve e realiza hoje uma entrada em dinheiro de cin-
quenta euros.

5) A accionista Maria João de Oliveira Ricou Mora do Vale subs-
creve e realiza hoje uma entrada em dinheiro de cinquenta euros.

2 � O conselho de administração fica desde já autorizado a au-
mentar o capital social, por uma ou mais vezes, para cinco milhões
de euros, estabelecendo livremente as condições do respectivo aumen-
to, o preço da emissão e designando as pessoas competentes para
outorgar a respectiva escritura e realizar os actos preparatórios e
subsequentes aumento aquele em numerário.

ARTIGO 6.º

Acções

1 � O capital social está representado por dez mil acções com o
valor nominal de cinco euros cada uma.

2 � As acções serão ao portador ou nominativas e poderão ser
escriturais ou tituladas, sendo reciprocamente convertíveis, nos ter-
mos legalmente previstos, incorporadas em títulos de um, cinco, dez,
cem, quinhentas, mil, cinco mil, dez mil, cinquenta mil e cem mil
acções.

3 � Os títulos provisórios ou definitivos representativos de acções
ou obrigações serão assinados por um administrador cuja assinatura
poderá ser de chancela, ou por um ou mais mandatários da sociedade
para o efeito designados.

4 � A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto,
conferindo direito a um dividendo prioritário e susceptíveis de remi-
ção, dentro dos limites legais e nas condições que vierem a ser fixadas
pela assembleia geral que tal deliberar.

ARTIGO 7.º

Transmissão de acções

1 � A transmissão de acções nominativas está sujeita à preferên-
cia dos accionistas.

2 � O accionista que pretenda alienar as acções deverá comuni-
car, por escrito, aos restantes accionistas, os termos e condições es-
senciais da venda projectada, designadamente, o nome do adquirente,
o preço e as condições de pagamento.

3 � Os accionistas deverão comunicar a sua intenção de exercer o
seu direito de preferência no prazo de trinta dias contados da recep-
ção da notificação a que alude o número anterior.
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4 � Caso finais do que um accionista pretenda exercer o seu di-
reito de preferência, as acções serão rateadas na proporção das ac-
ções que cada um dos preferentes detiver no capital social da so-
ciedade.

ARTIGO 8.º

Prestações acessórias pecuniárias

1 � Podem ser exigidas aos accionistas, na proporção da sua par-
ticipação no capital social, prestações acessórias pecuniárias até ao
limite de cinco milhões de euros, as quais ficarão em tudo submetidas
à regulamentação própria das prestações suplementares ao capital,
conforme o previsto nos artigos 210.º a 213.º do Código das Socieda-
des Comerciais.

2 � A exigibilidade das prestações acessórias pecuniárias depende
sempre de prévia deliberação da assembleia geral que fixe o montante
global da chamada, dentro dos limites acima previstos, a parte exi-
gida a cada um dos accionistas e o prazo da realização, que não pode
ser inferior a trinta dias a contar da comunicação aos accionistas.

3 � As prestações acessórias pecuniárias tem de ser integral e
exclusivamente realizadas em dinheiro, não vencem juros e só pode-
rão ser restituídas, mediante deliberação da assembleia geral, desde que
a situação líquida não fique inferior à soma do capital e da reserva
legal.

ARTIGO 9.º

Direito de preferência no aumento de capital

Nos aumentos de capital a realizar em dinheiro será atribuído aos
accionistas direito de preferência na subscrição das novas acções, na
proporção das que possuírem, salvo se de outra forma for deliberado
pela assembleia geral, dentro dos condicionalismos impostos por lei.

ARTIGO 10.º

Operações financeiras e emissão de obrigações

1 � 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.

2 � A sociedade poderá, nos termos da lei e mediante deliberação
do conselho de administração, emitir quaisquer modalidades ou tipos
de obrigações.

ARTIGO 11.º

Órgãos sociais

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o fiscal único.

A) Assembleia geral

ARTIGO 12.º

Assembleia geral

1 � Sem prejuízo de eventuais limitações legais, a assembleia geral
é constituída por todos os accionistas que sejam titulares de uma ou
mais acções registadas em seu nome ou cuja titularidade seja docu-
mentada por carta emitida por instituição de crédito a cuja guarda as
acções estejam confiadas.

2 � No caso de compropriedade de acções, só um dos compropri-
etários poderá participar nas reuniões da assembleia geral, munido de
poderes de representação dos restantes.

3 � Os accionista poderão fazer-se representar nas reuniões da
assembleia geral, devendo comunicá-lo por carta ao presidente da mesa
até à data da reunião.

4 � Os accionistas que sejam pessoas singulares podem fazer-se
representar por outros accionistas ou pelas pessoas a quem a lei im-
perativa atribua esse direito. As pessoas colectivas far-se-ão repre-
sentar pela pessoa que, para o efeito, nomearem.

5 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não
podem assistir às assembleias gerais.

ARTIGO 13.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário, eleitos pela assembleia geral por um período de quatro
anos e podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes. O ano da eleição
conta-se como um ano completo.

ARTIGO 14.º

Convocação da assembleia geral

1 � As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem
ser feitas com a antecedência mínima e a publicidade impostas por lei
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 indicar clara e precisamente esses assuntos na carta em que
requeiram tal inclusão, a qual deve ter as suas assinaturas notarial-
mente reconhecidas.

3 � A exigência de a acta da assembleia geral ser lavrada por no-
tário, quando a lei o permita, deverá ser formulada com a antecedên-
cia mínima de 5 dias úteis sobre a data da assembleia, em carta diri-
gida ao conselho de administração e com a assinatura reconhecida
por notário.

ARTIGO 15.º

Reunião da assembleia geral

1 � Ao presidente da mesa da assembleia geral, ou a quem as suas
vezes fizer, compete convocar a assembleia para reunir no primeiro
trimestre de cada ano a fim de 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 res-
pectiva convocatória.

2 � O presidente da mesa deverá convocar extraordinariamente a
assembleia geral sempre que tal seja solicitado pelo conselho de admi-
nistração, pelo fiscal único ou por accionistas que possuam, pelo me-
nos, acções correspondentes ao valor mínimo imposto por lei impera-
tiva e que lho requeiram em carta com assinatura reconhecida pelo
notário em que se indiquem, com precisão, os assuntos a incluir na ordem
do dia e se justifique a necessidade de reunir a assembleia geral.

3 � A assembleia geral convocada a requerimento de accionistas não
se realizará se não estiverem presentes requerentes que sejam titulares
de acções que totalizem, no mínimo, o valor exigido para a convoca-
ção da assembleia.

ARTIGO 16.º

Deliberações da assembleia geral

1 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos emitidos, sem prejuízo das maiorias qualificadas exigidas
por lei.

2 � A cada acção corresponde um voto.

B) Conselho de administração

ARTIGO 17.º

Composição do conselho de administração

1 � O conselho de administração é composto por três, cinco, sete
ou nove administradores, conforme for deliberado em assembleia ge-
ral, os quais serão eleitos por esta assembleia por um período de qua-
tro anos, podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

2 � A assembleia designará o presidente do conselho de adminis-
tração e, se tal for entendido conveniente aos interesses da socieda-
de, o vice-presidente.

3 � Os membros do conselho de administração deverão caucionar
a sua responsabilidade, na importância de cinco mil euros por qual-
quer das formas admitidas por lei, salvo quando dispensados pela as-
sembleia geral que os eleja.

ARTIGO 18.º

Atribuições do conselho de administração

Ao conselho de administração compete assegurar a gestão dos ne-
gócios sociais, sendo-lhe atribuídos os mais amplos poderes, cabendo-
-lhe designadamente:

a) Efectuar todas as operações relativas ao objecto social;
b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente, interpor e prosseguir acções, confessá-las, desistir, transigir e
comprometer-se em árbitros;

c) Adquirir, alienar ou, por qualquer forma, onerar quaisquer bens
ou direitos, móveis ou imóveis, incluindo obrigações próprias ou alhei-
as, 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 19.º

Delegação de poderes

1 � O conselho de administração fica autorizado a delegar num ou
mais administradores, ou numa comissão executiva formada por um
número impar de administradores, a gestão corrente da sociedade.
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2 � A deliberação do conselho deve fixar os limites da delegação
e, no caso de criar uma comissão, estabelecer a composição e o modo
de funcionamento desta.

ARTIGO 20.º

Convocação do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunirá sempre que convocado
pelo presidente ou por dois administradores e, pelo menos, uma vez
por trimestre.

2 � A convocatória será dispensada sempre que o conselho deli-
berar prefixar as datas das suas reuniões.

3 � As deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos mem-
bros presentes ou representados.

4 � O conselho de administração só pode deliberar validamente
estando presentes ou representados mais de metade dos seus mem-
bros.

ARTIGO 21.º

Vinculação da sociedade

A sociedade obriga -se:
a) Pela assinatura de um administrador delegado dentro dos limites

da delegação do conselho de administração;
b) Pela assinatura de dois administradores;
c) Pela assinatura de um ou mais mandatários, no âmbito dos res-

pectivos poderes de representação.

C) Fiscal único

ARTIGO 22.º

Fiscal único

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e um su-
plente que deverão obrigatoriamente ser revisores oficiais de contas
ou sociedades de revisores oficiais de contas, os quais serão eleitos
pela assembleia geral por um período de quatro anos, podendo ser
reeleitos por uma ou mais vezes. O ano da eleição conta-se como
ano completo.

ARTIGO 23.º

Distribuição de lucros

1 � O ano social coincide com o ano civil.
2 � A assembleia geral deliberará sobre a distribuição dos lucros do

exercício, sem estar sujeita a qualquer limite mínimo obrigatório.
3 � A assembleia geral poderá deliberar que no decurso do exercí-

cio sejam feitos aos accionistas adiantamentos sobre os lucros, nos
termos da lei.

ARTIGO 24.º

Remuneração dos órgãos sociais

As remunerações dos membros da mesa da assembleia geral, do
conselho de administração e do fiscal único serão fixadas anualmente
pela assembleia geral ou por uma comissão de três accionistas por
aquela nomeados.

ARTIGO 25.º

Dissolução da sociedade

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.

ARTIGO 26.º

Disposições transitórias

Ficam desde já designados os seguintes membros dos órgãos sociais
da sociedade para o quadriénio 2003/2006:

a) Mesa da assembleia geral:
Presidente � Manuel de Abreu Castelo Branco, casado, residente

na Praça do Marquês de Pombal, 1, 8.º, em Lisboa.
Secretária � Maria João da Silva Gonçalves dos Santos, solteira,

maior, residente na Praça do Marquês de Pombal, 1, 8.º, Lisboa.
b) Conselho de administração:
Presidente � Diogo Alves Dinis Vaz Guedes, casado, residente na

Praceta da Fazenda, 6, Bicesse, em Alcabideche.
Vogais � Carlota de Castelo Branco Ramos de Magalhães Vaz

Guedes, casada, residente na Praceta da Fazenda, 6, Bicesse, em Alca-
bideche, e Miguel Mayer Simões de Almeida, casado, residente na
Avenida de António Augusto de Aguiar, 58, 2.º, esquerdo, em Lisboa,

ficando estes últimos dispensados de prestar caução, nos termos pre-
vistos no artigo 16.º, n.º 3, deste contrato de sociedade.

c) Órgão de fiscalização:
Fiscal único efectivo � Freire, Loureiro e Associados � Sociedade

de Revisores Oficiais de Contas, com sede nas Amoreiras, Torre 1,
7.º, em Lisboa, com o número de identificação fiscal 501829288,
inscrita na câmara dos revisores oficiais de contas sob o n.º 45, re-
presentada pelo Dr. Carlos Manuel Pereira Freire, casado, residente
nas Amoreiras, Torre 1, 7.º, em Lisboa, revisor oficial de contas
n.º 548.

Fiscal único suplente � António Dias e Associados � Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com sede nas Amoreiras, Torre 1, 7.º,
em Lisboa, com número de identificação fiscal 501776311, inscrita
na câmara dos revisores oficiais de contas sob o n.º 43, representada
pelo Dr. António Marques Dias, casado, residente nas Amoreiras,
Torre 1, 7.º, em Lisboa, revisor oficial de contas n.º 548.

ARTIGO 27.º

O conselho de administração fica desde já autorizado a, indepen-
dentemente do registo definitivo da constituição da sociedade, efec-
tuar o levantamento do montante correspondente ao capital social
da Sociedade, parcialmente realizado, e depositado em nome desta junto
do Banco Espírito Santo, S. A., destinando-o ao pagamento das des-
pesas de constituição da sociedade e de outras que sejam necessárias
para o início e desenvolvimento da sua actividade.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2005407372

DESIGN BOX � SOLUÇÕES DE DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8460/990817 ; identificação de pessoa colectiva n.º 504426729;
inscrição n.º 5 ; número e data da apresentação: 06/20011217.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto à cláusula 5.ª e designação de geren-

te em 17 de Janeiro de 2001.
Teor da cláusula:

CLÁUSULA 5.A

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de um milhão e três mil
escudos e corresponde à soma de três quotas; uma de trezentos e
trinta e três mil trezentos e trinta e quatro escudos titulada em nome
de Ana Paula da Cunha Pereira Pedro e duas iguais de trezentos e
trinta e quatro mil oitocentos e trinta e três escudos cada, tituladas
uma em nome de cada uma das sócias Paula Alexandra Alves Bar-
reiros Carvalho e Maria Paula Braga Leal Galvão Videira de Olivei-
ra Martins.

Gerente designado � Ana Paula da Cunha Pereira Pedro.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos estatutos.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000158117

LISBOA � 2.A SECÇÃO

N. COSTA & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 31 817/611017; identificação de pessoa colectiva
n.º 500200173; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 4
e 10; números e data das apresentações: 20, 26 e 27/20040727.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital no montante de 66 021,64 euros, realizado por

incorporação de reservas.
Capital: 75 000 euros.
Sócios e quotas:
1.º Samuel Ramos Gomes � 37 500 euros;
2.º Ana Martins dos Anjos � 37 500 euros.
Alteração do contrato quanto aos artigos 2.º e 3.º e alteração inte-

gral do contrato.
Cessação de funções dos gerentes, Samuel Ramos Gomes e Ana

Martins dos Anjos, por terem renunciado em 15 de Julho de 2004.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 270 � 17 de Novembro de 200425 648-(110)

Passando a reger-se pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade é constituída sob a forma de sociedade comercial de
quotas, e continua a adoptar a firma N. Costa & Ramos, L.da, tem a
sua sede na Estrada da Luz, 90, 5.º, frente, na freguesia de São Do-
mingos de Benfica, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, industria de en-
genharia, obras públicas e particulares, recuperações de edifícios,
projectos para licenciamento de obras, estudos, cálculos, planos
de engenharia, fiscalização técnica, compra e venda de imóveis e
sua exploração ou administração, urbanização, empreendimentos
turísticos, bem como prestação de serviços, consultoria (não jurí-
dica) e quaisquer obras, investimentos imobiliários e actividades
industriais e comerciais correlativas ou afins na área de activida-
des da sociedade.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro é
de setenta e cinco mil euros e corresponde à soma das seguintes quo-
tas: uma no valor nominal de trinta e sete mil e quinhentos euros
pertencente ao sócio José Eduardo Martins Gomes; uma no valor
nominal de sete mil e quinhentos euros pertencente ao sócio José
Eduardo Martins Gomes; uma no valor nominal de quinze mil euros
pertencente ao sócio Abílio Manuel Pereira Nobre e uma no valor
nominal de quinze mil euros pertencente ao sócio Dário Pinto.

ARTIGO 4.º

1 � Todos os sócios são nomeados gerentes, dispensados de cau-
ção, e com ou sem remuneração conforme deliberação anual em as-
sembleia geral de sócios.

2 � Cabe à gerência os mais amplos poderes de administração geral
e representação da sociedade, em juízo e fora dela, activa e passiva-
mente, bem como todos os necessários poderes especiais para con-
fessar, desistir ou transigir em processo, celebrar convenções de arbi-
tragem, de alienação, transmissão e oneração de quaisquer elementos
do património.

3 � Os gerentes não podem exercer a gerência de outras socieda-
des com idêntico objecto social ou não, salvo autorização expressa
em assembleia geral aprovada por maioria.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade obriga-se validamente em todos e quaisquer actos
ou contratos pela assinatura conjunta de dois gerentes, sendo um de-
les obrigatoriamente a do sócio engenheiro José Eduardo Martins
Gomes.

2 � Com a assinatura de um procurador da sociedade no âmbito e
nos termos dos poderes específicos do respectivo mandato.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão, total ou parcial de quotas entre sócios é livre, sendo
para o efeito de cessão de parte de uma quota dispensada a autoriza-
ção da sociedade para a sua divisão.

2 � A cessão da quota a estranhos depende de autorização da so-
ciedade.

3 � O sócio que pretender ceder a sua quota, comunicará o facto
à sociedade e aos restantes sócios, por meio de carta registada com
aviso de recepção, identificando o cessionário e indicando todas as
condições da cessão.

4 � A sociedade em 1.º lugar e os sócios em 2.º lugar gozam do
direito de preferência na transmissão das quotas.

5 � Caso a assembleia não se pronuncie no prazo de 60 dias, so-
bre o pedido de consentimento, a eficácia da cessão deixa de depen-
der dela.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá proceder à amortização das quotas dos
sócios com o consentimento dos titulares.

2 � A sociedade poderá proceder à amortização de quotas inde-
pendentemente de consentimento dos seus titulares, e mesmo força-
da ou compulsivamente, mas apenas com fundamento nos seguintes
factos:

a) Interdição ou inabilitação do sócio;
b) Por morte do sócios, ainda que lhe sucedam herdeiros legitimários;
c) Quanto o titular violar gravemente os seus deveres para com a

sociedade, afectando a marcha regular e normal dos negócios sociais
e ou o bom nome da sociedade;

d) Cessão a estranhos sem consentimento da sociedade;

e) Quanto, em virtude de partilha, em consequência de divórcio ou
separação de bens, não seja a quota adjudicada ao respectivo sócio
neste contrato seu titular;

f) Em caso de arrolamento, arresto ou penhora de quota, ou insol-
vência ou falência do sócio.

3 � A contrapartida da amortização, pela ocorrência dos factos
que permite a amortização da quota, referida no n.º 2 deste artigo,
alínea b), será o valor da liquidação da quota determinado nos termos
do artigo 1021.º do Código Civil, com referência ao momento da
deliberação, por um revisor oficial de contas, escolhido por mútuo
acordo e na falta deste, livremente designado pela Câmara dos Revi-
sores Oficiais de Contas de Lisboa.

b) No caso dá ocorrência dos factos quer permitem a amortização
da quota, referidos no número dois deste artigo, nas demais alíneas
será o valor da liquidação resultante do último balanço aprovado, sem
qualquer correcção dos elementos do active ou passivo.

4 � Q pagamento da contrapartida é fraccionado em duas presta-
ções, a efectuar dentro de seis meses e um ano respectivamente após
a sua fixação definitiva.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos no Código das
Sociedades Comerciais.

2 � Dissolvida a sociedade proceder-se-á à liquidação e partilha
extrajudicial sendo sempre liquidatário o sócio José Eduardo Gomes,
salvo se este renunciar a tal direito.

3 � Qualquer dos sócios pode ficar com a totalidade do patrimó-
nio a ele cabendo então: liquidar o passivo em seis meses e pagar de
imediato aos demais o valor liquido que lhe caiba na proporção das
respectivas quotas.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007503441

IDMIND � ENGENHARIA DE SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 248/20000614; identificação de pessoa colectiva
n.º 504892444; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 1;
números e data das apresentações: 5 e 7/20040611.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Cristina Maria dos Santos Russo,

por ter renunciado em 18 de Maio de 2004.
Alteração do contrato quanto aos artigos 1.º, n.º 2, artigo 3.º, n.os 1

e 2, artigo 4.º, n.os 2 e 3 e artigo 10.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede no Pólo Tecnológico de Lisboa,
lote 1, Estrada do Paço do Lumiar, freguesia de Carnide, concelho de
Lisboa.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e
nos demais valores constantes do activo social, é de cinco mil
euros e corresponde à soma de cinco quotas: uma do valor nomi-
nal de mil quatrocentos e cinquenta euros e outra do valor nomi-
nal de mil quinhentos e cinquenta euros, ambas tituladas pelo
sócio Paulo Jorge Gonçalves Alvito, uma do valor nominal de
cem euros e outra do valor nominal de novecentos euros, ambas
tituladas pelo sócio Carlos Alberto Fernandes da Silva Marques e
uma do valor nominal de mil euros titulada pelo sócio Rodrigo
Martins de Matos Ventura.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente ao décuplo do capital
social, nos termos da lei e nas condições que vierem a ser fixadas por
deliberação tomada em assembleia geral, devendo a mesma obter os
votos favoráveis, de dois terços dos votos representativos do capital
social.

ARTIGO 4.º

1 � É gerente o sócio Paulo Jorge Gonçalves Alvito, já no-
meado.

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

3 � A remuneração da gerência será livremente fixada pela assem-
bleia geral, em deliberação aprovada por uma maioria de dois terços
dos votos representativos do capital social.
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ARTIGO 10.º

Os lucros distribuíveis de cada exercício terão o destino que a as-
sembleia geral deliberar, por uma maioria de dois terços dos votos
representativos do capital social.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Barrada. 2007508460

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

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1519/901018; identificação de pessoa colectiva n.º 502437464;
inscrição n.º 29; número e data da apresentação: 20/20040704.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto aos artigos 7.º, 8.º, 9.º, 13.º e 17.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral representa a universalidade dos accionistas
com direito a voto, e as suas deliberações, quando tomadas nos ter-
mos da lei e do presente contrato, serão obrigatórias para todos eles,
ainda que ausentes ou dissidentes.

2 � Os accionistas apenas podem participar na assembleia geral se
forem titulares de, pelo menos cem acções, desde, pelo menos, o 5.º
dia útil anterior à data da realização da assembleia e desde que man-
tenham essa qualidade até à data da sua realização.

3 � Os accionistas que sejam titulares de menos de cem acções
poderão agrupar-se até perfazer titularidade de cem acções, para par-
ticiparem na assembleia geral nos termos do número anterior, deven-
do, fazer-se representar por um dos accionistas agrupados.

4 � Os accionistas agrupadas nos termos do número anterior de-
verão indicar a constituição do agrupamento e a identidade do repre-
sentante por carta dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral
no prazo previsto no n.º 7 deste artigo.

5 � A prova de titularidade das acções far-se-á mediante a envia
ao presidente da mesa da assembleia geral, com pelo menos três dias
úteis de antecedência em relação à data da realização da assembleia,
de declaração emitida e autenticada pelo intermediária financeiro a
quem estiver cometido o serviço de registo em conta das acções, da
qual deverá constar que as acções em causa se encontram registadas
na respectiva conta desde, pelo menos, o 5.º dia útil anterior ao da
data da realização da referida assembleia, e que foi efectuado o blo-
queio em conta dessas acções até à data em que a mesma assembleia
geral terá lugar. Sendo as acções tituladas aquela comunicação caberá
ao depositário dos títulos ou à própria sociedade quanto a acções re-
gistadas.

6 � A representação voluntária de qualquer accionista em assem-
bleia geral poderá ser cometida:

a) Tratando-se de pessoa singular, a outra accionista, membro do
concelho de administração, ou a pessoa a quem a lei o permitir;

b) Tratando-se de pessoa colectiva, a pessoa que para esse efeito
seja nomeada por simples carta.

7 � os instrumentos de representação voluntária dos accionistas
em assembleia geral deverão ser entregues na sociedade, dirigidos ao
presidente da mesa da assembleia geral, com pelo menos 3 dias úteis
de antecedência em relação à data marcada para a reunião.

ARTIGO 8.º

1 � A cada cem acções corresponde um voto.
2 � Não haverá qualquer limite ao número de votos expressos por

cada accionista, quer ele intervenha por si, quer como procurador de
outro ou outros accionistas.

3 � É admitido o voto por correspondência, que deverá ser reme-
tido, por carta registada com aviso de recepção, dirigida ao presiden-
te da mesa da assembleia geral, e recebida até à véspera da data da
realização da assembleia Geral, em modelo a disponibilizar pela socie-
dade.

ARTIGO 9.º

1 � Os trabalhos da assembleia geral serão dirigidos por uma mesa
composta de um presidente, eleito por quatro anos pela assembleia, o
qual poderá ser reconduzido por sucessivos quadriénios, sem qualquer
limitação e pelo Secretário da sociedade, designado nos termos do
artigo 18.º

2 � Ao presidente compete a convocação das reuniões, a sua di-
recção e disciplina e a fiscalização da legalidade das reuniões e das
deliberações nelas tomadas.

3 � Ao secretário da sociedade compete, além de todo o expe-
diente da mesa, substituir o presidente em todas as suas faltas ou im-
pedimentos, caso em que poderá escolher para o secretariar qualquer
accionista presente à reunião.

ARTIGO 13.º

1 � Deverá a assembleia geral que eleger o conselho de adminis-
tração designar os seus presidente e vice-presidente.

2 � Ao presidente do conselho de administração competirá pro-
mover as reuniões do conselho que tiver por necessárias, convocá-
-las, presidi-las, decidir sobre todas as questões que respeitem ao seu
funcionamento e ainda exercer todos os poderes e praticar, por si só,
todos os actos que lhe forem delegados pelo conselho de administração.

3 � Competir-lhe-á, de igual modo, a presidência e disciplina de
todas as reuniões conjuntas dos conselhos de administração e fiscal
que tiverem lugar nos casos previstos neste contrato, na lei geral, ou
em quaisquer outros.

4 � Ao vice-presidente competirá, para além dos poderes que lhe
forem atribuídos, substituir o presidente nas suas faltas e impedimentos.

ARTIGO 17.º

O exercício de funções de membro do conselho de administração,
do conselho fiscal ou de fiscal único poderá ou não ser remunerado,
consoante a assembleia geral deliberar, competindo a esta ou a uma
comissão, por ela eleita para tal fim, fixar as remunerações.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2006567209

LISBOA � 3.A SECÇÃO

VAIMARISCOS � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE MARISCOS E PEIXE CONGELADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 644/040816; identificação de pessoa colectiva n.º 506781135;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 08/040816.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas,
a sua firma é constituída pela denominação VAIMARISCOS � Im-
portação e Exportação de Mariscos e Peixe Congelado, L.da, e a sua
sede fica instalada na Rua dos Soeiros, 338, 1.º, esquerdo, freguesia de
Benfica, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade pode
ser deslocada para qualquer outro local dentro do referido concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas, transferi-
das ou fechadas sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de importação e expor-
tação de mariscos e peixe congelado.

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 de quatro mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio João do
Nascimento Bemposta, e outra de quinhentos euros, pertencente à
sócia Florbela Inês da Silva Inácio.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio João do Nasci-
mento Bemposta, desde já designado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
basta a assinatura do gerente designado.
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ARTIGO 5.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas entre os sócios é livre-
mente permitida.

2 � Depende do prévio consentimento da sociedade a cessão de
quotas a terceiros, sendo, neste caso, conferido o direito de preferên-
cia, em primeiro lugar, à sociedade e, em segundo lugar aos sócios
não cedentes, na proporção das suas quotas de que, ao tempo, sejam
titulares.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência, ou cessão gratuita;
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 sucedem herdeiros legi-

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

sentimento da sociedade, tomada, por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem, deliberar que a quota amortizada figure como

tal no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quo-
tas, 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.

ARTIGO 7.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.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005327654

LISBOA � 4.A SECÇÃO

MANCLIMA � SOCIEDADE DE AR CONDICIONADO
E REFRIGERAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9248/000713; identificação de pessoa colectiva n.º 504848852;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 02/000713.

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

Sampaio Beja, compareceram como outorgantes:
1.º João Duarte Glória, divorciado, natural de Lisboa, freguesia de

São Sebastião da Pedreira, e residente na Avenida do Engenheiro Aran-
tes de Oliveira, 34, rés-do-chão, esquerdo, em Lisboa, número de iden-
tificação fiscal 127189432.

2.os Nuno Alexandre Silva Fazendeiro e mulher, Sara Maria Bastos
Guerra Fazendeiro, casados na comunhão de adquiridos, naturais, ele,
da freguesia da Trafaria, concelho de Almada, e, ela, de Lisboa, fre-
guesia de São Sebastião da Pedreira, e residentes na de Rua de Francis-
co Miguel, lote 10, 2.º, esquerdo, Baixa da Banheira, números de iden-
tificação fiscal 212660829 e 206363591.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MANCLIMA � Sociedade de Ventila-
ção e Ar Condicionado, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Rui Coelho, lote FPA,
loja A, rés-do-chão, à Quinta da Torrinha, freguesia da Ameixoeira,
concelho de Lisboa.

2 � Por deliberação da gerência, a sede social pode ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou num concelho limítrofe.

3 � A criação e encerramento de sucursais, agências, de delega-
ções ou outras formas locais de representação, tanto no território
nacional como no estrangeiro, poderá ser determinada por simples
deliberação da gerência.

4 � A sociedade pode adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto projecto, instalação-assistência téc-
nica de equipamentos de ar condicionado, refrigeração e ventilação.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros, correspondente, à soma das seguintes quotas: uma de seis mil e
dez euros do sócio Nuno Alexandre Silva Fazendeiro; uma de mil
novecentos e noventa e cinco euros da sócia Sara Maria Bastos Guer-
ra Fazendeiro, e uma de mil novecentos e noventa e cinco euros do
sócio João Duarte Glória.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão, total ou parcial de quotas, ainda que entre sócios,
carece sempre do consentimento expresso da sociedade.

2 � A sociedade, em primeiro lugar, e os sócios depois, gozam
igualmente do direito de preferência na aquisição de qualquer quota.

3 � Caso vários sócios concorram no exercício do direito de pre-
ferência, a quota em causa será dividida, cabendo a cada sócio uma
parte proporcional à respectiva quota, sem prejuízo do disposto na
lei a respeito do valor nominal mínimo das quotas.

4 � O sócio que queira ceder a sua quota a pessoa que não seja o
seu descendente ou ascendente, deverá comunicar tal intenção aos
sócios e à sociedade, indicando as condições em que se propõe efec-
tuar a cessão, nomeadamente, o respectivo preço e condições de
pagamento, por carta registada com aviso de recepção.

5 � O exercício do direito de preferência tem de ser comunicado
ao sócio cedente, por meio de, carta registada com aviso de recep-
ção, no prazo máximo de 60 dias após a data da comunicação previs-
ta no número anterior.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade pode amortizar ou adquirir a quota ou quotas de
cada um dos sócios, desde que totalmente liberadas, sem e que é a
verificar-se algum ou alguns dos factos a seguir mencionados:

Dissolução, falência ou insolvência dos sócios titulares;
Penhora, arresto, arrolamento ou qualquer outro facto sujeito, a

procedimento judicial, administrativo ou fiscal e estiver para se pro-
ceder ou já se tiver procedido à arrematação, adjudicação ou venda
judicial da quota;

Infracção por qualquer dos sócios das disposições do pacto social;
Por acordo das partes.
2 � O preço da amortização será correspondente ao valor nomi-

nal da quota, acrescido das reservas existentes no último balanço
aprovado antes do evento que deu lugar à amortização e será acrescido
ou deduzido dos saldos credores ou devedores de qualquer conta de sócio.

3 � O pagamento do preço da amortização será fraccionado em
seis prestações, a efectuar dentro de doze meses, após a fixação defi-
nitiva da contrapartida.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e representação da sociedade, em juízo ou fora
dele, compete aos sócios Nuno Alexandre Silva Fazendeiro e Sara Maria
Bastos Guerra Fazendeiro, que desde já ficam nomeados gerentes, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade vincula-se pelas assinaturas conjuntas de dois dos
seus gerentes.

3 � Aos gerentes é vedado obrigar a sociedade em negócios de
favor, prestar avales, fianças ou quaisquer outras garantias pessoais
ou reais, e praticar quaisquer outros actos alheios ao objecto e negó-
cio social.

4 � A sociedade pode constituir mandatários procuradores para a
prática de determinados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 8.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas pelos gerentes, por
iniciativa própria ou a pedido de um dos sócios.

2 � Salvo nos casos em que a lei exija outras formalidades ou esta-
beleça prazo mais longo, as assembleias gerais serão convocadas por
meio de carta registada, expedida com a antecedência mínima de 15 dias.

3 � Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais
por quem entenderem, podendo a representação ser acreditada por
meio de simples escrito particular.

4 � São permitidas as deliberações tomadas por unanimidade em
assembleia geral universal, independentemente de convocatória, e, bem
assim, as deliberações por voto escrito nos casos e termos previstos
pela lei.

ARTIGO 9.º

Estarão sujeitas a deliberações dos sócios, além de outras que a lei
indicar, as seguintes matérias:

A aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis;
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A alienação, oneração ou locação dos estabelecimentos da sociedade;
A chamada e a restituição de prestações suplementares;
A amortização de quotas, a aquisição, a alienação e a oneração de

quotas próprias e o consentimento para a divisão ou cessão de quotas;
A exclusão de sócios;
A nomeação e restituição de gerentes, bem como a fixação das

respectivas remunerações;
A aprovação do relatório de gestão e das contas do exercício, a

atribuição de lucros e o tratamento dos prejuízos;
A exoneração de responsabilidade dos gerentes;
A proposição de acções pela sociedade contra gerentes e sócios,

bem como a desistência e transacção nessas acções;
A alteração do contrato de sociedade;
A fusão, cisão, transformação e dissolução da sociedade e o regresso

da sociedade dissolvida à actividade.

ARTIGO 10.º

1 � Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral.

2 � Quando e lei nos termos definidos pela assembleia geral, po-
derão ser distribuídos lucros antecipadamente.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade dissolver-se-á nos casos especialmente previstos
na lei, sendo liquidatários os gerentes ou quem para tal for designado
em assembleia geral, os quais terão todas as atribuições que legalmen-
te lhes possam ser convidas, sem prejuízo do disposto na lei sobre
liquidação judicial.

2 � A sociedade poderá ainda dissolver-se por motivo da saída de
um ou mais sócios, se os restantes deliberarem em assembleia geral
expressamente convocada para o efeito, a sua dissolução, por perda
de interesse em continuar a prosseguir o objecto social.

3 � A deliberação prevista no número anterior será tomada por
maioria de três quartos do capital social.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 2006449974

MANCLIMA � SOCIEDADE DE AR CONDICIONADO
E REFRIGERAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9248/000713; identificação de pessoa colectiva n.º 504848852;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 05; números e
data das apresentações: 29 e 31/040518.

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

Averbamento n.º 1, número e data da apresentação: 29/040518 �
Cessação de funções da gerente Sara Maria Bastos Guerra Fazendeiro,
por ter renunciado em 11 de Maio de 2004.

Alteração do contrato quanto aos artigos 4.º e 7.º, n.os 1 e 2, da
sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.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, uma de cada um dos sócios Nuno Alexandre Silva Fazendeiro, e
Vanda Cristina da Silva Fazendeiro.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e representação da sociedade, em juízo e fora
dele, pertencem, aos sócios Nuno Alexandre Silva Fazendeiro e Van-
da Cristina da Silva Fazendeiro, já nomeados gerentes, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade vincula-se pelas assinaturas conjuntas de dois dos
seus gerentes.

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

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 2006449966

MARIA CARVALHEDA LOPES, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 315/040517; identificação de pessoa colectiva n.º 506933660;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 07/20040517.

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

Maria Gilberta Carvalheda Lopes, natural da freguesia de Sé, con-
celho de Lisboa, divorciada, residente na Rua de José Estêvão, 33,
1.º, em Lisboa, número de identificação fiscal 129381993.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo
64.º do Código do Notariado que faz parte integrante da escritura
lavrada a fls. 16 do livro n.º 254-I do 16.º Cartório Notarial de
Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maria Carvalheda Lopes, Socieda-
de Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Estevão, 33, 1.º,
freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto consiste:
1 � Actividade principal:
a) Importação, exportação, promoção e comercialização de:
b) Produtos e suplementos alimentares ou diatéticos;
c) Artigos de decoração, mobiliário, acessórios e equipamentos para

lar, escritório, oficina ou fábrica;
d) Vestuário, calçado, joalharia ou bijuteria.
e) Comércio electrónico;
2 � Actividade secundária:
f) Produção, implementação e manutenção de sites para internet/intranet;
g) Importação, exportação, produção, promoção e comercializa-

ção de software, hardware, periféricos e acessórios para informática,
electrónica ou comunicações;

h) Prestação de serviços, tais como: consultoria, excluindo a con-
sultoria jurídica; processamento electrónico de dados; manutenção,
assistência e instalação técnica de software, hardware e acessórios de
informática, electrónica ou comunicações.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de cinco mil euros e encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro, correspondendo a uma quota única.

2 � À sócia poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital no montante de trinta mil euros.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um gerente.
3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-

mente, em participação nos lucros da sociedade.
4 � Fica desde já nomeada gerente a única sócia 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 a 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.

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.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2006477692
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COYOTE ELECTRÓNICA, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 478/040721; identificação de pessoa colectiva n.º 506654184;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 12/040721.

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

1.º Foli Dodzi Folly Bebey, número de identificação fiscal
216937558, casado com Modukpe Olympio Folly-Bebey, sob o regi-
me da comunhão de adquiridos, natural do Togo, de nacionalidade
togolesa, residente na Rua dos Heróis do Ultramar, lote 2, 3.º, direi-
to, Odivelas, portador do passaporte n.º  A3118616, emitido em 29
de Setembro de 2003, pela Republique Togolaise-Lome.

2.º Yao Dzifa Efoo, número de identificação fiscal 217177042,
solteiro, maior, natural do Togo, de nacionalidade togolesa, residente
na Rua dos Heróis do Ultramar, lote 23, 3.º, direito, Odivelas, porta-
dor do passaporte n.º A3035311, emitido em 12 de Fevereiro de 2001,
pela Republique Togolaise-Lome.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Coyote Electrónica, Importação
e Exportação, L.da, e tem a sua sede na Rua de Alexandre Cabral, 2,
B, Telheiras, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe,
bem como podem ser criadas sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social no território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto prestação de serviços de reparações e
assistência técnica nas áreas da electrónica e das telecomunicações;
montagens de instalações eléctricas, limpeza e manutenção de edifí-
cios; comercialização, importação e exportação de equipamentos e
materiais eléctricos e electrónicos e electrodomésticos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cin-
co mil euros e encontra-se dividido em duas quotas, uma do valor
nominal de dois mil e setecentos e cinquenta euros, pertencente ao
sócio Foli Dodzi Folly Bebey, e uma do valor nominal de dois mil
duzentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Yao Dzifa Efoo.

2 � Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global correspon-
dente a cinquenta mil euros.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão total, ou parcial de quotas é livre apenas entre os
sócios.

2 � A cessão de quotas a não sócios depende sempre do consenti-
mento prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de preferên-
cia em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo, no caso
de cessão a título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao ge-
rente ou gerentes, sócios ou não sócios, que vierem a ser designados
em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
3 � Para obrigar a sociedade, é suficiente a assinatura de um ge-

rente.
ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Interdição de qualquer sócio;
c) Se a quota for arrestada, arrolada ou penhorada, ou incluída em

massa falida ou insolvente;
d) Quando, em partilha por divórcio ou separação judicial de bens,

a quota não for adjudicada ao sócio titular;
e) Cessão de quota a não sócio sem prévio consentimento da socie-

dade;
f) Quando o sócio deixar de comparecer ou de se fazer representar

nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.
2 � Salvo disposição legal imperativa em sentido diverso a con-

trapartida da amortização será o valor que para a quota resultar do

último balanço aprovado e será paga pela forma aprovada na assem-
bleia que deliberar a amortização.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar que em vez da quota amortizada sejam
criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou mais
sócios ou a terceiro.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2006554662

CSTA � CONSULTORIA, SERVIÇOS E TRATAMENTO
DE ARQUIVOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 505/040803; identificação de pessoa colectiva n.º 507034279;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 11/040803.

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

Jorge António Silva Guilherme, número de identificação fiscal
166040959, solteiro, maior, natural de Lisboa, freguesia de São Sebas-
tião da Pedreira, residente na Rua do Restolho, 10, freguesia da Buraca,
concelho da Amadora.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial unipessoal por
quotas, a sua firma é constituída pela denominação CSTA � Consul-
toria, Serviços e Tratamento de Arquivos, Unipessoal, L.da, e a sua
sede fica instalada na Rua de Pedro Calmon, 8, 2.º, direito, freguesia
de Alcântara, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá mudar a
sua sede quando o julgar conveniente aos seus interesses, para dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e poderá abrir sucur-
sais ou qualquer outra forma de representação, onde achar por conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem dor objecto a actividade de consultoria informá-
tica e novas tecnologias, consultoria, organização e gestão de proces-
sos, desenvolvimento de soluções informáticas, prestação de serviços
e apoio técnico, prestação de serviços de microfilmagem e de digita-
lização, comercialização de equipamentos e afins, importação e ex-
portação, engenharia informática e comunicações, consultoria eco-
nómica e financeira.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e é representado por uma única quota do valor nominal de
cinco mil euros, pertencente ao sócio Jorge António Silva Guilherme.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade, com ou sem remuneração, conforme for pelo
sócio decidido, é administrada e representada por um gerente.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Jorge António Silva
Guilherme, bastando a sua assinatura para vincular a sociedade.

3 � A sociedade, através da sua gerência, poderá nomear mandatários
ou procuradores da mesma, para a prática de determinados actos ou ca-
tegorias de actos, atribuindo tais poderes através do respectivo instru-
mento de representação.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como no capital social de outras sociedades regula-
das ou não por leis especiais, mesmo com objecto diferente do seu;
porém, é-lhe vedado participar, como é de lei, no capital social de
outras sociedades unipessoais por quotas.
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ARTIGO 7.º

O sócio único poderá celebrar negócios jurídicos com a sociedade,
os quais são desde já autorizados, desde que sirvam a prossecução do
objecto social.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2006563351

MEDIAMARKT LISBOA II � PRODUTOS INFORMÁTICOS
E ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 512/040805; identificação de pessoa colectiva n.º 506895190;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 42/040805.

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

Rui Pedro Brehm, o mesmo que Rui Brehm, casado, natural da fre-
guesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, residente na Rua
de Quirino da Fonseca, lote 2, apartamento D-1, freguesia de Algés,
Oeiras, portador do passaporte n.º 3538030226, emitido em 19 de
Agosto de 1996, pela Embaixada da Alemanha em Lisboa.

Que, outorga como:
1.º Gerente e em nome e representação da sociedade comercial por

quotas, com a firma Media Saturn (Portugal), SGPS, L.da, com o nú-
mero de identificação de pessoa colectiva 506795233, com sede na
Avenida da Praia da Vitória, 71, letra A, 7.º, B, freguesia de São Se-
bastião da Pedreira, concelho de Lisboa, com o capital social de dez
milhões de euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
de Lisboa, sob o n.º 13 112, qualidade e poderes para o acto que veri-
fiquei em face de certidão emitida pela dita Conservatória que arquivo.

2.º Procurador e em nome e representação da sociedade Media-
-Saturn Systemzentrale GmbH, sociedade constituída e existente ao
abrigo das leis da Alemanha, com sede em Wankelstrasse 5, 85046
Ingolstadt, Alemanha, matriculada na Conservatória do Registo Co-
mercial de Ingolstadt, Alemanha, sob o número HR B 070, com o
capital social de cento e dois mil duzentos e cinquenta e oito euros,
representação que exerce, nos termos de uma procuração, devidamente
legalizada acompanhada da respectiva tradução, que arquivo.

Documento complementar, elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 74.º do Código do Notariado, e que faz parte integrante da es-
critura lavrada em 4 de Junho de 2004, a fls. 19 e seguintes do
livro n.º 683-L, do 5.º Cartório Notarial de Lisboa.

Contrato social

CAPÍTULO I

Tipo social, denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Tipo e denominação

1 � A sociedade é constituída sob a forma de sociedade por quotas.
2 � A sociedade adopta a denominação de Mediamarkt Lisboa II �

Produtos Informáticos e Electrónicos, L.da

ARTIGO 2.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

Sede

A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida do Dr. Francis-
co Luís Gomes, 1, 3.º, freguesia de Santa Maria dos Olivais.

ARTIGO 4.º

Objecto social

1 � O objecto da sociedade consiste na compra e venda por grosso e
a retalho, incluindo importação e exportação de material informático,
equipamento eléctrico e electrónico, em particular sistemas de alta fide-
lidade, fotografia, vídeo e áudio, assim como mobiliário, peças e acessó-
rios; instalação, reparação e manutenção dos produtos acima indicados.

2 � A sociedade poderá adquirir, alienar ou onerar partes de ou-
tras sociedades, independentemente do seu tipo e objecto, bem como
participar em consórcios ou a agrupamentos complementares de
empresas.

CAPÍTULO II

Capital social e prestações suplementares

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social da sociedade é de cem mil euros, integralmente
realizado em dinheiro e dividido em duas quotas: uma com o valor
nominal de noventa mil euros, de que é titular a sócia Media Saturn
(Portugal), SGPS, L.da, e outra com o valor nominal de dez mil euros,
de que é titular a sócia Media � Saturn Systemzentrale GmbH.

ARTIGO 6.º

Transmissão de quotas

1 � A cessão de quotas entre vivos, bem como a constituição de
usufruto e penhores sobre as quotas, carecem do consentimento pré-
vio da sociedade, dado por deliberação da assembleia geral aprovada
por votos correspondentes a mais de 75 % do capital social.

2 � A assembleia geral deve deliberar sobre o consentimento an-
teriormente referido no prazo de 60 dias após a data da notificação
da sociedade pelo sócio para, esse fim. Se decorrido esse prazo a so-
ciedade nada deliberar, a cessão considera-se consentida.

3 � Se a sociedade recusar o consentimento e contanto que o sócio
que pretenda ceder quotas tenha essa qualidade há mais de um ano à data
da deliberação, a sociedade deverá remeter ao sócio uma proposta de
aquisição, por ela própria ou por terceiro, ou de amortização das quotas.

4 � No caso de morte de um sócio, as suas quotas não se transmi-
tem aos seus sucessores. Tais quotas serão adquiridas pela sociedade,
ou por terceiro, ou serão amortizadas, devendo a sociedade pagar aos
sucessores a contrapartida, prevista no artigo 7.º

5 � A sócia Media Saturn (Portugal) SGPS, L.da, tem direito de
preferência nas transmissões de quotas, o qual deverá ser exercido na
reunião assembleia geral que deliberar sobre o consentimento na ces-
são ou sobre a aquisição dessas quotas.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade pode amortizar quotas sem o consentimento dos
seus titulares nos casos de morte, incapacidade, insolvência ou fa-
lência daqueles, e de arresto, arrolamento ou penhora de quotas, des-
tituição do cargo de gerente do sócio, cessão de quotas não consen-
tida, nos termos do artigo anterior, e violação das obrigações de
sócio, particularmente a obrigação de não-concorrência estabeleci-
da no artigo 14.º

2 � Nos casos previstos no número anterior, a sociedade poderá
optar entre adquirir as quotas ou fazê-las adquirir por sócio ou por
terceiro, em vez de as amortizar.

3 � Em caso de amortização ou de aquisição de quotas, corno
previsto nos números anteriores e sem prejuízo das normas legais
imperativas aplicáveis, os sócios ou os seus sucessores terão direito
a uma contrapartida, correspondente ao valor das quotas a ser amor-
tizadas ou adquiridas, determinado nos termos desta cláusula. Partir-
-se-á do valor do activo da sociedade que resultar do último balanço
aprovado, ou se este não existir à data, daquele que deva resultar da
aplicação das regras fiscais e contabilísticas naquela data exacta. O
valor que for determinado será ajustado ao valor proporcional das
quotas e acrescido ou deduzido dos lucros ou das perdas, respectiva-
mente, que deverão ser calculados com base na média os últimos
três anos anteriores à amortização ou à aquisição das quotas. Con-
tudo, o montante total da contrapartida não poderá exceder o décu-
plo do valor nominal das mesmas quotas.

O montante da contrapartida será pago em quatro prestações se-
mestrais, iguais e sucessivas, devendo a primeira ser paga no prazo de
seis meses a contar da data da deliberação de amortização ou aquisi-
ção de quotas. Sobre o referido montante e a partir da data fixada no
número anterior, vencer-se-ão juros calculados à taxa Euribor para
operações com prazo de um ano, até ao integral pagamento, os quais
deverão ser pagos em conjunto com as ditas prestações.

Se as quotas amortizadas ou adquiridas corresponderem a menos de
6 % do capital social, o montante deverá ser pago no prazo de quatro
semanas, a contar desde a data da deliberação de amortização ou de aqui-
sição das quotas, sem juros.

ARTIGO 8.º

Prestações suplementares

A sociedade poderá exigir prestações suplementares aos sócios, até
ao montante total de dois milhões de euros. Porém, os sócios que
sejam pessoas singulares ficam isentos desta obrigação.
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CAPÍTULO III

Assembleia geral e gerência

ARTIGO 9.º

Assembleia geral dos sócios

1 � Compete à assembleia geral deliberar sobre as matérias que a
lei e os estatutos lhe atribuem.

2 � A assembleia geral é convocada por qualquer dos seus geren-
tes, por carta registada dirigida aos sócios com uma antecedência
mínima de 15 dias relativamente à data em que a reunião deva ter
lugar.

3 � A assembleia geral considera-se reunida, podendo deliberar, em
primeira convocação, desde que estejam presentes ou representados
sócios que detenham, no mínimo 50 % do capital social. Em segunda
convocação, a assembleia geral pode deliberar qualquer que seja o
número de sócios presentes ou representados, devendo esta circuns-
tância ser indicada no respectivo aviso convocatório.

4 � A assembleia geral delibera validamente por maioria dos vo-
tos expressos, salvo sobre as matérias de fusão, cisão, transforma-
ção, dissolução, aumento ou redução do capital social, qualquer alte-
ração dos estatutos da sociedade, e no ,que respeita à prestação de
consentimento à cessão de quotas, cuja aprovação requer uma mai-
oria superior a 75 % dos votos correspondentes à totalidade do ca-
pital social.

5 � Os sócios podem também tomar deliberações unânimes por
escrito, bem como reunir-se em assembleia geral sem formalidades
prévias e aí deliberar sobre qualquer assunto, contanto que todos nisso
acordem.

6 � Os sócios pessoas singulares podem fazer-se representar nas
reuniões da assembleia geral pelo respectivo cônjuge, ascendentes ou
descendentes, mediante carta simples assinada e dirigida ao presidente
da assembleia geral.

7 � Por deliberação da assembleia geral, as disposições supletivas
do Código das Sociedades Comerciais podem ser derrogadas.

ARTIGO 10.º

Gerência e representação da sociedade

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, eleitos pelos sócios.

2 � Os gerentes não serão remunerados pelo seu cargo, salvo de-
liberação dos sócios em contrário.

3 � A sociedade obriga-se pela intervenção de:
a) Um gerente, se apenas houver um gerente eleito, ou dois geren-

tes conjuntamente, se houver mais de um gerente eleito;
b) Um gerente e um procurador da sociedade conjuntamente, nos

termos da respectiva procuração.
4 � A assembleia geral pode limitar ou alargar as competências

dos gerentes e, em particular, tornar dependente do seu consentimen-
to prévio ou do de alguns gerentes a execução de determinados actos
da gerência.

5 � Qualquer gerente pode ser destituído a todo o tempo, por
deliberação da assembleia geral, tomada por maioria simples dos vo-
tos.

6 � Os gerentes não podem obrigar a sociedade em negócios gra-
tuitos, fianças e garantias ou outros actos que se não compreendam
no objecto social.

CAPÍTULO IV

Exercício anual

ARTIGO 11.º

Encerramento do exercício anual

O exercício económico encerra-se a 30 de Setembro.

ARTIGO 12.º

Contas anuais e lucros

1 � Para cada exercício, os gerentes deverão preparar e assinar o
relatório de gestão e as contas anuais, bem como os restantes docu-
mentos de contas, e submetê-los à aprovação da assembleia geral para
aprovação, nos termos da lei.

2 � A assembleia geral deliberará sobre a aplicação dos lucros anu-
ais, após a dedução de 5 % para a reserva legal, sendo livre de optar
pela sua distribuição ou não.

3 � Sempre que a distribuição de lucros seja deliberada, deverá a
mesma ser feita na proporção das quotas dos sócios.

ARTIGO 13.º

Adiantamentos sobre lucros

A assembleia geral pode autorizar o pagamento aos sócios de adi-
antamentos sobre lucros no decurso do exercício, com observância
das disposições legais pertinentes.

CAPÍTULO V

Disposições diversas

ARTIGO 14.º

Obrigação de não-concorrência

1 � Os sócios que não sejam também sócios da Media-Saturn
Holding GmbH, com sede em Wankelstrasse 5, 85046 Ingolstadt,
Alemanha, não podem exercer actividades semelhantes à da socieda-
de, designadamente consultoria como profissionais liberais ou por
conta de outrem, nem por qualquer forma apoiar, constituir, coope-
rar com ou participar em empresa, directa ou indirectamente, ocasi-
onal ou profissionalmente, que exerça tais actividades.

2 � A proibição do número anterior limita-se à área definida por
um raio de 25 quilómetros em redor do concelho em que esteja loca-
lizado qualquer estabelecimento de sociedade do grupo Media-Saturn.
Fazem parte do grupo Media-Satum as sociedades, incluindo as suas
sucursais, em que participe a Meda-Satum Holding GmbH, directa ou
indirectamente.

3 � A obrigação de não concorrência cessa decorridos dois anos
sobre a saída do sócio da sociedade.

4 � Ficam isentos da obrigação de não concorrência aqui estipula-
da os sócios que dela sejam liberados por consentimento da sociedade
e aqueles que já exerciam a actividade concorrencial no momento em
que se tornaram sócios da sociedade.

5 � O incumprimento desta obrigação é penalizado com o paga-
mento de cinquenta mil euros, por cada acto de incumprimento. Se a
actividade contrária à obrigação de não concorrência não cessar ime-
diatamente após a notificação do obrigado para esse efeito, a sua
continuação considera-se como um novo acto.

6 � O pagamento da pena convencionada no número anterior não
afecta o direito à indemnização da sociedade pelos prejuízos sofridos,
na medida em que o valor desta exceda o montante da pena a pagar.

ARTIGO 15.º

Liquidação

No caso de dissolução da sociedade, assumem as funções de liquida-
tários os gerentes que ao tempo estiverem em funções.

ARTIGO 16.º

Compromisso arbitral

Todos os litígios que emirjam da execução destes estatutos e cuja
resolução não deva, por lei, competir exclusivamente aos tribunais
portugueses, serão dirimidos por árbitros. Essa arbitragem terá lugar
em Lisboa e será submetida à lei portuguesa.

ARTIGO 17.º

Redução

Se alguma cláusula destes estatutos for, no todo ou em parte, invá-
lida ou se alguma lacuna neles se verificar, tal não afectará a validade
das restantes cláusulas. Em substituição da cláusula inválida ou para o
preenchimento da lacuna verificada, deverá ser aplicada a disposição
que, na medida em que a lei o permita, mais se conforme com a
vontade dos sócios, de acordo com o sentido geral destes estatutos, se
tivessem previsto tal invalidade ou lacuna.

CAPÍTULO VI

Disposições transitórias

ARTIGO 18.º

Designação de gerentes

São desde já designados como gerentes da sociedade:
a) Rui Pedro Brehm, casado, natural da freguesia de São Jorge de

Arroios, concelho de Lisboa, residente na Rua de Quirino da Fonseca,
lote 2, apartamento D-1, freguesia de Algés, concelho de Oeiras;

b) Martin Heller, natural de Tettnang, Alemanha, solteiro, maior,
residente em Bodstraße 11, 881131 Lindau, Alemanha.
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ARTIGO 19.º

Autorizações

A gerência fica desde já autorizada a proceder a quaisquer levantamen-
tos do capital social depositado, para suportar as despesas inerentes à
constituição e ao inicio de actividade da sociedade, bem como a celebrar
quaisquer negócios jurídicos que sirvam a prossecução dos fins sociais,
negócios esses que a sociedade assumirá logo que definitivamente registada.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2006562932

ODIVELAS

FUTURO NOVO � SOCIEDADE DE COMPRA E VENDA
DE TERRENOS E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 299;
identificação de pessoa colectiva n.º 503477567; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 08/950818.

Certifico que, por escritura de 4 de Maio de 1995, exarada de fl. 87
a fl. 88 do livro n.º 140-H, do 2.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
constituída a sociedade em epígrafe entre António Francisco Lopes e
Maria da Conceição dos Santos Machado, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade é constituída sob o tipo de sociedade comercial por
quotas.

ARTIGO 2.º

A sociedade adopta a firma Futuro Novo � Sociedade de Compra
e Venda de Terrenos e Construção, L.da

ARTIGO 3.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Progresso, 269, Casal Novo,
freguesia de Caneças, concelho de Loures.

1 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

2 � É dispensada a deliberação dos sócios para a criação de sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem como objecto a compra e venda de terrenos,
construção de imóveis e revenda dos mesmos.

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de dois
milhões e quinhentos mil escudos correspondentes à soma de duas
quotas, sendo uma no valor nominal de dois milhões duzentos e cin-
quenta mil escudos e outra no valor de duzentos e cinquenta mil es-
cudos, pertencentes aos sócios António Francisco Lopes e Maria da
Conceição dos Santos Machado, respectivamente.

ARTIGO 6.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 n.º 2 do artigo 228.º do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 7.º

A gerência fica a cargo do sócio António Francisco Lopes, desde
já designado como gerente.

1 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura do sócio
gerente.

ARTIGO 8.º

Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade continuará com
os sócios sobrevivos e os herdeiros do sócio falecido, devendo nome-
ar, de entre si, um que a todos represente enquanto a quota se man-
tiver invisa.

ARTIGO 9.º

A sua duração é por tempo indeterminado, podendo a sociedade
iniciar imediatamente a sua actividade, ficando a gerência autorizada a:

a) Praticar todos os actos compreendido no objecto social;

b) Fazer levantamento integral do capital para aquisição de equi-
pamento;

c) Celebrar contratos de leasing e de aquisição de viaturas automóveis;
d) Tomar de arrendamento qualquer estabelecimento que venha a

ser conveniente para instalações da firma.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2007692074

TORRES VEDRAS

RTM � CONSULTORES ASSOCIADOS, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 00001; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/
20031120.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi constituído o
agrupamento complementar entre:

a) Gestão Milénio Consultores, L.da � 33,34 %;
b) Triângulo � Gestão e Fiscalidade, L.da � 33,33 %;
c) REALFACE � Consultores, L.da � 33,33 %.
Que se rege pelo seguinte, contrato:

CLÁUSULA 1.A

Definições e interpretação

1 � Contrato significa o presente contrato de constituição do
agrupamento complementar de empresas.

2 � A. C. E. significa o presente agrupamento complementar de
empresas.

3 � As epígrafes das cláusulas deste contrato são inseridas para
facilidade de referência, não afectando a interpretação do contrato.

Denominação, sede, objecto e vigência

CLÁUSULA 2.A

Denominação

O Agrupamento Complementar de Empresas que as partes consti-
tuem através do presente contrato tem a denominação: RTM � Con-
sultores Associados, A. C. E.

CLÁUSULA 3.A

Sede

O agrupamento terá a sua sede no edifício Bacchus, Avenida do
Tenente Valadim, 7, bloco B, 1.º-D, freguesia de São Pedro e Santia-
go, cidade e concelho de Torres Vedras, podendo por deliberação da
gerência, abrir delegações em qualquer outro concelho do País.

CLÁUSULA 4.A

Objecto

1 � O agrupamento complementar de empresas tem por objecto
social a consultadoria de gestão, nomeadamente nas áreas de estraté-
gia, comercial, financeira, recursos humanos, informática e outras
conexas com a actividade empresarial.

2 � Os projectos e áreas de trabalho do presente A. C. E. fazem
parte do objecto do mesmo, e são adoptados por decisão unânime em
reunião de gerentes.

CLÁUSULA 5.A

Vigência

1 � O A. C. E. entra em vigor na data da sua assinatura pelos
membros do A. C. E.

2 � O A. C. E. vigorará por um período indeterminado.

Participações e deveres dos membros do A. C. E.

CLÁUSULA 6.A

Participações

A participação de cada um dos membros do A. C. E. é concretiza-
da na seguinte proporção:

Gestão Milénio Consultores, L.da, 33,34 %;
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Triângulo � Gestão e Fiscalidade, L.da, 33,33 %;
REALFACE � Consultores, L.da, 33,33 %.

CLÁUSULA 7.A

Deveres

1 � Para além dos deveres gerais decorrentes da lei, os membros
do A. C. E. obrigam-se a assumir, em estreita colaboração, todas as
obrigações que, pelo presente, contrato lhes serão conferidas.

2 � Para além dos deveres supra mencionados, cada um dos mem-
bros do A. C. E. obriga-se ainda a:

a) Assegurar, tendo em consideração o respectivo grau de parti-
cipação no A. C. E., os meios humanos, técnicos, logísticos, financei-
ros e outros necessários à execução do objecto do contrato do A. C. E.;

b) Não participar directa ou indirectamente em acções concorren-
ciais aos projectos e áreas de trabalho adoptados por este A. C. E.

Organização e gestão do A. C. E.

CLÁUSULA 8.A

Gestão e administração

1 � A gestão, direcção e controlo do A. C. E. cabe aos gerentes
do A. C. E. Os gerentes poderão delegar poderes de gestão do A. C. E.
em mandatários do A. C. E. de acordo com deliberações dos membros
que não contrariem estes estatutos.

2 � O A. C. E. será administrado por três gerentes, sendo a sua
nomeação direito de cada uma das empresas participantes.

3 � Nenhum dos gerentes poderá ser destituído sem o consenti-
mento do membro que o designou, durante o período para o qual foi
designado, à excepção dos casos em que o gerente tenha praticado
um acto ou conduta ilegal ou em violação dos seus deveres.

4 � Qualquer membro poderá substituir os gerentes por si designa-
dos, a qualquer tempo, com ou sem justa causa; no caso de um geren-
te ser destituído sem justa causa, o membro que tenha proposto a
destituição deverá indemnizar os outros membros por todos os danos
causados e despesas ocasionadas com a sua conduta.

5 � Salvo acordo dos membros em contrário, os gerentes não se-
rão remunerados pelo exercício das suas funções.

6 � O A. C. E. obriga-se pela assinatura conjunta de três dos gerentes.
7 � Ficam desde já nomeados gerentes os senhores, Bruno Ale-

xandre Franco Santos, António Manuel Pereira e Guilherme Manuel
Real Alves Ferreira.

CLÁUSULA 9.A

Reuniões da gerência

1 � Os gerentes deverão reunir sempre que necessário, mas em
qualquer caso, pelo menos uma vez em cada trimestre.

2 � As reuniões dos gerentes poderão ser convocadas a pedido de
qualquer dos gerentes ou de acordo com o previsto nestes estatutos.

3 � Todas as resoluções e deliberações dos gerentes são tomadas
por unanimidade dos votos dos gerentes.

CLÁUSULA 10.A

Reunião de membros

1 � A assembleia geral dos membros terá lugar sempre que neces-
sário e, pelo menos, uma vez por ano, num prazo de três meses, após
termo do ano fiscal e sempre que exigida por lei para apreciar os
resultados do ano fiscal anterior e sempre que convocada por qual-
quer membro.

2 � Todas as convocações para uma assembleia geral de membros
deverão ser feitas por meio de carta registada com a antecedência
mínima de quinze dias.

3 � A assembleia geral poderá deliberar se todos os membros esti-
verem devidamente representados.

4 � Na assembleia geral, cada um dos membros tem direito a um
voto, independentemente da percentagem das suas retribuições.

5 � Salvo disposição em contrário destes estatutos, todas as deli-
berações dos membros deverão ser tomadas por maioria dos votos
correspondentes às participações presentes ou representadas em cada
assembleia geral do A. C. E.

6 � Para as matérias a seguir indicadas é necessário o voto ou
consentimento escrito de todos os membros:

a) Alteração dos estatutos;
b) Transmissão, cessão, venda ou quaisquer actos de disposição de todos

ou de parte substancial dos activos ou estabelecimento do A. C. E.;
c) Dissolução voluntária, liquidação, ou fim/cessação da actividade

do A. C. E. ou a fusão do A. C. E. com outras entidades;
d) Efectuar ou propor uma alteração material na natureza ou fina-

lidade do objecto do A. C. E.;

e) Introduzir ou alterar o plano de distribuição de lucros do A. C. E.;
f) Aprovar o balanço e demonstração de resultados anuais do

A. C. E.;
g) Aumentar ou diminuir o número de gerentes;
h) Determinar os salários, bónus, gratificações, e qualquer outra

forma de remuneração dos gerentes do A. C. E.

CLÁUSULA 11.A

Encargos e receitas

O capital social do A. C. E. é de zero.
São encargos do A. C. E. os decorrentes da sua própria constitui-

ção, bem como os decorrentes do seu normal funcionamento.
São receitas do A. C. E. as decorrentes da execução do seu normal

funcionamento.
CLÁUSULA 12.A

Responsabilidade dos membros

1 � Regime de responsabilidades entre os membros do A. C. E.
perante a entidade adjudicante será o da responsabilidade solidária.

2 � Os membros do A. C. E. têm responsabilidade solidária e ili-
mitada pelas dívidas e outras operações de qualquer natureza do agru-
pamento.

3 � De acordo com estes estatutos, e excepto acordo emitido em
contrário, os membros são obrigados a contribuir para as dívidas, perdas
e outras obrigações de qualquer natureza do A. C. E. na proporção da
sua participação do A. C. E.

CLÁUSULA 13.A

Correspondência

Quaisquer notificações ou documentos a enviar entre os membros
do A. C. E. no âmbito do presente contrato deverão ser enviados por
fax ou por correio para as sedes das sociedades membros do A. C. E.

Garantias e incumprimento

CLÁUSULA 14.A

Declarações e garantias

Cada uma das partes declara e garante para com as outras que:
1 � É uma sociedade regularmente constituída que existe em con-

formidade com a lei do local da sua constituição, possuindo todos os
poderes e capacidade para desempenhar as tarefas que lhe couberem
no quadro da execução dos serviços e sendo aquelas abrangidas pelo
respectivo objecto social.

2 � Tem plenos poderes e capacidades para celebrar o presente
contrato e o contrato de A. C. E., tendo obtido todas as autorizações
necessárias a à celebração dos mesmos.

CLÁUSULA 15.A

Extinção

1 � O A. C. E. poderá extinguir-se:
a) Por acordo escrito pelos membros;
b) Por um membro cumpridor face ao incumprimento de outro

membro de obrigação decorrente deste A. C. E. se não sanado tal
incumprimento no prazo de 60 dias contados da notificação solici-
tando que tal incumprimento seja sanado;

c) Por um dos membros, se qualquer outro membro for declarado
falido, insolvente, ou tiver dado início a processo de liquidação ou
dissolução e tal processo não tenha sido sustado ou extinto no prazo
de 70 dias;

d) Por um membro, se um caso de força maior surgir e permanecer
conforme previsto neste contrato que torne impossível a subsistência
do A. C. E. num futuro próximo;

e) Por um membro, se a totalidade ou parte substancial dos activos
de qualquer membro seja penhorada ou arrestada;

f) Por um membro, se todos ou uma parte substancial dos bens ou
capital social de qualquer outro membro forem expropriados ou desa-
propriados pelo Governo;

g) Por um membro, no caso de incorporação, fusão ou unificação
de qualquer outra sociedade, quando este membro não subsista após a
referida incorporação, fusão ou unificação;

h) Por qualquer membro, se qualquer acordo celebrado com vista
execução do A. C. E. não for cumprido ou cessa por qualquer razão
que não seja a resolução por violação de um membro;

i) Por um membro, se houver uma oneração sobre a titularidade
actual da participação maioritária ou controladora de um outro membro;

j) Por uma divergência irreconciliável entre dois ou mais membros
no que respeita às operações de gestão do A. C. E.; para efeitos des-
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tes estatutos, os membros devem, após a incorporação do A. C. E.,
estipular por escrito a definição de diferença irreconciliável;

k) Em todos os restantes casos descritos nestes estatutos.
2 � Salvo disposição em contrário, qualquer membro que pretenda

exercer os seus direitos de extinção do presente A. C. E., deverá fazê-lo
através de aviso escrito no prazo de seis meses a contar do conheci-
mento dos motivos que justificam o exercício dos referidos direitos.

Alterações ao contrato e resolução de litígios

CLÁUSULA 16.A

Alterações do contrato

O contrato de A. C. E. só poderá ser alterado por deliberação unâ-
nime dos membros do A. C. E.

CLÁUSULA 17.A

Foro competente

Para dirimir qualquer conflito referente à interpretação ou execu-
ção de qualquer disposição do presente contrato, ou do contrato ex-
terno, as partes escolhem o foro da Comarca de Torres Vedras, com
expressa renúncia a qualquer outro.

CLÁUSULA 18.A

Disposição transitória

A gerência do A. C. E. poderá efectuar, por conta e em nome do
agrupamento, as operações que julgue necessárias para a implementa-
ção e execução do seu objecto, mesmo antes do registo da sua cons-
tituição em sede da Conservatória do Registo Comercial.

Esta certidão está conforme o original

27 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires Santos. 2006236016

VILA FRANCA DE XIRA

PAVIESTEVES � PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 06552/040719; identificação de pessoa colectiva n.º 507000919;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/040719.

Certifico que foi constituída uma sociedade por quotas entre: Fran-
cisco da Rosa Mendes Esteves e Cláudia da Conceição Fonseca Este-
ves, que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma PAVIESTEVES � Pavimentos e Re-
vestimentos, L.da, e tem a sua sede na Rua de Soeiro Pereira Gomes,
30, 3.º, direito, no Bom Sucesso, freguesia de Alverca do Ribatejo,
concelho de Vila Franca de Xira.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social par qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto: revestimentos de pavimentos e pa-
rede e outras actividades de acabamentos não especificadas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de cinco
mil euros, representado por duas quotas: uma de quatro mil euros per-
tencente ao sócio Francisco da Rosa Mendes Esteves e outra de mil
euros pertencente à sócia Cláudia da Conceição Fonseca Esteves.

4.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme vier
ser deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Francisco da
Rosa Mendes Esteves, que desde já fica nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente assinatura de um ge-
rente.

5.º

A cessão de quotas no todo ou em parte é livre entre os sócios,
mas a favor de estranhos carece do consentimento da sociedade, sen-
do a esta em primeiro lugar e depois aos sócios não cedentes, reco-
nhecido direito de preferência.

6.º

Mediante deliberação tomada em assembleia geral, a sociedade pode-
rá exigir aos sócios prestações suplementares de capital, até ao mon-
tante de vinte e cinco mil euros.

7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, mediante condições a estabelecer em assembleia geral.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de quinze dias,
sempre que a lei não exija outra forma de convocação.

Está conforme o original.

23 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Peru. 2008704602

MASTER SANUS � CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 06584/040819; identificação de pessoa colectiva n.º 506976300;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 05/040819.

Certifico que, entre Fernando Jorge Sarapicos Reis e Ana Maria
Gomes Pinheiro de Castro Reis, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Master Sanus � Clínica Médica e Den-
tária, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede no Edifício Alves Redol, Rua de Saca-
dura Cabral, loja D1, freguesia e concelho de Vila Franca de Xira.

ARTIGO 3.º

A gerência fica autorizada a deslocar a sede social, dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, e a criação de estabeleci-
mentos sucursais, ou outras formas de representação social.

ARTIGO 4.º

O objecto social consiste em exploração de clínica médica e den-
tária e exploração de outras actividades de sáude humana, convencio-
nais e tradicionais. Fabrico e restauração de próteses dentárias.

Que em tudo mais se mantêm a escritura ora rectificada.

ARTIGO 5.º

O capital social é de cinco mil euros, encontrando-se integralmen-
te realizado em dinheiro dividido em duas quotas iguais de dois mil e
quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Fernando
Jorge Serapicos Reis e Ana Maria Gomes Pinheiro de Castro Reis.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares, até ao
montante global correspondente ao capital social.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Os gerentes sócios ou não, serão designados em assembleia
geral, que lhes atribuirá ou não remuneração.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 9.º

A sociedade fica validamente obrigada pela intervenção conjunta
de dois gerentes.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá participar, e adquirir participações, noutras
sociedades, com objecto similar ou diferente do seu e mesmo de regu-
ladas por leis especiais.

Está conforme o original.

20 de Agosto de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2003640975
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PORTO
BAIÃO

CONSTRUÇÕES MARSTRIK, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 587/
041013; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/041013.

Certifico que Carlos Alberto Rodrigues de Amorim, casado com
Maria José Teixeira Rodrigues Amorim, na comunhão de adquiridos,
constituiu a sociedade em epígrafe, da qual se publica o pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Construções Marstrik,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar de Vila Pouca, 518,
freguesia de Santa Marinha do Zêzere, concelho de Baião.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria de construção civil e
empreitadas de obras públicas, nomeadamente construção de edifíci-
os. Compra e venda de bens imóveis.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que 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 do próprio, quando
necessária.

Está conforme.

15 de Outubro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ribeiro
Ramalho. 2006594486

PINTOCONSTROI � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 586/
041012; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/041012.

Certifico que entre:
1) António Ribeiro Pinto, casado com Delfina Rosa Ribeiro Aze-

vedo, na comunhão de adquiridos;
2) Delfina Rosa Ribeiro Azevedo, casada com António Ribeiro

Pinto, na comunhão de adquiridos, constituíram a sociedade em epí-
grafe, da qual se publica o pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PINTOCONSTROI � Sociedade de
Construções, L.da, e tem a sua sede no lugar de Bruzende, freguesia de
Viariz, concelho de Baião e durará por tempo indeterminado, a partir
desta data.

Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser mudada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e podem ser cria-
das sucursais, agências, filiais e outras formas de representação social,
quando e onde for considerado necessário ou conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: Construção e reparação de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no
valor nominal de dois mil e quinhentos euros, cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios António Ribeiro Pinto e Delfina Rosa Ribeiro
Azevedo.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a administração da sociedade, bem como a sua
representação, em juízo e fora dela, activa e passivamente, ficará a
cargo de quem vier a ser designado em assembleia geral, ficando desde
já nomeados gerentes os sócios António Ribeiro Pinto e Delfina Rosa
Ribeiro Azevedo.

2 � Para obrigar a sociedade, judicial e extrajudicialmente em to-
dos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência será deliberada em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas, total ou parcial, entre os sócios,
ficando desde já autorizadas as divisões necessárias para esse efeito,
mas a cessão de quotas a estranhos fica dependente do consentimen-
to da sociedade, tendo, neste caso, a sociedade em primeiro lugar e os
sócios não cedentes em segundo lugar, direito de preferência.

2 � No caso de ser usado o direito de preferência, o preço da ces-
são será o que resultar do último balanço aprovado.

ARTIGO 6.º

Por deliberação unânime da assembleia geral poderão ser exigidas
aos sócios prestações suplementares até ao montante máximo de
50 vezes mais do seu capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode adquirir participações em sociedades com objec-
to diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em
agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme.

18 de Outubro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ribeiro
Ramalho. 2006594524

MAIA

PLAN 3B � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 242/
20041001; identificação de pessoa colectiva n.º 506440460; ins-
crição n.º 01.

Certifico que António Manuel Almeida Monteiro e mulher, Sofia
Gabriela Ribeiro Cardoso Malheiro da Costa, casados em separação de
bens; Teresa Maria Soares da Silva Nórton Salvador, casada com José
Miguel Neves Nórton Barreiros Salvador, na comunhão de adquiridos;
Paulo Renato Bastos da Silva, casado com Maria da Conceição Lopes
Amorim, na comunhão de adquiridos; e António José Soares da Silva,
solteiro, maior, constituíram entre si a sociedade em epígrafe que se
rege pelo pacto que segue:

Contrato de sociedade

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PLAN 313 � Promoção Imobiliária,
S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Botica, 252, 2.º, esquer-
do, sala 6, freguesia de Moreira da Maia, concelho da Maia.

2 � A sede social poderá ser transferida para qualquer outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, por simples
deliberação do órgão de administração.
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3 � A administração poderá criar e transferir, em qualquer local
do País ou do estrangeiro, filiais, sucursais, agências, delegações ou
outras formas de representação social, nos termos que julgar conve-
nientes.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto actividades, imobiliárias, promoção
imobiliária, compra e venda e revenda de bens imobiliários adquiridos
para esse fim, construção e reconstrução de imóveis e arrendamento
de bens imobiliários. Participação de capital noutras sociedades cons-
tituídas ou a constituir, seja qual for o seu objecto e mesmo que regida
por leis especiais.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 50 000 euros e encontra-se dividido em 10 000 acções, com valor
nominativo de 5 euros cada uma.

2 � As acções são nominativas ou ao portador, registadas ou não,
e reciprocamente conversíveis por decisão dos accionistas, que su-
portarão as despesas inerentes à conversão.

3 � Poderá haver títulos de uma ou mais acções.
4 � Os títulos são assinados por um administrador, podendo a as-

sinatura ser de chancela.
ARTIGO 5.º

1 � Na subscrição das acções emergentes de quaisquer aumentos de
capital que vierem a ser deliberados em assembleia geral, os accionistas
terão direito de preferência na proporção do número de acções que já
possuírem, salvo se de outro modo for deliberado em assembleia.

2 � No caso de haver accionistas que não pretendam exercer o direi-
to de preferência, as acções que lhe caberiam serão rateadas entre os
accionistas subscritores do aumento que declarem pretendê-las, no prazo
de 10 dias a contar da comunicação feita pela sociedade, por carta regis-
tada com aviso de recepção, do número de acções não subscritas, rateio
esse a processar entre os ditos accionistas na proporção do número de
acções que possuírem.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá adquirir e alienar acções e obrigações pró-
prias e realizar quaisquer operações sobre as mesmas, respeitados que
sejam os respectivos condicionalismos legais.

2 � A sociedade tem a faculdade de amortizar as acções que forem
apreendidas em processo de falência ou insolvência, ou objecto de
penhora, arresto, arrolamento, arrematação, adjudicação ou outra
providência judicial.

3 � A amortização de acções prevista no n.º 1 antecedente será de-
liberada pela assembleia geral e far-se-á pelo valor real das acções, cal-
culado pelo fiscal da sociedade, com referência ao estado da sociedade
face ao último balanço aprovado à data da deliberação de amortização.

4 � Mediante deliberação da administração, pode a sociedade ad-
quirir participações sociedades com objecto diferente do que esteja
exercendo, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

Por mera deliberação da administração, a sociedade poderá emitir
obrigações ou quaisquer outros títulos de dívida, nos termos que fo-
rem deliberados em assembleia geral e de harmonia com a lei.

CAPÍTULO III

Administração

ARTIGO 8.º

A administração dos negócios da sociedade será exercida por um
administrador único ou por um conselho de administração, composto
por três ou cinco membros, dispensados de caução e não sendo obri-
gatória a qualidade de accionistas, eleitos trienalmente pela assem-
bleia geral, designada pelo presidente.

ARTIGO 9.º

Compete ao administrador único ou ao conselho de administração
exercer, em geral, os mais amplos poderes de gestão da sociedade,
cabendo-lhe designadamente os seguintes poderes:

a) Gerir a sociedade e efectuar os actos e operações relativos ao
objecto social;

b) Aprovar o orçamento e o plano da empresa;

c) Adquirir, alienar e onerar bens, móveis ou imóveis, ou direitos,
estabelecimentos comerciais e industriais, e participações sociais e bens
do activo imobilizado;

d) Dar e tomar de arrendamento ou de exploração prédios rústicos
ou urbanos e trespassar ou tomar de trespasse estabelecimentos de
qualquer natureza;

e) Celebrar contratos de mútuo, de empréstimo ou de abertura de
crédito com instituições de crédito ou com outras pessoas ou entidades;

f) Mudar a sede social;
g) Abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de representa-

ção permanente;
h) Participar no capital de outras sociedades de responsabilidade

limitada, bem como participar noutras formas de associação e de
colaboração com outras empresas;

i) Exercer os direitos societários correspondentes às participações
de que a sociedade seja titular;

j) Admitir, nomear e demitir quaisquer funcionários, fixando-lhes
os respectivos vencimentos;

l) Constituir mandatários para a prática de determinados actos, ou,
nos termos do artigo 256.º do Código das Sociedades Comerciais, re-
vogar os mandatos assim conferidos;

m) Representar, por si ou pelos seus mandatários, a sociedade em
juízo e fora dele, activa e passivamente, propor e fazer seguir quais-
quer acções, confessar, transigir ou delas desistir e comprometer-se
em árbitros.

ARTIGO 10.º

1 � O conselho de administração reunirá uma vez por trimestre,
bem como todas as vezes que o presidente ou dois membros do con-
selho ou o órgão de fiscalização o convoque, devendo as deliberações
que forem tomadas constar das respectivas actas.

2 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por
maioria simples dos votos dos membros presentes ou representados
na reunião.

3 � O presidente do conselho de administração tem direito a voto
de desempate.

4 � Qualquer administrador impedido de comparecer a uma reu-
nião do conselho de administração pode nela fazer-se representar por
outro membro, mediante simples carta dirigida ao presidente, bem
como pode remeter a este o seu voto por escrito.

5 � O conselho de administração poderá, através de simples acta,
delegar, em um ou mais dos seus membros, a competência e os pode-
res de gestão dos negócios sociais, que entenda dever atribuir-lhes.

6 � Sempre que a sociedade tenha apenas um administrador apli-
car-se-ão as disposições relativas ao conselho de administração que
não pressuponham pluralidade de membros.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura de um administrador, se para intervir no acto ou

actos, tiver sido designado em acta pelo conselho de administração;
b) Pela assinatura de dois administradores, sendo um deles obriga-

toriamente o presidente;
c) Pela assinatura dos mandatários constituídos relativamente aos

actos compreendidos nas respectivas procurações.
2 � Os documentos de mero expediente poderão ser assinados por

um só administrador ou um dos mandatários.

CAPÍTULO IV

Fiscalização

ARTIGO 12.º

1 � A fiscalização da sociedade será exercida, nos termos da lei,
por um fiscal único e um suplente ou por um conselho fiscal, com-
posto por três membros efectivos e um suplente, eleitos trienalmen-
te pela assembleia geral.

2 � A qualidade dos membros e a competência e forma como o
conselho fiscal desempenhará as suas funções são reguladas pelo regi-
me legal de fiscalização das sociedades anónimas.

3 � Os membros do conselho fiscal não carecem de ser accionis-
tas da sociedade.

CAPÍTULO V

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas, que
para o efeito deverão o proceder ao averbamento ou depósito das



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 270 � 17 de Novembro de 200425 648-(122)

suas acções, nos cofres da sociedade, até 8 dias antes da data da as-
sembleia, sob pena de nela não poderem tomar parte.

2 � Equivale ao depósito na sociedade o documento do depósito
das acções, emitido pela instituição de crédito onde se encontrem
depositadas.

ARTIGO 14.º

Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se representar nas
assembleias gerais por qualquer pessoa, ainda que não seja accionista,
por meio de carta mandadeira dirigida ao presidente da mesa.

ARTIGO 15.º

A representação na assembleia geral da sociedade, de sociedades ou
empresas, far-se-á por qualquer pessoa para tal designada por meio de
simples carta assinada por quem obrigue a sociedade representada e a
dos menores ou interditos pelos seus representantes legais ou judicial-
mente investidos da sua representação.

ARTIGO 16.º

1 � O usufrutuário de acções poderá exercer o direito de voto cor-
respondente à posse delas em reuniões da assembleia geral que não
tenham por objectivo a alteração dos estatutos ou a dissolução da
sociedade.

2 � Nas que tenham de deliberar sobre qualquer dessas duas finali-
dades, o exercício do direito de voto pertencerá ao nu-proprietário
ou ao usufrutuário com autorização daquele.

ARTIGO 17.º

A cada acção corresponderá um voto.

ARTIGO 18.º

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, eleitos trienalmente pela assembleia geral.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral podem não ser accio-
nistas.

ARTIGO 19.º

1 � As reuniões ordinárias da assembleia geral realizar-se-ão nos
3 meses subsequentes ao termo de cada exercício social.

2 � As reuniões extraordinárias da assembleia geral realizar-se-ão
sempre, que o requeiram o conselho fiscal ou o administrador único
ou qualquer um dos membros do conselho de administração, ou, ain-
da, um ou mais accionistas que representem, pelo menos, cinco por
cento do capital social.

3 � Os accionistas poderão, também, reunir-se em assembleia ge-
ral, ainda que não tenham sido observadas as formalidades prévias,
desde que todos estejam presentes e manifestem unanimemente a
vontade de que a assembleia se constitua e delibere sobre determina-
dos assuntos observando-se então o disposto do artigo 54.º do Código
das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 20.º

1 � As assembleia gerais ordinárias e extraordinárias poderão cons-
tituir-se e deliberar validamente em primeira convocação quando se
achem presentes e ou representados accionistas possuidores de, pelo
menos, mais de 50 % do capital social.

2 � Não atingindo essa percentagem, haverá nova convocação para
outra reunião, que poderá deliberar com qualquer número de accionis-
tas e qualquer que seja a percentagem do capital que se ache represen-
tado.

ARTIGO 21.º

Salvo diversa disposição da lei ou do contrato, as deliberações da
assembleia geral serão tomadas por maioria de votos emitidos.

CAPÍTULO VI

Exercícios sociais e aplicações de resultados

ARTIGO 22.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 23.º

1 � Aos lucros líquidos apurados em cada exercício, será dado o
destino que, sem prejuízo das disposições legais relativas ao fundo de
reserva, for deliberado pela assembleia geral, sob proposta do conse-
lho de administração e parecer do conselho fiscal.

2 � A assembleia poderá deliberar no sentido de levar a «Reser-
vas» a totalidade dos lucros.

CAPÍTULO VII

Dissolução e liquidação

ARTIGO 24.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e termos estabelecidos pela lei.
2 � Ao liquidatário ou liquidatários nomeados de entre os accio-

nistas, em assembleia geral, competirão as atribuições e os poderes
fixados no Código das Sociedade Comerciais.

CAPÍTULO VIII

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 25.º

1 � É permitida a reeleição, por uma ou mais vezes, dos membros
dos corpos sociais.

2 � Os membros dos corpos sociais permanecerão em funções até
à posse daqueles que lhes sucedam.

ARTIGO 26.º

Os administradores ficam, desde já, autorizados a movimentar a
conta aberta em nome da sociedade onde foi depositado o montante
correspondente ao capital social, para ocorrer às despesas com:

a) Pagamento de encargos de constituição, publicações e registos
da sociedade;

b) Prossecução do objecto social.

Está conforme.

6 de Outubro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008489400

MILK CAFFÉ � SOCIEDADE UNIPESSOAL L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 239/
20040930; identificação de pessoa colectiva n.º 507017544; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20040930.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Milk Caffé � Sociedade Unipes-
soal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Frederico Ulrich, 441, freguesia de
Moreira, concelho da Maia.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser trans-
ferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais, agências
ou outras formas de representação social em território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividade de café, bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e correspondente à quota de igual valor nominal,
pertencente ao único sócio, Vítor Manuel Rodrigues Alves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deli-
berado em assembleia geral, compete ao sócio, Vítor Manuel Rodri-
gues Alves, ficando desde já nomeado gerente.

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

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

ARTIGO 5.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser de-
liberado em assembleia geral.
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ARTIGO 6.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, 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 social seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Conferida, está conforme.

30 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2008489817

CRAWFORD DOOR, PORTÕES E EQUIPAMENTOS
DE DOCAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 243/
20041006; identificação de pessoa colectiva n.º 507071050; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20041006.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 3 do arti-
go 64.º, do Código do Notariado que faz parte integrante da escritura
lavrada aos 24 de Setembro de 2004, no 2.º Cartório Notarial de Vila
do Conde; a fl. 80 do livro n.º 433.

Estatutos da sociedade

I

Disposições gerais

ARTIGO 1.º

Denominação social

A sociedade adopta a denominação Crawford-Door � Portões e
Equipamentos de Docagem, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Montezelo, 28, fregue-
sia de Folgosa, concelho da Maia.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
mudada, dentro do concelho da Maia ou seus limítrofes, bem como
criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas e repre-
sentação social.

ARTIGO 3.º

Objecto da sociedade

1 � A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de portas
e portões, plataformas e equipamentos para descargas, abrigos e mangas
de descarga e outros equipamentos para cais de descarga; sua monta-
gem e manutenção.

2 � A sociedade, por si só ou em associação com terceiros, pode
ocupar-se de quaisquer negócios que directa ou indirectamente, este-
jam conexos e sirvam o objecto social e nesse sentido, tomar todas
as medidas adequadas.

3 � A sociedade pode participar noutras sociedades de idêntica ou
diferente natureza.

II

Capital social

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social é de cinco mil euros.
2 � O capital social encontra-se integralmente subscrito e realiza-

do em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de quatro
mil e novecentos euros pertencente à sócia Cardo Door, AB e outra
de cem euros pertencente à sócia Crawford Door, S. A.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

A sociedade poderá deliberar em assembleia geral, a subscrição por
parte dos sócios, de prestações suplementares ao capital, até ao décu-
plo do capital social.

ARTIGO 6.º

Suprimentos

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, mediante condições e juro a fixar em assembleia geral.

III

Gerência

ARTIGO 7.º

Gerência

1 � A sociedade terá um ou mais gerentes, conforme for delibera-
do em assembleia geral.

2 � Os gerentes serão nomeados por deliberação unânime dos só-
cios, que fixarão a duração do mandato, a sua remuneração e o res-
pectivo pelouro em caso de pluralidade de gerentes.

3 � A sociedade é administrada e representada, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, por qualquer um gerente.

4 � Os gerentes podem nomear mandatários ou procuradores da
sociedade, para a prática de determinados actos ou categorias de ac-
tos, nos termos do artigo 252.º do Código das Sociedades Comerciais.

5 � Todos os contratos que envolvam sócios ou sociedades de que
estes façam parte, e cujo valor ultrapasse os cinquenta mil euros, só
serão válidos depois de aprovados em assembleia geral, com uma
maioria de três quartos dos votos emitidos.

6 � É expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade em
quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios da sociedade,
nomeadamente em fianças, abonações ou letras de favor, responden-
do os mesmos perante a sociedade pelos danos que daí possam advir.

7 � Fica desde já nomeado gerente, o engenheiro Bernd Peter
Walter Geysel, cargo este que será exercido por ele até 31 de Julho de
2006.

IV

Assemleia geral

ARTIGO 8.º

Assembleia geral

1 � As assembleias gerais serão convocadas pelo gerente ou ge-
rentes, por sua iniciativa ou a pedido de qualquer sócio, sem prejuízo
de estes poderem deliberar por meio de voto escrito.

2 � A convocação da assembleia geral será feita por meio de con-
vocatórias, enviadas com um mínimo de 45 dias de antecedência,
quando se tratar de uma assembleia geral ordinária, ou de 30 dias de
antecedência, quando se tratar de uma assembleia geral extraordiná-
ria, por carta registada com aviso de recepção, dirigida a cada um dos
sócios, da qual constará o local, dia, hora e ordem de trabalhos. A
contagem do prazo inicia-se no dia subsequente ao registo da carta,
não sendo tido em consideração o dia da realização da assembleia para
efeitos de contagem de prazo.

3 � A assembleia elege por maioria um presidente de mesa, ca-
bendo a este dirigir a reunião, cabendo-lhe nomear o secretário que
elaborará a acta da assembleia.

4 � A assembleia geral pode deliberar, em primeira convocação,
desde que esteja representado metade do capital social. Em segunda
convocação, a assembleia pode deliberar seja qual for o número de
sócios presentes ou representados e o capital por eles representado.

V

Exercício social e distribuição de lucros

ARTIGO 9.º

Exercício social

O exercício social coincide com o ano civil.
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ARTIGO 10.º

Distribuição de lucros

1 � Os lucros de cada exercício, depois de retiradas as quantias
necessárias para a constituição ou reintegração da reserva legal, serão
aplicados de acordo com o que for deliberado por unanimidade em
assembleia geral, podendo, no todo ou em parte, ser destinados a
quaisquer reservas e fundos sociais ou distribuídos pelos sócios.

2 � Caso se não verifique unanimidade, serão os lucros integral-
mente distribuídos pelos sócios, na proporção das respectivas quotas.

VI

Cessão e amortização de quotas

ARTIGO 11.º

Cessão de quotas

1 � A divisão e cessão de quotas, entre sócios, no todo ou em
parte, é livremente permitida.

2 � A cessão a favor de estranhos depende do consentimento da
sociedade, dado em assembleia geral.

3 � O sócio que pretenda ceder a sua quota a terceiros, estranhos
à sociedade, deverá solicitar o seu consentimento, por carta registada
com aviso de recepção, dirigida à sociedade, donde conste a indicação
do cessionário e de todas as condições da cessão.

4 � A sociedade deverá deliberar sobre o pedido de consentimento
no prazo de 60 dias seguintes à sua recepção.

ARTIGO 12.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar quotas dos sócios nos seguintes
casos:

a) Arresto, arrolamento, penhora ou se aquela for chamada a res-
ponder em juízo por obrigações contraídas pelo respectivo sócio;

b) Por acordo com o respectivo titular;
c) Por dissolução, falência ou insolvência do titular.
2 � A amortização da quota será efectuada pelo valor que resultar

do último balanço aprovado.
3 � O pagamento da contrapartida será, feito em cinco presta-

ções anuais, sem juros.

VII

Duração e dissolução

ARTIGO 13.º

Duração

A sociedade é constituída com uma duração indeterminada.

ARTIGO 14.º

Dissolução

1 � A sociedade dissolve-se por vontade dos sócios, expressa em
assembleia geral, com um mínimo de três quartos dos votos emitidos.

2 � Em caso de dissolução da sociedade, compete à assembleia geral
determinar as modalidades de liquidação e designar os liquidatários, no
respeito das disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 15.º

Levantamento do capital

O gerente fica desde já autorizado a proceder ao levantamento das
entradas depositadas para aquisição de bens e equipamentos, destina-
dos à prossecução do objecto social.

Conferida, está conforme.

7 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2008489965

DISMAIA � BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 973/
20040416; identificação de pessoa colectiva n.º 506462471.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

a) Pelo averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e com o número e
data da apresentação: 02/20041001, cessação de funções do gerente
José Carlos Machado Silva, em 9 de Julho de 2004 � por renúncia;

b) Pela inscrição n.º 3 e com o número e data da apresentação: 03/
20041001, designação do gerente Francisco da Silva Ferreira Rama-
lho, casado, residente na Rua de Alfageme de Santarém, 158, Porto.

Data da deliberação: 9 de Julho de 2004.
c) Pelo averbamento n.º 02 à inscrição n.º 1 e com o número e

data da apresentação: 05/20041001, cessação de funções do gerente
João Rogério Andrade Veloso, em 22 de Setembro de 2004, por re-
núncia.

d) Pela inscrição n.º 5 e com o número e data da apresentação: 06/
20041001, alteração do contrato.

Artigos alterados: 3.º e n.os 1 e 2 do artigo 4.º ficando os referidos
artigos, com a nova redacção que segue em anexo.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de cinco mil euros e um
cêntimo e corresponde à soma de três quotas iguais do valor nominal
de mil seiscentos e sessenta e seis euros e sessenta e sete cêntimos,
pertencentes duas ao sócio Francisco José Azeredo Teixeira da Silva
Ramalho e uma ao sócio Francisco da Silva Ferreira Ramalho.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos dois sócios, Francisco
da Silva Ferreira Ramalho e Francisco José Azeredo Teixeira da Silva
Ramalho, já nomeados gerentes.

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

Está conforme.

1 de Setembro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008489388

PAÇOS DE FERREIRA

PÃO QUENTE E PASTELARIA DO CALVÁRIO,
UNIPESSOAL L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º  01 195/980116; identificação de pessoa colectiva
n.º 504036106; inscrição n.º 05; número e data da apresentação:
10/040805.

Certifico que, por escritura de 29 de Julho de 2004 lavrada no
Cartório Notarial de Paços de Ferreira, a fl. 62 do livro n.º 350-E,
foi transformada em sociedade unipessoal, tendo em consequência sido
alterados os estatutos da sociedade, que ficaram com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pão Quente e Pastelaria do Calvário,
Unipessoal, L.da, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Lugar do Calvário, freguesia de
Frazão, concelho de Paços de Ferreira.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
poderá instalar e manter sucursais, filiais, agências ou outras formas
de representação social, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o fabrico e comércio de pão e serviço
de cafetaria e pastelaria.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de sete mil
quatrocentos e oitenta e um euros e noventa e oito cêntimos, repre-
sentado por uma única quota, pertencente ao sócio único, Carlos
Manuel da Rocha Barbosa.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e representação da sociedade compete a um, ou
mais gerentes, remunerados ou não, conforme decisão do sócio úni-
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co, podendo este nomear procuradores da sociedade para a prática de
determinados tipos de actos, sempre que o tiver por conveniente.

2 � Fica desde já designado gerente, o sócio único, Carlos Manuel
da Rocha Barbosa.

3 � Para representar a sociedade e para a obrigar e vincular em
documentos, actos e contratos de qualquer natureza, basta a interven-
ção do gerente.

ARTIGO 6.º

O sócio único exerce as competências das assembleias gerais, de-
vendo ser consignadas em acta as decisões relativas aos actos para os
quais, nas sociedades por quotas em regime de pluralidade de sócios, a
lei determine a tomada de deliberações em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

O sócio único fica desde já autorizado a celebrar contratos com a
sociedade, com vista à prossecução do objecto social.

ARTIGO 8.º

Sempre que as necessidades do exercício social o justifiquem, fica
desde já prevista a possibilidade de o sócio único estabelecer presta-
ções suplementares de capital, até ao valor do dobro do capital.

ARTIGO 9.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,
ficando-lhe, todavia, vedada a participação noutras sociedades uni-
pessoais por quotas.

ARTIGO 10.º

No caso de falecimento do sócio único, a sociedade subsistirá com
os seus herdeiros, devendo estes nomear, um, entre eles, que a todos
represente, enquanto a quota permanecer em contitularidade.

10 de Setembro de 2004. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2005560219

PORTO � 2.A SECÇÃO

PENMAN � PROJECTOS DE ENGENHARIA
E MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 986/950627; identificação de pessoa colectiva
n.º 503446700; inscrições n.os 6 e 9; números e data das apresen-
tações: 20 e 23/040726; pasta n.º 14 178.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento de capital, passando o artigo 5.º a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de quatro quotas, sendo uma
do valor nominal de dois mil e quinhentos euros e outra do valor
nominal de duzentos e cinquenta euros pertencentes ao sócio José
Manuel Azevedo Rodrigues Gomes, uma do valor nominal de mil cento
e vinte e cinco euros pertencente ao sócio Alberto da Cunha Leão e
uma do valor nominal de mil cento e vinte e cinco euros pertencente
ao sócio José Pedro Sarmento de Beires da Silva Torres.

Mais certifico que foi efectuado o registo de alteração do contrato,
passando os artigos 5.º e 9.º, a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de quatro quotas, sendo uma
do valor nominal de dois mil e quinhentos euros e outra do valor no
nominal de duzentos e cinquenta euros pertencentes ao sócio José
Manuel Azevedo Rodrigues Gomes, e, duas iguais do valor nominal de
mil cento e vinte e cinco euros pertencentes ao sócio Rui Nuno Vi-
eira Borges Salgueiro.

ARTIGO 9.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, compete aos sócios José Manuel Aze-
vedo Rodrigues Gomes, já nomeado gerente, e Rui Nuno Vieira Bor-
ges Salgueiro, desde já nomeado gerente.

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

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

13 de Agosto de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2007378612

PRODUÇÃO DE COMPOTAS JANELAS DA FOZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 986/040908; identificação de pessoa colectiva
n.º 506697444; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
040908; pasta n.º 28 006.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

Constituição da sociedade

1.º

A sociedade adopta a firma Produção de Compotas Janelas da
Foz, L.da, e tem a sua sede na Rua de António Nobre, freguesia de
Massarelos, concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do concelho ou para conce-
lhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra
forma de representação.

2.º

1 � Constitui objecto da sociedade a produção de compotas e sua
comercialização.

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.

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de três quotas, sendo duas iguais de
dois mil duzentos e cinquenta euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios Mário António e Jean Louis e uma de quinhentos euros per-
tencente ao sócio Alberto Rodrigues.

4.º

Precedendo deliberação tomada em assembleia geral, poderão ser
exigidas aos sócios prestações suplementares de capital, até ao mon-
tante igual ao dobro do montante do capital social.

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração conforme for deliberado em assembleia geral será exercida
pelos sócios Mário António Pimentel Tavares de Matos e Jean Louis
René Chausset, desde já nomeados gerentes.

§ único. É bastante a assinatura de qualquer um dos gerentes, para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos, neles se en-
globando a compra e venda de veículos automóveis de e para a socie-
dade e a assinatura de contratos de leasing.

6.º

1 � As cessões de quotas e as correspectivas divisões são livres
entre sócios, ficando as restantes dependentes do consentimento da
sociedade.

2 � A sociedade tem direito de preferência relativamente às ces-
sões de quotas que os sócios se proponham fazer a estranhos.

3 � Subsidiariamente, quando a sociedade não puder ou não quiser
exercer o seu direito de preferência, têm também os sócios esse direi-
to na proporção das quotas de que forem titulares.

4 � O sócio cedente apresentará aos restantes sócios proposta que
contenha o preço, forma e prazo de pagamento e ainda a identifica-
ção do eventual adquirente, devendo ser dada resposta pelos sócios
no prazo de 30 dias.
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7.º

A distribuição dos lucros e resultados do exercício, depois de dedu-
zida a percentagem para reserva legal, será efectuada nos termos do
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2007378809

SYNERGIES TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 985/040908; identificação de pessoa colectiva
n.º 506989216; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
040908; pasta n.º 28 005.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe , foi efectua-
do o registo de contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

Mais certifico que, é do seguinte teor o relatório do revisor oficial
de contas nos termos do artigo 28.º do Código das Sociedades Comer-
ciais.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Synergies Trading, L.da, com sede no
Campo de 24 de Agosto, 129, 6.º, sala 601, freguesia do Bonfim,
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 no comércio, importação, exportação,
representação e agentes do comércio por grosso de uma grande varie-
dade de produtos, nomeadamente: produtos agrícolas, alimentares,
químicos, petróleo e derivados, vestuário, máquinas industriais, equi-
pamentos de telecomunicações e informática.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito, é de cinco mil eu-
ros, e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de três mil
euros, pertencente ao sócio António José de Morais Carvalho Coe-
lho, e uma do valor nominal de dois mil euros, pertencente à sócia
Liana Delia Benedek.

2 � O capital social é realizado em espécie com a entrada de vin-
te e três bens, no valor total de cinco mil euros, bens que são os
seguintes:

1) Router wireless, com o valor atribuído de cento e trinta euros;
2) Portátil Acer 291 Lmi (duas unidades), com o valor atribuído de

mil e oitocentos euros;
3) Mala para portátil Value Case, com o valor atribuído de vinte

euros;
4) Disco USB 128 MB, com o valor atribuído de trinta euros;
5) Cadeira giratória Presidente, em pele, com o valor atribuído de

cinquenta e dois euros;
6) Cadeira executivo, em pele preta, P996D, com o valor atribuí-

do de cento e setenta euros;
7) Cadeira giratória com braços (Arc-AC03GHTL) de cor preta

com o valor atribuído de trinta e cinco euros;
8) Secretária 160x75 (NOA 4532) OLMO, com o valor atribuído

de cento e dez euros;
9) Secretária de apoio 100 (NOA 4538) OLMO, com o valor atri-

buído de cinquenta e seis euros;
10) Bloco de três gavetas, com rodas (NOA 4542) OLMO, com o

valor atribuído de cinquenta e três euros;
11) Base com rodas para CPU (NOA 4550) OLMO, com o valor

atribuído de doze euros;
12) Microsoft Windows XP HE, Português, com o valor atribuído

de noventa e sete euros;
13) Estantes de pinho com ripas sem verniz (três unidades) com o

valor atribuído de trinta e sete euros;
14) Cadeira giratória Presidente, em pele, (seis unidades) com o

valor atribuído de trezentos euros;
15) Mesa Le Corbusier, com o valor atribuído de quatrocentos e

oitenta euros;
16) Mala portátil Value Case, com o valor atribuído de dezoito

euros;

17) Rato Genius Mini Traveler (duas unidades) com o valor atri-
buído de vinte euros;

18) Cadeira giratória Director, em pele preta, (duas unidades) com
o valor atribuído de cem euros;

19) LOFA sofá de três lugares com braço direito, com o valor atri-
buído de quinhentos e oitenta euros;

20) NICO cavalete preto (duas unidades), com o valor atribuído de
setenta e dois euros;

21) MISST tampo de vidro vermelho, com o valor atribuído de
cento e seis euros;

22) FUSION tampo vidro fumado, com o valor atribuído de cento
e quarenta e dois euros;

23) Computador MBIT n.º 16917, teclado mais rato Genius, DVD
ROM Sony, Regravador LG, placa Som, placa TV, colunas Philips,
monitor Samtron, com o valor atribuído de quinhentos e oitenta euros.

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

4 � 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 gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Relatório
Introdução.
1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao

artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, relativamente à en-
trega por ambos os sócios de bens no valor de cinco mil euros, para
realização das quotas por si subscritas no capital da sociedade Syner-
gies Trading, L.da, a sediar no Porto, no Campo de 24 de Agosto,
129, 6.º, sala 601, sendo uma do valor nominal de três mil euros,
pertencente ao sócio António José Morais Carvalho Coelho, número
de identificação fiscal 192205714 e outra do valor nominal de dois
mil euros pertencente à sócia Liana Delia Benedek, número de iden-
tificação fiscal 226565068.
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2 � A entrada em espécie consiste na entrega dos bens que se
descrevem em anexo.

3 � Os bens foram por nós avaliados em cinco mil euros, de acor-
do com os critérios de avaliação a seguir indicados:

Os bens foram adquiridos no ano em curso, encontrando-se por
isso praticamente em estado de novos.

Partiu-se, assim, do preço de aquisição, documentalmente compro-
vado, a que se deduziu, em relação à generalidade deles, determinado
valor de depreciação que se considerou adequado a cada uma das suas
categorias.

Responsabilidades.
4 � É de nossa responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos

bens e a declaração de que o valor encontrado é suficiente para a
realização de capital pretendida.

Âmbito.
5 � O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas

Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Audito-
ria 841 � Verificação das Entradas em Espécie para Realização de
Capital das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado e
executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável
sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor nominal das
quotas atribuídas aos sócios que efectuaram tais entradas, ambas em
espécie, já que os referidos bens, embora adquiridos por um deles, foram
pagos pelos dois, na proporção da sua participação no capital social,
conforme declaração por estes assinada e que guardamos nos nossos
arquivos. Para tanto o referido exame incluiu:

a) A verificação da existência dos bens;
b) A verificação da titularidade dos referidos bens e da existência

de eventuais ónus ou encargos;
c) A adequação de critérios adequados na avaliação dos mesmos;
d) A avaliação dos bens.
6 � Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base

aceitável para a emissão da nossa declaração.
Declaração.
7 � Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores

encontrados atingem o valor nominal das quotas atribuídas a cada um
dos sócios.

18 de Maio de 2004. � Pela Santos Carvalho e Associados, SROC,
S. A., representada por António Augusto dos Santos Carvalho,
ROC n.º 16.

Bens a entrar para a realização do capital social

(Em euros)

Valor
Designação atribuído

Router wireless ...........................................................  130,00
Portátil Acer TM 291 Lmi (2 unidades) ....................  1 800,00
Mala p/ portátil Value Case ......................................  20,00
Disco USB 128 MB ...................................................  30,00
Cadeira giratória Presidente pele ...............................  52,00
Cadeira Executivo pele preta P996D ........................  170,00
Cadeira giratória c/ braços (Arc-AC03GHTL) preta  35,00
Secretária 160x75 (NOA 4532) OLMO ....................  110,00
Secretária de apoio 100 (NOA 4538) OLMO ...........  56,00
Bloco 3 gavetas c/ rodas (NOA 4542) OLMO .........  53,00
Base c/ rodas p/ CPU (NOA 4550) OLMO............... 12,00
Microsoft Windows XP HE Portug. .......................... 97,00
Estantes pinho ripas s/ verniz (3 unidades) ...............  37,00
Cadeira giratória Presidente pele (6 unidades) ...........  300,00
Mesa Le Corbusier .....................................................  480,00
Mala portátil Value Case ..........................................  18,00
Rato Genius Mini Traveler (2 unidades) ....................  20,00
Cadeira giratória Director pele preta (2 unidades) .....  100,00
LOFA sofá 3 lugares c/ braço direito ........................  580,00
NICO cavelete preto (2 unidades) .............................  72,00
MISST tampo de vidro vermelho ..............................  106,00
FUSION tampo vidro fumado ....................................  142,00
Computador MBIT n.º 16917, teclado + rato Genius,

DVD ROM Sony, Regravador LG, Placa som, Pla-
ca TV, colunas Philips, monitor Samtron ............. 580,00

Total .................................... 5 000,00

Está conforme.

13 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2007378795

MASSIMOTIR � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 823/040607; identificação de pessoa colectiva
n.º 506940721; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
040607; pasta n.º 27 830.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

A Sociedade adopta a firma MASSIMOTIR � Transportes, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Bonfim, 93, 2.º, direito,
freguesia do Bonfim, concelho de Porto.

§ único. A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais, ou agen-
cias onde e quando o julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste nos transportes rodoviários de mercadorias
por conta de outrem e aluguer de veículos ligeiros e pesados de mer-
cadorias sem condutor.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros representado por uma só quota
do seu único sócio Massimiliano Marsala.

§ único. Para o efeito do disposto n.º 4 do artigo 202.º do Código
das Sociedades Comerciais o sócio único declara sob sua inteira res-
ponsabilidade que o capital de cinquenta mil euros se encontra total-
mente realizado em dinheiro.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá fazer à sociedade prestações suplementares de ca-
pital até ao décuplo do seu montante inicial.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único ou também
por gerentes por si designados em acta, nos termos do n.º 2 do
artigo 270.º-E do Código das Sociedades Comerciais.

§ único. Fica desde já designado gerente o sócio único Massimilia-
no Marsala que, não sendo sócio de mais nenhuma sociedade unipes-
soal, obedece ao requisito imposto pelo n.º 1 do artigo 270.º-C do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

Em todos os actos e contratos respeitantes à sociedade, esta obriga-
-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 7.º

Para efeitos do disposto no artigo 270.º-F do Código das Socieda-
des Comerciais, fica o sócio autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, para a prossecução do objecto desta.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2007378957

REBIL � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícu-
la n.º 57 458/020528; identificação de pessoa colectiva
n.º 506073963; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: 3 e 4/040917; pasta
n.º 26 337.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram efectua-
dos os registos de, cessação de funções de gerente, de Elisabete Maria
da Silva Pinho Teixeira Leça Neves, em 20 de Julho de 2004, por
renúncia; e aumento de capital e alteração do contrato, passando o
corpo do artigo 1.º, artigo 2.º, n.º 1 do artigo 3 e n.os 1 e 2 do arti-
go 4.º, a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma REBIL � Promoção Imobiliária, L.da,
e tem a sua sede na Praça da Rainha D. Amélia, 266, freguesia do
Bonfim, concelho do Porto.
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ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste na compra e venda de imóveis e re-
venda dos adquiridos para esse fim. Reabilitação de edifícios � cons-
trução e engenharia civil. Promoção de investimentos imobiliários.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado, é de cinquenta mil
euros, e corresponde à soma de três quotas, uma com o valor nomi-
nal de vinte e dois mil quinhentos e cinquenta euros como bem co-
mum e outra com o valor nominal de dois mil quatrocentos e cin-
quenta euros como bem próprio, ambas pertencentes ao sócio, José
Jerónimo Martins Oliveira e outra com o valor nominal de vinte e
cinco mil euros do sócio Marco Aurélio da Rocha Neves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, José
Jerónimo Martins Oliveira e Marco Aurélio da Rocha Neves, desde já
nomeados gerentes.

2 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos
com as assinaturas de dois gerentes.

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

Está conforme.

23 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2007379023

I. C. V. � INSTITUTO DA COLUNA VERTEBRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 005/040917; identificação de pessoa colectiva
n.º 507054849; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
040917; pasta n.º 28 030.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe , foi efectua-
do o registo de contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma I. C. V. � Instituto da Coluna Verte-
bral, L.da

2.º

Tem a sua sede na Avenida de França, 20, sala 308, freguesia de
Ramalde, concelho do Porto.

3.º

Por simples deliberação da sociedade, a sede pode ser mudada para
outro concelho ou dentro do mesmo concelho, bem como poderão
ser criadas e encerradas sucursais, filiais e outras formas de represen-
tação.

4.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de cuidados médicos,
cirúrgicos e de reabilitação.

5.º

O capital social em dinheiro é de cinco mil euros e dele pertence
uma quota de dois mil e quatrocentos euros ao sócio Rui Manuel
Cardoso Vaz, uma outra quota também de dois mil e quatrocentos
euros ao sócio Paulo Miguel da Silva Pereira, uma quota de cem euros
pertencente ao sócio Luís António da Cruz Machado Cardoso Vaz e
uma outra quota também de cem euros pertencente à sócia Maria Cár-
men da Silva Pereira.

6.º

1 � A gerência da sociedade que será remunerada ou não, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Rui Ma-
nuel Cardoso Vaz e Paulo Miguel da Silva Pereira, desde já nomeados
gerentes, sendo necessária a assinatura de ambos para vincular a socie-
dade em todos os seus actos e contratos.

2 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
qualquer actos ou contratos alheios aos interesses sociais designada-
mente abonações, fianças, letras de favor, cauções ou actos seme-
lhantes.

3 � A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para prática de determinados actos ou categorias de actos.

7.º

A cessão, total ou parcial de quotas entre sócios, é livre, ficando
desde já autorizada a sua divisão, porém, quando para terceiros, depen-
de do consentimento da sociedade, gozando os sócios em primeiro lu-
gar e a sociedade em segundo do direito de preferência na sua aquisição.

§ único. Tanto a sociedade como os sócios, quando usarem o direi-
to de preferência, pagarão a quota pelo valor que resultar do balanço
que, para esse efeito, for efectuado.

8.º

No caso de morte ou interdição de qualquer dos sócios, a respecti-
va quota transmite-se aos seus sucessores, devendo estes nomear, entre
eles, um que os represente a todos na sociedade enquanto se mantiver
indivisa.

§ único. Ao representante do sócio falecido ou interdito não serão
porém reconhecidos poderes de gerência salvo deliberação nesse sen-
tido tomada em assembleia geral.

9.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota pelo valor no-
minal, no caso de a quota ser arrolada, arrestada, penhorada ou incluída
em massa falida ou insolvente, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do
artigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais.

2 � Ao abrigo do direito de amortização, a sociedade pode delibe-
rar, de preferência, adquirir a quota amortizada ou fazê-la adquirir pelos
restantes sócios.

10.º

A sociedade assumirá nos termos do artigo 19.º do Código das So-
ciedades Comerciais, todas as despesas com a constituição e aquisição
de bens.

Está conforme.

21 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2007379015

JUSTQUALITY � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 014/040917; identificação de pessoa colectiva
n.º 506706419; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
040917; pasta n.º 28 041.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe , foi efectua-
do o registo de contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma JUSTQUALITY � Instalações Eléc-
tricas, L.da, e vai ter a sua sede na Travessa da Palheta, 24, 1.º, fre-
guesia de Campanhã, concelho do Porto.

2.º

Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de
representação local.

3.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda, importação e ex-
portação de material e artigos eléctricos. Instalações eléctricas.

4.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 e novecentos euros, pertencente à sócia Joana Pa-
trícia Simões Garim, e outra do valor nominal de cem euros, perten-
cente ao sócio Manuel Fernando Simões Garim.

5.º

A administração e a representação da sociedade incumbem à sócia
Joana Patrícia Simões Garim, que desde já é nomeada gerente,
vinculando-se a sociedade pela sua única assinatura.

6.º

A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os só-
cios, quando a favor de estranhos fica dependente do consentimento
do sócio não cedente.
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7.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas dirigi-
das aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2007379066

JHC � PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS
E ARTÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 010/040922; identificação de pessoa colectiva
n.º 507088280; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
040922; pasta n.º 28 036.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma JHC � Produções Audiovisuais e Ar-
tísticas, L.da, e tem a sua sede na Rua de João das Regras, 68, 2.º,
Porto.

§ único. A gerência, por simples deliberação, poderá deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar sucursais, agências ou outras formas legais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto produção audiovisual e artística;
montagem de espectáculos musicais e audiovisuais; representação e
agenciamento de artistas; instalação de estruturas, cenários, palcos e
estandartes musicais; importação e exportação de todo o tipo de pro-
dutos ligados ao audiovisual; publicidade, propaganda e marketing.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de cinco mil euros, dividido em duas quotas iguais de dois mil e qui-
nhentos euros cada, uma de cada um dos sócios, Francisco José Rodri-
gues Romeu e José Henrique de Sousa Carvalho.

§ 1.º Por deliberação unânime, poderão ser exigidas aos sócios pres-
tações suplementares até ao montante global de duzentos e cinquenta
mil euros, na proporção das respectivas quotas.

§ 2.º Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser celebrados
contratos de suprimento com a sociedade.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a não sócios carece do consentimento da socie-
dade, a qual goza do direito de preferência em primeiro lugar e os
sócios não cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade, compete a um ou
mais gerentes, sócios ou não sócios, a nomear em assembleia geral.

§ 1.º A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
em assembleia geral.

§ 2.º Fica, desde já, nomeado gerente o sócio José Henrique de Sousa
Carvalho.

§ 3.º Para vincular a sociedade é bastante a intervenção dos geren-
tes nomeados.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode amortizar a quota de qualquer sócio nos seguintes
casos:

a) Quando a quota for arrestada, penhorada ou verificar-se qual-
quer outra forma de apreensão judicial;

b) Em caso de falência ou insolvência do sócio titular;
c) Em caso de partilha por divórcio ou separação judicial, quando

a quota for adjudicada a um não sócio.
§ único. Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço como tal, e que, posteriormente, sejam criadas uma ou
várias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns sócios ou
a terceiros.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio os seus
herdeiros ou representantes legais deverão nomear, no prazo de 60 dias,
um de entre eles como seu representante na sociedade.

ARTIGO 8.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.

1 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2007379112

SISPOR � SISTEMAS, PROGRAMAÇÃO
E ORGANIZAÇÃO INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 578; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 9; nú-
meros e data das apresentações: 23 e 24/011030; pasta n.º 15 386.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação, e mudança de sede
para a Rua do Arquitecto Cassiano Barbosa, 44, escritório 4, fregue-
sia de Ramalde, Porto, alteração do contrato, cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e está dividido em três quotas: duas de mil seiscentos e ses-
senta e seis euros e sessenta e sete cêntimos, uma de cada um dos
sócios Sebastião António Biscaia Petronilho e José Amílcar Raimun-
do Ramalhete e outra de mil seiscentos e sessenta e seis euros e ses-
senta e seis cêntimos do sócio José António das Neves Ninhos.

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

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2007440270

MOURA & TEMUDO, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente denominada MOURA & TEMUDO, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 303; identificação de pessoa colectiva n.º 503227943;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: of. 3 e 5/040806; pasta n.º 12 892.

Certifico que pela escritura lavrada em 10 de Fevereiro de 2004,
no 5.º Cartório Notarial do Porto, cessou da função de gerente da
sociedade em epígrafe, Nelson António Henriques Temudo, por re-
núncia, tendo pela mesma escritura a sociedade em epígrafe sido trans-
formada em unipessoal, a qual se irá reger pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Moura & Temudo, Unipessoal, L.da, e
tem sede no Porto, na Rua de São Roque da Lameira, 1023, freguesia
de Campanhã.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de armazenista de frutas e
produtos hortícolas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros,
pertencente na totalidade ao sócio único, Carlos Alberto de Moura.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade fica afecta a
um ou mais gerentes, com ou sem remuneração, conforme decisão do
sócio único.

2 � Fica, desde já, designado gerente o sócio único, Carlos Alber-
to de Moura.

ARTIGO 5.º

As decisões do sócio único que ultrapassem os actos de mera ges-
tão devem ser registadas em acta por ele assinada.

ARTIGO 6.º

O sócio único poderá celebrar com a sociedade negócios jurídicos
que sirvam a prossecução do objecto social, observando a forma le-
galmente prescrita, devendo contudo observar sempre a forma escrita.
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ARTIGO 7.º

O sócio único poderá decidir efectuar prestações suplementares, até
ao montante de cinquenta mil euros.

Está conforme.

25 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2007376580

LOPESTIR � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 842; identificação de pessoa colectiva n.º 506729214; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 11/040616; pasta
n.º 27 849.

Certifico que pela escritura lavrada em 17 de Novembro de 2003,
no 3.º Cartório Notarial do Porto, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se irá reger pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade tem a firma LOPESTIR � Transportes, L.da, e a
sua sede na Rua do Rosário, 33, 1.º, da freguesia de Miragaia, da cida-
de do Porto.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser transfe-
rida para qualquer outro local do concelho em que se situa, e seus
limítrofes, bem como estabelecer filiais, sucursais ou agências, sem
prévia autorização da assembleia geral.

2.º

O seu objecto consiste no transporte rodoviário de mercadorias por
conta de outrem.

3.º

1 � O capital social, inteiramente liberado, em dinheiro, é de
cinquenta mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo
de vinte e cinco mil euros a quota pertencente a cada um dos só-
cios António Jorge Lopes Correia e Rosa Maria Pinto Gomes
Correia.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela
carecer nas condições de juro e reembolso acordados em assembleia
geral, bem como prestações suplementares até ao décuplo do mesmo
capital, repartidas proporcionalmente por todos os sócios em função
das suas quotas.

4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes que podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade, que
poderão ser eleitos por deliberação dos sócios.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio fundador António Jorge
Lopes Correia.

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

4 � Compreendem-se nos poderes de gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis de e para a sociedade;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;
c) Dar ou aceitar de arrendamento quaisquer locais para a socieda-

de, bem como dar e aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos
comerciais.

5.º

A divisão ou cessão de quotas entre sócios é livre, mas a favor de
quem não seja titular depende da autorização da sociedade.

Nas cessões a estranhos a sociedade em primeiro lugar, e os sócios
não cedentes em segundo, terão o direito de preferência.

6.º

A sociedade tem direito de proceder à amortização de quotas nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Sendo a quota arrolada, arrestada, penhorada ou por outra for-

ma retirada da livre disponibilidade do seu titular;
c) Insolvência ou falência do seu titular.

Está conforme.

19 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2007376385

SEGIN � SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
E ORGANIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 774; identificação de pessoa colectiva n.º 502729503;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: of. 8 e 9/040804; pasta n.º 9214.

Certifico que pela escritura lavrada em 8 de Junho de 2004, no
9.º Cartório Notarial do Porto, cessou da função de gerente da socie-
dade em epígrafe, Fernando Manuel Côrte-Real de Sousa Oliveira, por
renúncia, tendo sido alterados o corpo do artigo 1.º e os artigos 2.º,
3.º e 5.º do pacto social da mesma sociedade, cuja redacção passa a
ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SEGIN � Serviços de Informática e
Organização, L.da, e tem a sua sede na Rua de Salazares, 842, Porto.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no desenvolvimento de aplicações infor-
máticas, prestação de serviços de organização, comercialização de
equipamentos informáticos e formação profissional relativa aos do-
mínios das aplicações informáticas de gestão desenvolvidas e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de vinte mil
euros, dividido em duas quotas, iguais, no valor nominal de dez mil
euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios Ismael Ven-
tura de Oliveira Cavaco e João Miguel da Mota Baptista de Sousa.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo do sócio João Miguel da Mota
Baptista de Sousa, desde já designado gerente, sendo bastante a sua
intervenção para obrigar a sociedade.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme.

23 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2007376482

INTELIDUS � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 004; identificação de pessoa colectiva n.º 505194031; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 18/040805; pasta
n.º 23 515.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento de capital, e alteração do contrato, cujos arti-
gos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma INTELIDUS � Informática, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua da Constituição, 814, sala 12, fregue-
sia de Paranhos, cidade e concelho do Porto.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área infor-
mática e internet, nomeadamente desenvolvimento, exploração e
marketing de páginas ou serviços internet; consultoria e programa-
ção informática; consultoria em equipamento informático; implemen-
tação de redes informáticas; comércio e assistência técnica de equipa-
mentos e programas informáticos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
quinze mil euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nomi-
nal de catorze mil duzentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio
José Leandro Amaro da Veiga, e outra, do valor nominal de setecen-
tos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Aurélio Pereira da Veiga.
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ARTIGO 4.º

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

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

Está conforme.

24 de Agosto de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2007388944

VÍTOR ROCHA BRANDÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 931; identificação de pessoa colectiva n.º 507067606; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 17/040805; pasta n.º 27 949.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Vítor Rocha Brandão, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Sá da Bandeira, 98, da freguesia de Santo
Ildefonso, do concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos limítro-
fes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de
representação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na importação, exportação, comércio e
representação de artigos de desporto, campismo, caça, lazer, armas
de defesa, artigos de pesca, decoração e artesanatos, cutelarias, pres-
tação de serviços administrativos e tratamento de documentação re-
lativa aos artigos comercializados; formação na área do uso e manu-
seamento de armas.

ARTIGO 3.º

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

2 � Fica o sócio autorizado a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a dez vezes o capital
social.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme decisão do
sócio único, pertence a ele sócio, que desde já é nomeado gerente,
sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

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

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

Está conforme.

23 de Agosto de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2007388928

LUCIANO REBELO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 964; identificação de pessoa colectiva n.º 507089642; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/040826; pasta n.º 27 984.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade cujos artigos são os seguintes:

Constituição da sociedade

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Luciano Rebelo, Unipessoal, L.da, com
sede na Rua de Honório de Lima, 427, 2.º, esquerdo, freguesia de Pa-
ranhos, 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 objecto social consiste na compra e venda de bens imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim. Construção civil. Arrendamen-
to de bens imóveis. Importação, exportação, representação e comer-
cialização de artigos de vestuário. Confecção de artigos de vestuário
exterior em série. Importação, exportação, representação, comerci-
alização e reparação de veículos automóveis. Comércio de peças e
acessórios para veículos automóveis. Exploração de actividades hote-
leiras.

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 outorgante.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pelo sócio ou por não sócios, ficando
aquele desde já nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, pela
assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídicos
com a sociedade que sirvam a prossecução dó objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capital
até ao montante global de dez vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2007389614

RUIIUR � CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO
DE SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 959; identificação de pessoa colectiva n.º 507081129; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 16/040824; pasta n.º 27 979.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade cujos artigos são os seguintes:

Constituição da sociedade

No dia 24 de Agosto de 2004, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, Francisco Carlos
de Castro Lopes, ajudante do mesmo Cartório, em exercício, em vir-
tude do respectivo notário, licenciado Rui Jorge Pereira Mendes, se
encontrar de férias, compareceram como outorgantes:

Rui Paulo de Andrade e Silva Diogo e mulher, Elisabete Maria da
Cunha Mendes Diogo, casados no regime de comunhão de adquiridos,
naturais, ele da freguesia e concelho de Espinho e ela da freguesia de
Braga (São João do Souto), concelho de Braga, residentes na Rua da
Estação Velha, 2316, 1.º, direito, na Senhora da Hora, Matosinhos,
titulares dos bilhetes de identidade n.os 7363344 e 7671749, emitidos
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa respectivamente em 4
de Setembro de 2001 e 10 de Janeiro de 2002, contribuintes fiscais
n.os 179901737 e 159655200.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos aludidos
documentos de identificação.

Declararam os outorgantes:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas, que

vai reger-se nos termos e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RUIIUR � Consultoria e Desenvolvi-
mento de Software, L.da, e tem a sua sede na Rua do Padre Himalaya,
50-F, escritório 2, freguesia de Ramalde, concelho do Porto.
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§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na consultoria e programação informáti-
ca. Actividades de contabilidade e consultoria económica e financei-
ra. Desenvolvimento de software e comércio de material informático.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e está 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 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 obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

2 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2007389495

IDEIAS ROLANTES � PUBLICIDADE
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 951; identificação de pessoa colectiva n.º 506930386; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 14/040818; pasta
n.º 27 971.

Certifico que pela escritura lavrada em 6 de Agosto de 2004, no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se irá reger pelos se-
guintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ideias Rolantes � Publicidade e
Decoração, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Arquitecto Cassiano Barbosa, 44,
sala 10, freguesia de Ramalde, cidade e concelho do Porto.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas ou encerradas sucursais, filias, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de publicidade; deco-
ração de espaços, comércio de produtos publicitários, mobiliário, ar-
tigos de decoração e todo o tipo de produtos necessários à instalação
e montagem e decoração de espaços; prestação de serviços de deco-
ração.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
vinte e cinco mil euros, dividido em três quotas, uma do valor nomi-
nal de doze mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Eduardo
José Lopes Teixeira da Cunha, e duas iguais, do valor nominal de seis
mil, duzentos e cinquenta euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Pedro Miguel Luís da Cunha e Nuno Miguel Luís da Cunha.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a dois ou mais gerentes,
ficando, desde já, nomeados gerentes os sócios Pedro Miguel Luís da
Cunha e Nuno Miguel Luís da Cunha.

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, 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 legi-

timários;
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 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.

1 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2007376946

MAIPORT � COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 939; identificação de pessoa colectiva n.º 507011090; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040810; pasta
n.º 27 957.

Certifico que pela escritura lavrada em 1 de Julho de 2004, no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa
II, foi constituída entre Marcela Lorena Martin Oyola e Moine Walter
Hernan, a sociedade em epígrafe, a qual se irá reger pelos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MAIPORT � Comércio e Servi-
ços de Telecomunicações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Doutor Alfredo Maga-
lhães, 46, sala 1, freguesia de Santo Ildefonso, concelho do Porto.

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

O objecto da sociedade consiste no comércio e serviços de teleco-
municações.

ARTIGO 3.º

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

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 compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

26 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2007376610

RIAL & PONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 948; identificação de pessoa colectiva n.º 507005856; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 22/040817; pasta
n.º 27 967.

Certifico que pela escritura lavrada em 17 de Agosto de 2004, no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto,
foi constituída entre Maria Luísa Teixeira dos Santos da Ponte e Ana
Isabel Rial Vieira da Cruz Mota Leal, a sociedade em epígrafe, a qual
se irá reger pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rial & Ponte, L.da, e vai ter a sua sede
na Rua da Rainha D. Estefânia, 246, 5.º, sala 17, da freguesia de
Massarelos, do concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos limítro-
fes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de
representação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de equipamentos e salas para
formação.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas iguais de dois mil e quinhentos euros,
pertencentes uma a cada uma das sócias.

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

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

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 desde que deliberado por unanimidade, gozando esta
em primeiro lugar e os restantes sócios não cedentes em segundo lu-
gar, do direito de preferência na respectiva aquisição.

O sócio que pretenda alienar a sua quota comunicará aos restantes
por carta registada com aviso de recepção o preço e condições de
pagamento e caso estes pretendam exercer o direito de preferência
deverão comunicar no prazo de 15 dias.

Caso haja mais do que um sócio a exercer o direito de preferência,
a quota será dividida de acordo entre eles e na sua falta na proporção
das suas quotas.

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 legi-

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

31 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2007376857

TRAVEL HOUSE, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 755; identificação de pessoa colectiva n.º 506752011; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 18/040428; pasta n.º 27 756.

Certifico que pela escritura lavrada em 20 de Fevereiro de 2004,
no 1.º Cartório Notarial de Braga, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se irá reger pelo seguintes artigos:

CAPÍTULO I

Denominação, objecto, sede e duração

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Travel House, SGPS, S. A.,
e tem a sua sede na Rua da Boavista, 410, freguesia de Cedofeita,
concelho do Porto.
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2 � A administração pode mudar a sede da sociedade dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como abrir e en-
cerrar delegações, sucursais, estabelecimentos, escritórios ou outras
formas de representação no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a gestão de participações sociais noutras
sociedades, como forma indirecta de exercício de actividades econó-
micas.

ARTIGO 3.º

A duração da sociedade é por tempo ilimitado.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de cento e dez mil euros, representado por
cento e dez mil acções do valor nominal de um euro cada uma,
encontrando-se integralmente subscrito e realizado em dinheiro.

2 � As acções serão nominativas.
3 � Poderão ser emitidos títulos de uma, dez, cinquenta, cem e

mil acções.
4 � Os títulos das acções deverão conter as restrições do artigo

seguinte.
ARTIGO 5.º

1 � A venda ou transmissão de acções nominativas requer o pré-
vio consentimento da sociedade, por meio de deliberação da assem-
bleia geral, que deverá decidir sobre o assunto dentro de 60 dias, con-
tados a partir da recepção de uma carta registada do accionista
transmitente solicitando tal consentimento.

2 � As acções poderão ser livremente transmitidas se a sociedade
não deliberar sobre o assunto no prazo constante do parágrafo ante-
rior.

3 � Caso recuse o seu consentimento, a sociedade procederá de
acordo com o disposto na alínea c) do n.º 3 artigo 329.º do Código
das Sociedades Comerciais.

4 � Os accionistas gozam do direito de preferência nó caso de
alienação de acções, que deverá ser exercido, após obtenção do pré-
vio consentimento da assembleia geral.

5 � Para o efeito da possibilidade do exercício desse mesmo direi-
to de preferência, o accionista que pretenda alienar a sua participa-
ção, transmitirá esse seu desejo aos restantes accionistas, por meio de
cartas registadas com aviso de recepção, indicando quais as condições
em que vai efectuar a venda, e estes, por sua vez, comunicarão aque-
le, pela mesma forma e dentro do prazo máximo de 15 dias, a contar
da data da recepção da dita carta, se pretendem ou não adquirir a
referida participação.

6 � No caso de mais que um accionista pretender exercer o direi-
to de preferência, as acções a adquirir serão divididas entre os mes-
mos na mesma proporção das respectivas acções que já lhes perten-
cerem.

7 � Provando-se simulação de preço na venda das acções, a pre-
ferência será exercida pelo valor real das acções.

8 � Ao direito de preferência consignado neste artigo é atribuída
eficácia real, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 421.º
do Código Civil.

9 � A violação do direito de preferência conferido às accionistas
no anterior parágrafo primeiro do presente artigo, fará incorrer o
contraente faltoso em obrigação de indemnizar, indemnização essa
que os contraentes fixam, a título de cláusula penal, em € 500 000,
sem prejuízo da opção pelo exercício da acção de preferência por
parte de qualquer um dos accionistas, nos termos do disposto no ar-
tigo 421.º do Código Civil.

ARTIGO 6.º

1 � Poderão ser exigidas a todos os accionistas e em igual mon-
tante prestações acessórias de capital até ao montante global de
€ 1 000 000, conforme for deliberado unanimemente por todos os
accionistas reunidos em assembleia geral.

2 � A sociedade poderá exigir a todos os accionistas e em igual
montante a efectuação de suprimentos em dinheiro até ao montante
global de € 1 000 000, máximo que poderá dever ao conjunto dos
accionistas, com a obrigação da sociedade pagar juros à taxa legal,
bem como de reembolsar cada prestação no prazo máximo de dois
anos, conforme for deliberado unanimemente por todos os accionis-
tas reunidos em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

No decurso do exercício poderão ser feitos aos accionistas adianta-
mentos sobre os lucros, nos termos e observadas que sejam as condi-
ções estipuladas no número um do artigo 297.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir obrigações de acordo com as disposições
legais aplicáveis e de qualquer das modalidades permitidas por lei.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias dentro
dos limites legais e nos termos e condições previstos na lei.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral, quando devidamente convocada e consti-
tuída, representa todos os accionistas e as suas deliberações serão
obrigatórias, para todos os efeitos, nos termos da lei.

2 � Todos os accionistas constantes do livro de registo de acções
ou com direito de voto poderão estar presentes na assembleia geral.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral será convocada nos termos do artigo 377.º
do Código das Sociedades Comerciais e será legalmente constituída,
em primeira convocação, desde que se encontrem presentes ou devi-
damente representados accionistas possuidores de pelo menos cinquen-
ta e um por cento do capital social.

2 � A assembleia geral pode, ainda, ser convocada nos termos do
artigo 377.º, n.º 3, do Código das Sociedades Comerciais, mediante
simples carta registada, com dispensa de quaisquer publicações.

3 � As decisões da assembleia geral serão tomadas por simples
maioria, salvo disposição legal em contrário.

4 � A assembleia geral deverá deliberar, por simples maioria, so-
bre o modo de exercício do direito de voto.

ARTIGO 12.º

1 � A cada acção corresponde um voto.
2 � Um accionista pessoa singular pode fazer-se representar na

assembleia geral por outro accionista ou por terceiro através de pro-
curação; os accionistas que sejam pessoas colectivas serão represen-
tados por pessoa nomeada para o efeito pela respectiva administra-
ção ou direcção.

3 � As representações previstas no parágrafo segundo do presen-
te artigo deverão ser comunicadas a o presidente da mesa da assem-
bleia geral por simples carta, exibindo os representantes os respecti-
vos documentos de designação.

4 � Os obrigacionistas não poderão assistir às assembleias gerais.

ARTIGO 13.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente
e três secretários eleitos em assembleia geral de entre os accionistas
ou outras pessoas, devendo o accionista nomear pessoas da sua con-
fiança para o exercício dos cargos.

2 � A mesa será eleita pela assembleia geral, pelo período de dois
anos.

ARTIGO 14.º

Compete em exclusivo à assembleia geral, a deliberação sobre as
seguintes matérias, para as quais é requerida a unanimidade dos votos:

a) Aquisição de participações noutras sociedades, excepto quanto à
participação na constituição da sociedade anónima com a denomina-
ção de TH Travel House � Agência de Viagens e Turismo, S. A., e
da sociedade unipessoal por quotas, com a denominação de TH Tra-
vel House II � Prestação de Serviços, Unipessoal, L.da (ou outra que
entretanto vier a ser autorizada pelo Registo Nacional de Pessoas
Colectivas);

b) Alienação de qualquer participação em qualquer sociedade;
c) Realização de qualquer despesa ou investimento não previsto no

orçamento anual;
d) Fusão, cisão, transformação e dissolução da sociedade, salvo o

disposto no artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais, caso os
accionistas não queiram repor o capital da sociedade ficando, nesta
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situação, o conselho de administração, desde já, liberado para execu-
tar as medidas previstas naquele dispositivo legal;

e) Conteúdo do exercício do direito de voto nas participadas da
sociedade;

f) Redefinição estratégica do projecto da sociedade melhor identi-
ficado no considerando 1, supra;

g) Aumentos de capital e redução do mesmo;
h) Admissão de novos accionistas, desde que a recusa seja devida-

mente fundamentada.

Administração

ARTIGO 15.º

1 � O Conselho de Administração é composto por três, cinco ou
sete membros, accionistas ou não, eleitos em assembleia geral, cujas
funções não serão remuneradas, salvo decisão por maioria de todos
os accionistas expressa em assembleia geral.

2 � A assembleia geral designará de entre os membros do conse-
lho de administração os respectivos presidente e vice-presidente.

ARTIGO 16.º

1 � O exercício de todos os poderes de administração e represen-
tação da sociedade activa e passivamente, em juízo e fora dele, com-
pete ao conselho de administração.

2 � O conselho de administração poderá nomear, de entre os seus
membros, uma comissão executiva ou um administrador delegado que
terá seu cargo a gestão da Sociedade.

3 � O conselho de administração poderá igualmente nomear man-
datários e procuradores da sociedade para a prática de certos actos ou
categorias de actos.

ARTIGO 17.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta do presidente do conselho de adminis-

tração e de um outro administrador;
b) Pelas assinaturas de dois membros da comissão executiva ou um

administrador-delegado;
c) Pela assinatura de um mandatário ou procurador, nos termos do

parágrafo terceiro do artigo 16.º, no âmbito dos poderes concedidos
no respectivo mandato.

ARTIGO 18.º

1 � As reuniões do conselho de administração deverão ser convo-
cadas por escrito com pelo menos cinco dias de antecedência, pelo
presidente do conselho de administração ou por quaisquer dois admi-
nistradores.

2 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar por outro,
mediante simples carta.

ARTIGO 19.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um
fiscal suplente, nos termos da lei.

2 � A nomeação do fiscal único será efectuada por deliberação
unânime de todos os accionistas reunidos em assembleia geral e o fis-
cal único ou a sociedade de revisores oficiais de contas à qual ele
pertencer não poderão prestar serviços a qualquer um dos accionistas.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 20.º

1 � A sociedade dissolver-se-á nos termos e casos previstos na lei.
2 � Serão liquidatários os membros do conselho de administração

em exercício.
ARTIGO 21.º

Ficam desde já designados os seguintes corpos sociais para exerce-
rem funções durante o biénio 2004-2005:

Conselho de administração � presidente: Armando Humberto Go-
mes Alves, com domicílio profissional na Rua de Gil Vicente, 66, rés-
-do-chão, em Guimarães; vice-presidente: António da Costa Laran-
jeira, com domicílio profissional na Rua da Boavista, 410, no Porto;
vogais: Jorge Manuel Alves Duarte Lopes, com domicílio profissio-
nal na Rua de Faria Guimarães, 7, no Porto; Sílvia Manuela Ferreira
Moreira, com domícilio profissional na Avenida de São Lourenço,
70-A, em Braga; José Maria Ferraz Cardoso, com domicílio profissi-
onal na Rua de Silva Brinco, 224, Matosinhos; Lucília Natália Ramos
Teixeira Ribeiro, com domicílio profissional na Avenida de Mouzi-
nho de Albuquerque, 148, na Póvoa de Varzim; Maria Lúcia Leitão

Campos Oliveira, com domicílio profissional na Rua de Manuel da
Silva Brandão, 244, em Guimarães; fiscal único: revisor efectivo e
sócio a representar a sociedade � Álvaro Falcão & Associados, socie-
dade de revisores oficiais de contas, SROC n.º 62, com sede na Rua de
Antero de Quental, 639, no Porto, representada por Guy Alberto
Fernando de Poças Falcão, ROC n.º 148; revisor suplente proposto:
António Magalhães & Carlos Santos, sociedade de revisores oficiais
de contas, SROC n.º 53, com sede na Rua do Campo Alegre, 606, 2.º,
no Porto, representada por António Monteiro de Magalhães, ROC
n.º 179.

Assembleia geral � presidente: João António Pires Pombo, com
domicílio profissional na Rua de Fernando Vaz, Lote B-2, em Lisboa;
1.º secretário: José Meireles da Costa Rodrigues, com domicílio pro-
fissional na Rua de Manuel da Silva Brandão, 244, em Guimarães; 2.º
secretário: Rui Carlos de Loureiro Amorim Colmonero, com domicí-
lio profissional na Avenida da Liberdade, 249, 1.º, Lisboa; 3.º secre-
tário: João Luís Teixeira Coelho Dias, com domicílio profissional na
Rua de Domingos Sequeira, 101, no Porto.

ARTIGO 22.º

1 � Os administradores Armando Humberto Gomes Alves, Antó-
nio da Costa Laranjeira e Maria Lúcia Leitão Campos Oliveira, desde
já, ficam autorizados, conjunta ou separadamente, a movimentar a
conta do Banco Millennium � BCP, aberta na Agência de Santo
Tirso � Cidnai, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 277.º do
Código das Sociedades Comerciais, para pagamento das despesas ine-
rentes à constituição e registo da sociedade, despesas de instalação,
designadamente móveis e equipamentos, pagamento de rendas e salá-
rios, aquisição de mercadorias e outros fornecimentos necessários para
o início da actividade da sociedade.

2 � Entre a data da constituição da sociedade e a do registo defi-
nitivo desta ficam os administradores autorizados a celebrar qualquer
escritura pública de constituição de sociedade, podendo aí, em repre-
sentação da sociedade, subscrever participações.

Está conforme.

3 de Maio de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004410493

T. H. TRAVEL HOUSE � AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 754; identificação de pessoa colectiva n.º 506874869; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 17/040428; pasta
n.º 27 755.

Certifico que pela escritura lavrada em 20 de Fevereiro de 2004,
no 1.º Cartório Notarial de Braga, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se irá reger pelos seguintes artigos:

CAPÍTULO I

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação T. H. Travel House �
Agência de Viagens e Turismo, S. A., e tem a sua sede na Rua da
Boavista, 410, freguesia de Cedofeita, concelho do Porto.

2 � O conselho de administração poderá mudar a sede da socieda-
de dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
abrir e encerrar delegações, sucursais, estabelecimentos, escritórios ou
outras formas de representação no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a organização e venda de viagens
turísticas; a reserva de serviços em empreendimentos turísticos, em
casas e empreendimentos de turismo no espaço rural e nos estabele-
cimentos, iniciativas ou projectos declarados de interesse para o tu-
rismo; a bilheteira e reserva de lugares em qualquer meio de transpor-
te; a representação de outras agências de viagens e turismo, nacionais
ou estrangeiras, ou de operadores turísticos estrangeiros, bem como a
intermediação na venda dos respectivos produtos; a recepção, trans-
ferência e assistência a turistas e demais actividades acessórias das
agências de viagens e turismo, nomeadamente a obtenção de passa-
portes, certificados colectivos de identidade, vistos ou qualquer outro
documento; a organização de congressos e eventos semelhantes; a
reserva de bilhetes para espectáculos e outras manifestações públicas;
a realização de operações cambiais para uso exclusivo dos clientes, de
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acordo com as normas regu1adoras da actividade cambial; a interme-
diação na celebração de contratos de aluguer de veículos de passagei-
ros sem condutor; a comercialização de seguros de viagem e de baga-
gem em conjugação e no âmbito de outros serviços por si prestados;
a venda de guias turísticos e publicações semelhantes; o transporte
turístico efectuado no âmbito de uma viagem turística; e a prestação
de serviços ligados ao acolhimento turístico, nomeadamente a orga-
nização de visitas a museus, monumentos históricos e outros locais
de relevante interesse turístico.

ARTIGO 3.º

A duração da sociedade é por tempo ilimitado.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital da sociedade é de cem mil euros, encontra-se intei-
ramente subscrito, e está dividido em cem mil acções do valor nomi-
nal de um euro cada uma.

2 � As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 500,
1000 e 10 000 acções, devidamente assinadas por dois administrado-
res, podendo uma das assinaturas ser feita de chancela.

ARTIGO 5.º

1 � Os accionistas terão direito de preferência na aquisição de
quaisquer acções da sociedade que qualquer outro accionista, em qual-
quer momento, queira vender a terceiros.

2 � Para os efeitos do número anterior, o accionista ou accionis-
tas que pretendam vender as suas acções na sociedade, notificarão os
outros accionistas da sua intenção, através de carta registada com aviso
de recepção, informando o número de acções que pretende vender, a
identificação do comprador, o preço de venda e condições de paga-
mento, constantes de proposta escrita e assinada pelo interessado,
cuja cópia será enviada aos restantes accionistas conjuntamente com
a notificação prevista neste número bem como outros detalhes da
operação.

3 � O accionista ou accionistas que quiserem exercer o direito de
preferência na aquisição das acções, deverão informar o presidente da
assembleia geral nos 15 dias imediatos ao recebimento da carta refe-
rida no número anterior, e o preço a pagar será o valor constante da
proposta escrita de compra do interessado referida no número ante-
rior.

4 � Se mais de um accionista manifestar a vontade de exercer o
direito de preferência na aquisição das acções, tais acções serão divi-
didas pro rata entre os referidos accionistas, tendo em consideração
o número de acções registadas em seu nome.

5 � Se os accionistas não quiserem exercer o seu direito de prefe-
rência pelo preço definido no n.º 3, acima, o accionista que pretender
vender poderá, livremente, fazê-lo ao indicado comprador interessado.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir obrigações de acordo com as disposições
legais aplicáveis e em qualquer das modalidades permitidas por lei.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias dentro
dos limites legais e nos termos e condições previstos na lei.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

Os órgãos sociais da sociedade são a assembleia geral, o conselho
de administração e o fiscal único.

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral, quando devidamente convocada e consti-
tuída, representa todos os accionistas e as suas deliberações serão
obrigatórias, para todos os efeitos, nos termos da lei.

2 � Todos os accionistas titulares de acções poderão estar presen-
tes na assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral será convocada nos termos do artigo 377.º
do Código das Sociedades Comerciais e considera-se legalmente cons-
tituída, em primeira convocação, desde que se encontrem presentes
ou devidamente representados accionistas detentores de acções repre-
sentativas de, pelo menos, 75 % do capital social.

2 � As decisões da assembleia geral serão tomadas por simples
maioria, salvo disposição legal em contrário e sem prejuízo do pará-
grafo seguinte.

3 � As decisões da assembleia geral cujo objecto seja a fusão, ci-
são, transformação ou dissolução da sociedade, requerem a maioria de
75 % do capital social.

ARTIGO 11.º

1 � A cada acção corresponde um voto.
2 � Qualquer accionista pode fazer-se representar na assembleia

geral por outro accionista ou por terceiro através de procuração; os
accionistas que sejam pessoas colectivas serão representados por pes-
soa nomeada para o efeito pela respectiva administração ou direcção.

3 � As representações previstas nos n.os 2 e 3 do presente artigo
deverão ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral
por simples carta.

4 � Os obrigacionistas não poderão assistir às assembleias gerais.

ARTIGO 12.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente
e três secretários que poderão não ser accionistas.

2 � A mesa será eleita pela assembleia geral.

Conselho de administração

ARTIGO 13.º

1 � O conselho de administração é composto por três, cinco ou
sete membros, que podem ser accionistas ou não, eleitos pela assem-
bleia geral, por maioria de dois terços do capital social.

2 � A assembleia geral nomeará, entre os membros do conselho
de administração, o respectivo presidente e vice-presidente.

ARTIGO 14.º

1 � O exercício de todos os poderes de administração e represen-
tação da sociedade, activa e passivamente, em juízo e fora dele, com-
pete ao conselho de administração.

2 � O conselho de administração tem poderes especiais para deli-
berar sobre as seguintes matérias:

Compra e venda de quaisquer bens móveis incluindo veículos auto-
móveis;

Celebração de contratos de locação financeira ou mobiliária.
3 � O conselho de administração poderá delegar poderes especiais

em algum ou alguns administradores para a resolução de determinados
assuntos.

4 � O conselho de administração poderá igualmente nomear os
mandatários e procuradores da sociedade para a prática de certos ac-
tos ou categorias de actos.

ARTIGO 15.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta do presidente do conselho de adminis-

tração e de um administrador; ou
b) Pela assinatura de qualquer administrador com poderes delega-

dos de acordo com o estatuído no n.º 3 do artigo anterior; ou
c) Pela assinatura de um mandatário ou procurador nomeado, nos

termos do § 4.º do artigo 14.º, no âmbito dos poderes concedidos no
respectivo mandato.

2 � Em actos de mero expediente bastará a assinatura de um ad-
ministrador.

ARTIGO 16.º

1 � As reuniões do conselho de administração deverão ser convo-
cadas com pelo menos 10 dias de antecedência.

2 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar por outro
administrador.

3 � O conselho de administração poderá tomar deliberações unâ-
nimes por escrito desde que as respectivas actas sejam assinadas por
todos os administradores.
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Fiscal único

ARTIGO 17.º

A fiscalização da sociedade ficará a cargo de um fiscal único.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 18.º

Os membros dos órgãos sociais serão eleitos por dois anos pela
assembleia geral e poderão ser reeleitos por uma ou mais vezes.

ARTIGO 19.º

1 � Os resultados líquidos da sociedade serão aplicados, em pri-
meiro lugar, na constituição ou reintegração da reserva legal; o rema-
nescente terá a aplicação que a assembleia geral determinar.

2 � A assembleia geral poderá deliberar não distribuir os lucros e
poder criar as reservas que considerar convenientes para além daque-
las legalmente obrigatórias.

3 � A assembleia geral poderá autorizar o pagamento antecipado
de dividendos, desde que tenha sido devidamente cumprido o precei-
tuado no artigo 297.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 20.º

Ficam desde já designados os seguintes corpos sociais para exerce-
rem funções durante o biénio 2004-2005:

Conselho de administração:
Presidente � Armando Humberto Gomes Alves, com domicílio

profissional na Rua de Gil Vicente, 66, rés-do-chão, em Guimarães;
vice-presidente � António da Costa Laranjeira, com domicílio pro-
fissional na Rua da Boavista, 410, no Porto; vogais: Jorge Manuel
Alves Duarte Lopes, com domicílio na Rua de Faria Guimarães, 7, no
Porto; Sílvia Manuela Ferreira Moreira, com domicílio profissional
na Avenida de São Lourenço, 70-A, em Braga; José Maria Ferraz
Cardoso, com domicílio profissional na Rua de Silva Brinco, 224,
Matosinhos; Lucília Natália Ramos Teixeira Ribeiro, com domicílio
profissional na Avenida de Mouzinho de Albuquerque, 148, na Póvoa
de Varzim; Maria Lúcia Leitão Campos Oliveira, com domicílio pro-
fissional na Rua de Manuel da Silva Brandão, 244, em Guimarães.

Fiscal único:
Revisor efectivo e sócio a representar a sociedade � Álvaro Fal-

cão & Associados, sociedade de revisores oficiais de contas, SROC
n.º 62, com sede na Rua de Antero de Quental, 639, no Porto, repre-
sentada por Guy Alberto Fernando de Poças Falcão, ROC n.º 148.

Revisor suplente proposto � António Magalhães & Carlos San-
tos, sociedade de revisores oficiais de contas, SROC n.º 53, com sede
na Rua do Campo Alegre, 606, 2.º, no Porto, representada por An-
tónio Monteiro de Magalhães, ROC n.º 179.

Assembleia geral:
Presidente � João António Pires Pombo, com domicílio profissio-

nal na Rua de Fernando Vaz, lote B-2, em Lisboa;
Primeiro-secretário � José Meireles da Costa Rodrigues, com do-

micílio profissional na Rua de Manuel da Silva Brandão, 244, em
Guimarães;

Segundo-secretário � Rui Carlos de Loureiro Amorim Colmonero,
com domicílio profissional na Avenida da Liberdade, 249, 1.º, Lis-
boa;

Terceiro-secretário � João Luís Teixeira Coelho Dias, com domi-
cílio profissional na Rua de Domingos Sequeira, 101, no Porto.

ARTIGO 21.º

1 � Os administradores Srs. Armando Humberto Gomes Alves,
António da Costa Laranjeira e Maria Lúcia Leitão Campos Oliveira,
ficam, desde já, autorizados, conjunta ou separadamente, a movimen-
tar a conta do Banco Millennium � BCP, aberta na agência de Santo
Tirso � Cidnai, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 277.º do
Código das Sociedades Comerciais, para pagamento das despesas ine-
rentes à constituição e registo da sociedade, despesas de instalação,
designadamente móveis e equipamentos, pagamento de rendas e salá-
rios, aquisição de mercadorias e outros fornecimentos necessários para
o início da actividade da sociedade.

Está conforme.

3 de Maio de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins.  2004410485

JOSTA TECHNIK GMBH � SUCURSAL PORTUGUESA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 00053; identificação de pessoa colectiva n.º 980256216; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/020705; pasta
n.º 24 918.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo da criação da representação permanente em
epígrafe, cujo contrato é o seguinte:

Contrato de sociedade

1.º

Firma, sede, exercício

1 � A sociedade é uma sociedade de responsabilidade limitada com
a designação de firma Josta Technik GmbH.

2 � A sociedade tem a sua sede em Düsseldorf.
3 � O exercício corresponde ao ano civil.

2.º

Objecto da sociedade

1 � O objecto da sociedade é a produção e a comercialização de
sistemas de cobertura, estações de lixo e estações de bicicletas de todo
o tipo de metal e vidro bem como a produção e a comercialização de
sistemas de construções para parqueamentos de bicicletas, sistemas de
portas, divisórias e portões, assim como de parqueamentos duplos.

2 � A sociedade pode realizar todos os negócios que, directa ou
indirectamente, se destinem à prossecução do objecto social. Ela pode
fundar filiais e participar em empresas com um objecto social corres-
pondente ou similar.

3.º

Capital social

1 � O capital social monta a 25 000 euros.
2 � Do capital social inicial o Sr. Ernst Blume assume uma quota

no valor de 25 000 euros.
3 � O capital social deverá ser realizado em dinheiro.

4.º

Gerência e representação

1 � A sociedade tem um ou mais gerentes. Os gerentes compro-
metem-se a seguir as instruções dos sócios e a apenas realizarem ne-
gócios sujeitos à autorização dos sócios com o seu consentimento.

2 � A sociedade será representada por um só gerente, se este for
o único gerente ou se lhe tiverem sido conferidos poderes de repre-
sentação individual, de resto a sociedade será obrigada por dois geren-
tes em conjunto ou por um gerente em conjunto com um procurador.
Por deliberação de sócios, a sociedade pode libertar os gerentes das
prescrições do § 187 BGB (código civil), devendo tal deliberação ser
tomada por unanimidade.

O gerente Ernst Blume está libertado das restrições do § 181 BGB
(código civil).

3 � Os gerentes obrigam-se a conduzir os negócios da sociedade
de acordo com a lei, o presente contrato de sociedade, as deliberações
tomadas em assembleia geral de sócios e os contratos de trabalho.

4 � Os gerentes precisam do consentimento prévio por parte da
assembleia geral de sócios para realizarem negócios que vão para além
do âmbito usual da sociedade.

5.º

Assembleias gerais de sócios

As assembleias gerais de sócios regem-se pelos §§ 48-51 GmbHG
(código das sociedades comerciais).

6.º

Disposição sobre as quotas sociais

A disposição sobre as quotas sociais, nomeadamente a cessão ou
penhora ou outros ónus sobre as mesmas, só é permitida com o con-
sentimento de todos os sócios, mantendo-se a validade do cap. 1 do
§ 17 GmbHG (código das sociedades comerciais).

7.º

Comunicações

Os avisos da sociedade são feitos exclusivamente através de publi-
cação no Diário Federal (corresp. ao Diário da República).
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8.º

Despesas de constituição

A sociedade suportará os custos relacionados cora o seu registo e
respectivos avisos (custos de constituição) até a um montante total
de 3000 euros.

26 de Julho de 2001. � (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
1000147686

MOUTINHO & MARQUES, S. A.
(antes denominada MOUTINHO & MARQUES, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 015; identificação de pessoa colectiva n.º 501732730; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 1/040820; pasta
n.º 11 999.

Certifico que pela escritura lavrada em 30 de Junho de 2004, no
2.º Cartório Notarial de Vila do Conde, o capital social da sociedade em
epígrafe foi aumentado em € 1 002 404,21 em dinheiro, sendo
€ 982 284 pelo sócio Joaquim Moutinho, que fica com uma quota de
€ 1 930 000 e € 120,21 pela sócia Maria Helena que fica com uma
quota de € 50 000, e quanto a € 5000 por cada uma das novas sócias
Patrícia Garizo Moutinho da Silva Santos, Mafalda Garizo Moutinho
da Silva Santos, Helena Garizo Moutinho da Silva Santos, estas soltei-
ras, maiores, e Carlota Garizo Moutinho Silva Santos, solteira, menor.

Mais certifico que pela mesma escritura a sociedade em epígrafe
foi transformada em sociedade anónima, a qual se irá reger pelos se-
guintes artigos:

CAPÍTULO I

Tipo, firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade anónima, com a de-
nominação de Moutinho & Marques, S. A., e tem a sua sede na Rua
das Condominhas, 15, 1.º, freguesia de Lordelo do Ouro, concelho do
Porto.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração a sede
poderá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho,
ou para concelho limítrofe, observados os condicionalismos legais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social o comércio, sob qualquer for-
ma, de todos e quaisquer artigos de vestuário, tecidos de decoração, e
ainda a importação e exportação dos mesmos artigos.

CAPÍTULO II

Capital social, acções, obrigações

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de dois milhões de euros, integralmente
realizado.

2 � Nos aumentos de capital, salvo deliberação contrária da as-
sembleia geral, ou dos casos de oferta publica de aquisição de acções,
os accionistas terão o direito de preferência, quer nas subscrição de
novas acções, quer no rateio daquelas relativamente às quais tal direi-
to não foi exercido.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é representado por quatrocentas mil acções
ao portador, com, o valor de cinco euros cada uma em títulos de 1,
10, 50, 100, 500, 1000, 10 000 e 50 000 acções.

2 � Fica desde já autorizada a emissão, ou conversão de acções ou
outros títulos em escriturais, nos termos da legislação aplicável.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá emitir obrigações tituladas ou escriturais, e
nominativas ou ao portador, nos termos fixados na lei e nas condi-
ções estabelecidas pela assembleia geral ou pelo conselho de adminis-
tração.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais � estrutura

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade terá como órgãos sociais a assembleia geral, o
conselho de administração e o conselho fiscal.

2 � O mandato dos membros dos órgãos sociais terá a duração de
três anos sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

3 � Os membros dos órgãos sociais, consideram-se empossados logo
que tenham sido eleitos.

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

A mesa da assembleia geral compõe-se de um presidente e um se-
cretário, eleitos pela assembleia geral de entre os accionistas ou ou-
tras pessoas.

ARTIGO 8.º

1 � Têm direito a participar na assembleia geral os accionistas que
forem titulares de um número de acções maior ou igual àquele a que,
nos termos do n.º 3 deste artigo, corresponde um voto, e até oito
dias antes da data alargada para a sua realização:

a) Comprovem que as acções se encontram depositadas, em seu
nome, junto de um intermediário financeiro;

b) Entreguem as acções na sede da sociedade, para o efeito de
conferirem o respectivo direito de voto ao seu detentor.

2 � Para efeitos do numero anterior, as acções deverão manter-se
depositadas ou inscritas no nome do accionista, até ao encerramento
da reunião da assembleia geral.

3 � A cada grupo de acções corresponde um voto.
4 � Não poderão participar da assembleia geral, os accionistas sem

direito a voto e os obrigacionistas.

ARTIGO 9.º

Em primeira convocatória a assembleia geral só se considera regu-
larmente constituída e só pode deliberar se estiverem presentes ou
representados, accionistas titulares de, pelo menos 51 % do capital.

Conselho de administração

ARTIGO 10.º

O conselho de administração é composto por três membros efec-
tivos, dos quais um será nomeado presidente do mesmo.

ARTIGO 11.º

Ao conselho de administração competem os mais amplos poderes
de representação, gestão e administração das actividades da socieda-
de, sem prejuízo das demais atribuições que lhe conferem a lei:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectuar todas as operações
relativas ao objecto social;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas a comprometer-
-se em arbitragens;

c) Aprovar o orçamento e plano da empresa;
d) Adquirir, alienar e onorar ou locar quaisquer bens imóveis ou

moveis, incluindo acções, quinhões, quotas e obrigações;
e) Trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos da sociedade;
f) Contrair empréstimos no mercado financeiro nacional e ou es-

trangeiro;
g) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas para

o exercício de cargos sociais noutras empresas.

ARTIGO 12.º

1 � A sociedade considera-se sempre validamente obrigada pela
assinatura de qualquer dos membros do conselho de administração.

Conselho fiscal

ARTIGO 13.º

A fiscalização da actividade social competirá a um fiscal único, que
deve ser revisor oficial de contas, ou sociedade de revisores oficiais
de contas, existindo um membro efectivo e um suplente.
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CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de cinquenta mil euros, integralmente rea-
lizado em dinheiro.

2 � Nos aumentos de capital, salvo deliberação contrária da as-
sembleia geral, ou dos casos de oferta publica de aquisição de acções,
os accionistas terão o direito de preferência, quer na subscrição de
novas acções, quer no rateio daquelas relativamente ás quais tal direi-
to não foi exercido.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é representado por dez mil acções ao porta-
dor, com o valor de cinco euros cada uma em títulos de 1, 10, 50,
100, 500 e 1000 acções.

2 � Fica desde já autorizada a emissão, ou conversão de acções ou
outros títulos em escriturais, nos termos da legislação aplicável.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá emitir obrigações tituladas ou escriturais, e
nominativas ou ao portador, nos termos fixados na lei e nas condi-
ções estabelecidas pela assembleia geral ou pelo conselho de adminis-
tração.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais � estrutura

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade terá como órgãos sociais a assembleia geral, o
conselho de administração e o conselho fiscal.

2 � O mandato dos membros dos órgãos sociais terá a duração de
três anos sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

3 � Os membros dos órgãos sociais, consideram-se empossados logo
que tenham sido eleitos.

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

A mesa da assembleia geral compõem-se de um presidente e um
secretário, eleitos pela assembleia geral de entre os accionistas ou outras
pessoas.

ARTIGO 8.º

1 � Têm direito a participar na assembleia geral os accionistas que
forem titulares de um numero de acções maior ou igual àquele a que,
nos termos do n.º 3 deste artigo, corresponde a um voto, e até oito
dias antes da data alargada para a sua realização:

a) Comprovem que as acções se encontram depositadas, em seu
nome, junto de um intermediário financeiro;

b) Entreguem as acções na sede da sociedade, para o efeito de
conferirem o respectivo direito de voto ao seu detentor.

2 � Para efeitos do numero anterior, as acções deverão manter-se
depositadas ou inscritas no nome do accionista, até ao encerramento
da reunião da assembleia geral.

3 � A cada grupo de acções corresponde um voto.
4 � Não poderão participar da assembleia geral, os accionistas sem

direito a voto e os obrigacionistas.

ARTIGO 9.º

Em primeira convocatória a assembleia geral só se considera regu-
larmente constituída e só pode deliberar se estiverem presentes ou
representados, accionistas titulares de, pelo menos, 51 % do capital.

Conselho de administração

ARTIGO 10.º

O conselho de administração é composto por três membros efec-
tivos, dos quais um será nomeado presidente do mesmo.

ARTIGO 11.º

Ao conselho de administração competem os mais amplos poderes
de representação, gestão e administração das actividades da socieda-
de, sem prejuízo das demais atribuições que lhe conferem a lei:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectuar todas as operações
relativas ao objecto social;

CAPÍTULO IV

Dissolução e liquidação

ARTIGO 14.º

A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei, ou median-
te deliberação tomada em assembleia geral por maioria representati-
va de 75 % do capital realizado.

ARTIGO 15.º

Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquidação do
património resultante da dissolução da sociedade será feita extrajudi-
cialmente por uma comissão liquidatária composta pelos membros do
conselho de administração.

CAPÍTULO V

Foro competente

ARTIGO 16.º

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 da sociedade, com expressa
renúncia a qualquer outro.

CAPÍTULO VI

Disposições transitórias

ARTIGO 17.º

A mesa da assembleia geral, o conselho de administração, e o con-
selho fiscal ficam desde já nomeados para o triénio de 2004-2006.

A mesa da assembleia geral:
Presidente � Patrícia Garizo Moutinho da Silva Santos.
Secretária � Mafalda Garizo Moutinho da Silva Santos.
Conselho de administração:
Presidente � Joaquim Moutinho da Silva Santos.
Vice-presidente � Maria Helena Garizo da Silva Santos.
Vogal � Helena Garizo Moutinho da Silva Santos.
Conselho fiscal:
Fiscal único � Dr.ª Jacinta de Fátima Santos Carneiro, ROC

n.º 1040.
Suplente � Dr.ª Isabel Maria Brito Gonçalves Pinto, ROC n.º 1049.

Está conforme.

7 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2007376954

LOFT, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 953; identificação de pessoa colectiva n.º 506622711; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/040820; pasta n.º 27 973.

Certifico que pela escritura lavrada em 30 de Junho de 2004, no
2.º Cartório Notarial de Vila do Conde, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se irá reger pelos seguintes artigos:

CAPÍTULO I

Tipo, firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade anónima, com a de-
nominação de LOFT, SGPS, S. A., e tem a sua sede na Rua das Con-
dominhas, 15, 1.º, freguesia de Lordelo do Ouro, concelho do Porto.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração a sede
poderá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho,
ou para concelho limítrofe, observados os condicionalismos legais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social, a gestão de participações so-
ciais de outras sociedades, como forma indirecta de exercício de acti-
vidades económicas.
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b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas a comprometer-
-se em arbitragens;

c) provar o orçamento e plano da empresa;
d) Adquirir, alienar e onorar ou locar quaisquer bens imóveis ou

moveis, incluindo acções, quinhões, quotas e obrigações;
e) Trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos da sociedade;
f) Contrair empréstimos no mercado financeiro nacional e ou es-

trangeiro;
g) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas para

o exercício de cargos sociais noutras empresas.

ARTIGO 12.º

1 � A sociedade considera-se sempre validamente obrigada pela
assinatura de qualquer dos membros do conselho de administração.

Conselho fiscal

ARTIGO 13.º

A fiscalização da actividade social competirá a um fiscal único, que
deve ser um revisor oficial de contas, ou sociedade de revisores ofici-
as de contas, existindo um membro efectivo e um suplente.

CAPÍTULO IV

Dissolução e liquidação

ARTIGO 14.º

A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei, ou median-
te deliberação tomada em assembleia geral por maioria representati-
va de 75 % do capital realizado.

ARTIGO 15.º

Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquidação do
património resultante da dissolução da sociedade será feita extrajudi-
cialmente por uma comissão liquidatária composta pelos membros do
conselho de administração.

CAPÍTULO V

Foro competente

ARTIGO 16.º

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 da sociedade, com expressa
renúncia a qualquer outro.

CAPÍTULO VI

Disposições transitórias

ARTIGO 17.º

A mesa da assembleia geral, o conselho de administração, e o con-
selho fiscal ficam desde já nomeados para o triénio de 2004-2006.

A mesa da assembleia geral:
Presidente � Patrícia Garizo Moutinho da Silva Santos.
Secretária � Mafalda Garizo Moutinho da Silva Santos.
Conselho de administração:
Presidente � Joaquim Moutinho da Silva Santos.
Vice-presidente � Maria Helena Garizo da Silva Santos.
Vogal � Helena Garizo Moutinho da Silva Santos.
Conselho fiscal:
Fiscal único � Dr.ª Jacinta de Fátima Santos Carneiro, ROC

n.º 1040.
Suplente � Dr.ª Isabel Maria Brito Gonçalves Pinto, ROC n.º 1049.

Está conforme.

7 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2007376962

TRIREPRE � REPRESENTAÇÕES E USADOS, L.DA

(anteriormente denominada TRIREPRE
 REPRESENTAÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 438; identificação de pessoa colectiva n.º 502968265;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 18 e inscrição n.º 22; números e
data das apresentações: 6 e 9/040818; pasta n.º 11 137.

Certifico que pela escritura lavrada em 17 de Junho de 2004, no
1.º Cartório Notarial de Competência Especializada do Porto, cessou
da função de gerente da sociedade em epígrafe, João José de Barros,
por renúncia, tendo sido alterados o corpo do artigo 1.º, artigos 2.º e
3.º, e corpo e parágrafo 1.º do artigo 4.º, com eliminação da alínea a)
do parágrafo 2.º do artigo 4.º, passando as alíneas b), c), d) e e) a
serem as alíneas a), b), c) e d) do pacto social da mesma sociedade,
cuja redacção daqueles passa a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de TRIREPRE � Representações e
Usados, L.da

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de artigos em se-
gunda mão; comércio por grosso de materiais de construção; impor-
tação e exportação de artigos de ourivesaria, compra, venda e reven-
da de artigos de ourivesaria, nomeadamente artigos em ouro, prata e
relógios; fabrico e venda destes artigos por grosso e a retalho; repre-
sentações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de duzentos mil euros,
dividido em três quotas, uma do valor nominal de cento e setenta mil
euros pertencente à sócia Alice da Conceição Barros, uma do valor
nominal de vinte mil euros pertencente ao sócio Alberto Baptista
Pereira dos Santos e outra do valor nominal de dez mil euros perten-
cente ao sócio Joel Augusto Barros Fernandes.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral podendo ser exercida por sócios ou não
sócios, fica desde já nomeado gerente o sócio Alberto Baptista Perei-
ra dos Santos.

§ 1.º A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos que en-
volvam responsabilidade com a assinatura de um gerente.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua redac-
ção actualizada.

1 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2007376890

KGB � CONSULTORIA E GESTÃO DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 888; identificação de pessoa colectiva n.º 504717910;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números
e data das apresentações: 12, 14, 15 e 16/040808; pasta n.º 22 056.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram efectu-
ados os registos de cessação de funções de gerente, em 5 de Maio de
2004, de João Alexandre Rodrigues da Silva, por renúncia, e cessação
de funções de gerente, em 12 de Setembro de 2002, de Vítor Emanuel
Viana Alves, por renúncia, e alteração do contrato, cujos artigos
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto consiste em consultoria estratégica, económico-finan-
ceira, fiscal, marketing e sistemas de informação, elaboração de pro-
jectos de investimento, planos de negócio e contabilidade. Represen-
tação de empresas, marcas e pessoas. Produção, organização e
promoção de eventos diversos, nomeadamente culturais, musicais,
desportivos e lúdicos. Actividades de formação e de apoio e acompa-
nhamento integral às empresas é ao empresário.
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§ único. A sociedade poderá participar no capital social de outras
sociedades ou em agrupamentos complementares de empresas, mes-
mo com objecto social diferente do seu.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de seis mil
euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de três mil e
novecentos euros, pertencente ao sócio Carlos Alberto Vieira Saraiva
e outra do valor nominal de dois mil e cem euros, pertencente ao
sócio Paulo Jorge Bandeira Guedes de Azevedo.

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

Está conforme.

31 de Agosto de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2007388979

SEMAVITUR � VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 20 504; identificação de pessoa colectiva n.º 500245533; ins-
crição n.º 19; número e data da apresentação: 2/040805; pasta
n.º 6630.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de transformação de sociedade em unipessoal, cujos artigos
são os seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma SEMAVITUR � Viagens e Turismo,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua da Alegria, 185, rés-do-chão,
freguesia de Santo Ildefonso, concelho do Porto.

2.º

O objecto social consiste na indústria de agência de viagens.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de noventa
e nove mil setecentos e sessenta e quatro euros e cinquenta e oito
cêntimos, correspondente à quota de igual valor nominal, pertencen-
te à sócia única Maria Helena Pombal da Costa Tavares (bem pró-
prio).

4.º

A sociedade é administrada e representada pela sócia Maria Helena
Pombal da Costa Tavares, já nomeada gerente, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral.

§ único. Para obrigar e representar validamente a sociedade em
todos os actos e contratos que envolvam responsabilidade ou obriga-
ção é suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

§ único. Os negócios jurídicos entre a sócia única e a sociedade,
obedecem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

6.º

A sócia única fica autorizada a efectuar prestações suplementares,
até ao montante de duzentos mil euros.

Está conforme.

25 de Agosto de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2007388952

KICKOFF � ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 957; identificação de pessoa colectiva n.º 506942163; ins-
crição n.º 1; números e data das apresentações: 4 e 5/040824; pas-
ta n.º 27 977.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma KICKOFF � Organização de
Eventos Desportivos, L.da, e tem a sua sede na Rua de João Martins
Branco, 118, freguesia de Massarelos, concelho do Porto.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho límitrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação onde e quando julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na organização de eventos despor-
tivos, formação na área do desporto, nomeadamente ténis e futebol.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros, e corresponde à soma de três quotas, uma com o valor nomi-
nal de cinco mil euros, pertencente ao sócio Hernâni Barbosa da
Cunha Costa, urna com o valor de quinhentos euros pertencente ao
sócio Marco Alexandre Pereira de Araújo Ribeiro e outra com o va-
lor de quatro mil e quinhentos euros pertencente à sócia Toda a Prova-
-Organização de Eventos Desportivos, L.da

ARTIGO 4.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a acor-
dar em assembleia geral, bem como podem ser exigidas aos sócios
prestações suplementares de capital até ao montante máximo de du-
zentos e cinquenta mil euros, nos termos e condições a deliberar em
assembleia geral, por unanimidade.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a cargo
dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá não ser remunerada se tal for deliberado
em assembleia geral.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Hernâni Barbosa
da Cunha Costa e Marco Alexandre Pereira de Araújo Ribeiro.

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

ARTIGO 6.º

A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios depen-
de do consentimento prévio da sociedade, gozando então os sócios
não cedentes, nas cessões onerosas, do direito de preferência.

ARTIGO 7.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 de 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 8.º

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

Está conforme.

6 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2007389584

LAVANDARIA DA PRELADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 877/950418; identificação de pessoa colectiva
n.º 503407062; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 10 e inscrição
n.º 15; números e data das apresentações: 2 e 5/040816; pasta
n.º 14 034.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram efectu-
ados os seguintes registos:

Cessação de funções de gerente, em 13 de Agosto de 2004, de
Custódia Maria de Carvalho Silva Oliveira, por renúncia.
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Designação de gerência: será exercida pelos sócios António Fer-
nando da Silva Pinheiro de Oliveira e Amélia Maria Vale dos Santos
Oliveira, designados gerentes em 13 de Agosto de 2004.

Alteração de contrato, passando o artigo 1.º a ter a redacção que
segue em anexo.

1.º

A sociedade adopta a firma Lavandaria da Prelada, L.da, e tem a
sua sede na Rua de Sarmento de Beires, 246, freguesia de Ramalde,
concelho do Porto, podendo ser transferida para qualquer outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, por simples
deliberação da gerência.

Está conforme.

26 de Agosto de 2004. � O Conservador, João Alexandre
T. Oliveira. 2007388774

PORTO BALANÇO � GABINETE DE CONTABILIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 942; inscrição n.º 1; identificação de pessoa colectiva
n.º 506922723; número e data da apresentação: 2/040813; pasta
n.º 27 961.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade cujos artigos são os segintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Porto Balanço � Gabinete de Conta-
bilidade e Gestão, L.da, com sede no Campo dos Mártires da Pátria,
50, 1.º, traseiras, freguesia de Vitória, concelho do Porto.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar
sucursais, agências ou outras formas legais de representação, no terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de contabili-
dade, recuperação de escritas, auditoria fiscal, avaliações, estudos eco-
nómicos e gestão.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado e subscrito em di-
nheiro, é de cinco mil e um euros, dividido em três quotas iguais, do
valor nominal de mil seiscentos e sessenta e sete euros, cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Jorge Couto Marques de Oli-
veira, Miguel Ernesto do Carmo Neves Resende da Silva e Joaquim de
Sousa Reis.

2 � Por deliberação unânime, poderão ser exigidas aos sócios pres-
tações suplementares até ao montante global de dez mil e cem euros,
na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente permi-
tida entre sócios.

2 � A cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, a
qual goza do direito de preferência em primeiro lugar e os sócios não
cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Miguel Ernesto
do Carmo Neves Resende da Silva que, desde já, fica nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de um gerente.

3 � Em extensão dos poderes de gerência fica esta autorizada a
adquirir quaisquer bens móveis e veículos automóveis, ainda que sob o
regime de aluguer de longa duração ou leasing.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

2 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2007389460

SÉRGIO COUTO � LABORATÓRIO DE PRÓTESE
DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 575; identificação de pessoa colectiva n.º 505509083; nú-
mero e data da apresentação: 4/040813; pasta n.º 24 165.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração do contrato, cujos artigos
são os seguintes:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
um mil euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de dez
mil e quinhentos euros, cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios Sérgio Manuel de Jesus Costa Couto e Maria do Rosário Oli-
veira Tinoco de Campos Couto.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, por acordo
de todos os sócios, até ao limite global de cem mil euros.

Está conforme.

1 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2007389410

GRANDE AGRÍCOLA � PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO
E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 958; identificação de pessoa colectiva n.º 507040066; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/040824; pasta
n.º 27 978.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Grande Agrícola � Produção, Distri-
buição e Comércio de Produtos Agrícolas, L.da

ARTIGO 2.º

1 � Tem a sua sede na Avenida de França, 20, 2.º, sala 206, fre-
guesia de Cedofeita, do concelho do Porto.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá deslo-
car a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítro-
fes, bem como criar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de re-
presentação, onde e quando julgue conveniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a produção, distribuição, comércio,
importação e exportação de produtos agrícolas, cereais, sementes,
leguminosas e oleaginosas, alimentos para animais e máquinas agríco-
las. Comércio em geral de todo o tipo de produtos para a agricultura.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado é de cinco mil
euros, dividido em cinco quotas iguais de mil euros cada uma, tituladas
uma por cada um dos sócios Guillermo Benito Grande Reboeiras,
Dolores Viñas Piñeiro, Serafin Frande Viñas, Benito Grande Viñas e
Rafael Grande Viñas.

ARTIGO 5.º

As cessões de quotas são livres entre sócios, e, quando a favor de
estranho,, carecem do consentimento dos sócios não cedentes, em
primeiro lugar e da sociedade em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não fica afecta aos
sócios Serafín Grande Viñas, Benito Grande Viñas e Rafael Grande
Viñas, que desde já ficam nomeados gerentes, sendo suficiente a assi-
natura de um deles para obrigar a sociedade.

2 � Para além dos poderes normais, poderá ainda a gerência:
a) Comprar e vender quaisquer bens móveis e imóveis, de e para a

sociedade, nomeadamente viaturas automóveis, podendo efectuar quais-
quer contratos de leasing;

b) Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer imóveis para a
sociedade.
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ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de quinhentos mil euros, desde que a cha-
mada seja deliberada, por unanimidade dos votos representativos de
todo o capital social.

ARTIGO 8.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.

Ficam, desde já, autorizados os sócios-gerentes a proceder ao le-
vantamento do capital depositado para fazer face a despesas com a
constituição, registo e aquisição de bens e equipamento.

Está conforme.

6 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2007389592

MARVÃO & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 109/860508; identificação de pessoa colectiva
n.º 501666397; averbamento n.º 1 of. à inscrição n.º 22 e inscri-
ção n.º 30; números e data das apresentações: 13, 15, 18 e 19/
040811; pasta n.º 6485.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes registos:

Cessação de funções dos gerentes José de Azevedo Coutinho, Papi-
niano Vieira da Silva e Maria de Lurdes Almeida dos Santos Brito, em
14 de Maio de 2004, por renúncia.

Alteração de contrato, passando os artigos 3.º e 5.º corpo a ter a
redacção que segue em anexo.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de sete mil
quatrocentos e oitenta e um euros e noventa e sete cêntimos, dividi-
do em quatro quotas uma do valor nominal de três mil setecentos e
quarenta euros e noventa e nove cêntimos pertencente à sócia Maria
José da Costa Coelho Pinto, outra do valor nominal de mil quinhen-
tos e onze euros e trinta e oito cêntimos pertencente ao sócio José
de Miranda Pinto, e duas do valor nominal de mil cento e catorze
euros e oitenta cêntimos cada, pertencentes uma à cada um dos só-
cios Alfredo Magalhães Gonçalves e Manuel António da Silva Paiva.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Maria José da Costa
Coelho Pinto, José de Miranda Pinto, Alfredo de Magalhães Gonçal-
ves e Manuel António da Silva Paiva, e ao não sócio Manuel Boni-
fácio Pinto, número de identificação fiscal 148656153, divorciado,
residente na Rua de Diu, 113, 2.º esquerdo, Valongo, sendo necessári-
as as assinaturas de dois gerentes para obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos, podendo os actos de mero expediente serem
assinados por qualquer dos gerentes.

Está conforme.

26 de Agosto de 2004. � O Conservador, João Alexandre
T. Oliveira. 2007388766

VITALDOMUS � GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 020; identificação de pessoa colectiva n.º 504571591; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 19/040813; Pasta
n.º 22 191.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
registo de alteração do contrato cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VITALDOMUS � Gestão e Adminis-
tração de Imóveis, L.da, e tem a sua sede na Rua do Professor Bento
Jesus Caraça, 248, Sala 16, Porto.

ARTIGO 16.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos seguintes:
a) por acordo com o seu titular;
b) no caso de morte, interdição, falência ou insolvência do sócio;
c) no caso de arresto, arrolamento ou penhora da quota.
2 � A amortização far-se-á pelo valor da quota segundo o último

balanço aprovado, a pagar no prazo de seis meses.
3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal, podendo,

porém, os sócios deliberar, nos termos legais, a correspondente redu-
ção do capital olá o aumento do valor das restantes quotas, ou, ainda,
a criação de uma ou mais quotas para alienação a sócios ou a tercei-
ros.

Está conforme.

31 de Agosto de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2007389428

GAPNOR � CONSULTORES DE GESTÃO
E ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 098; identificação de pessoa colectiva n.º 502263857;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: 3, 4 e 8/040830; pasta n.º 10 188.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de cessação de funções de gerente, em 26 de Dezembro de
2001, de Eduardo de Jesus Martins, renúncia, e aumento e alteração
de contrato, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
cinco mil euros, e está dividido em três quotas, sendo uma de catorze
mil euros e uma de dois mil duzentos e cinquenta euros, pertencentes
ao sócios José Manuel da Costa e uma de oito mil setecentos e cin-
quenta euros pertencente ao sócio Jorge Alberto Correia de Anciães
Felício.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e representação da sociedade, fica afecta a
um ou mais gerentes a designar em assembleia geral, os quais serão
remunerados, ou não conforme for deliberado.

2 � Ficam, desde já, designados gerentes o sócio José Manuel da
Costa e a não sócia Maria Isilda de Oliveira Costa.

ARTIGO 8.º

Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.

Está conforme.

26 de Agosto de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2007388995

HARDGEST � CONSULTORIA EM SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, FORMAÇÃO E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 930; identificação de pessoa colectiva n.º 507022386; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 8/040805; pasta
n.º 27 948.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação HARDGEST � Consulto-
ria em Sistemas de Informação, Formação e Gestão, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Armando Cardoso, 128, freguesia de Paranhos, conce-
lho do Porto.

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, agênci-
as ou outras formas de representação da sociedade, quer em Portugal,
quer no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

1 � Constitui seu objecto o exercício da actividade de consultoria
na área das novas tecnologias e sistemas de informação, gestão de
pequenas e médias empresas, formação, prestação de serviços, execu-
ção de projectos, implementação de novas tecnologias, desenvolvi-
mento de software, implementação de sistemas de apoio ao tele-tra-
balho, contabilidade, instalação de redes informáticas, importação e
exportação de software e hardware, consultoria em qualidade.

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 numerário, é de cinco
mil euros, representado por duas quotas iguais no valor nominal de
dois mil e quinhentos euros cada, pertencendo cada uma delas a cada
um dos sócios António José Ralha de Sousa Carneiro e Maria Armin-
da Dias Tavares Ralha.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, prece-
dente deliberação tomada por unanimidade dos sócios, fixando-se o
seu montante máximo, no décuplo do valor do capital social.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado, fica afecta ao sócio António José Ralha de Sousa Carneiro, desde
já nomeado gerente, sendo bastante a sua assinatura para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

§ 1.º Fica expressamente proibido ao gerente obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, de-
signadamente abonações, letras de favor, avales, fianças ou outras obri-
gações.

§ 2.º A gerência fica autorizada a comprar e vender quaisquer veí-
culos automóveis de e para a sociedade, a efectuar contratos de lea-
sing mobiliário.

Está conforme.

20 de Agosto de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2007388880

PORTO � 3.A SECÇÃO

DGPS � DESENVOLVIMENTO GERAL DE PUBLICIDADE
E SINALÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 641; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20040809.

Certifico que entre Marta Gisela Simões Casimiro e José Roque de
Carvalho foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DGPS � Desenvolvimento Geral de
Publicidade e Sinalética, L.da, com sede na Rua da Arroteia, 1121,
freguesia de Leça do Balio, concelho de Matosinhos.

§ 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 estudo, desenvolvimento, venda, alu-
guer e representação de produtos e serviços de sinalética e publicidade
exterior e acessória.

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 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, 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.

24 de Agosto de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2004447184

INFESTAPEL � ESTOFAGEM AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 636; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 47/
20040804.

Certifico que foi constituída por Mário Rui de Almeida Ferreira e
Alberto Manuel dos Santos Ribeiro a sociedade em epígrafe, que fica
a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma INFESTAPEL � Estofagem Auto, L.da,
e vai ter a sua sede na Rua de Henrique Bravo, 6807, na freguesia de
São Mamede de Infesta, no concelho de Matosinhos.

§ 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 no comércio e montagem de estofos de
automóveis bem como de alcatifas, forragens e artigos conexos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em duas quotas iguais de dois mil e quinhen-
tos 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.
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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.

23 de Agosto de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2004447133

FERNANDO ALDEIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 639; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20040809.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal por quotas em
epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Fernando Aldeia, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sede na Rua de Alfredo Espírito Santo, 88,
rés-do-chão, esquerdo, frente, freguesia da Senhora da Hora, conce-
lho de Matosinhos.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede da socieda-
de ser mudada para qualquer outro local dentro do mesmo concelho
ou concelho limítrofe, bem como serem criadas filiais, sucursais e
agências em Portugal e no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O seu objecto social consiste no transporte e entrega de mercado-
ria diversas ao domicílio.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros representado por uma quota, pertencente ao único sócio
Fernando Lopes Matos da Aldeia.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral fica afecta a um gerente.

2 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos
com assinatura de um gerente.

3 � Fica designado gerente o sócio Fernando Lopes Matos da
Aldeia.

ARTIGO 6.º

1 � O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
sociedade desde que sirvam a prossecução do seu objecto.

2 � Os negócios jurídicos entre o sócio e a sociedade obedecem à
forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem observar a
forma escrita.

Está conforme.

12 de Agosto de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2004447150

PLANO E GANHO � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 634; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
20040804.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Plano e Ganho � Serviços de
Contabilidade, L.da, e tem a sua sede na Rua da Fonte Velha, 123, 3.º,
esquerdo, frente, da freguesia de Custóias, do concelho de Matosinhos.

2 � A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência, trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou concelho
limítrofe.

3 � A gerência poderá livremente criar sucursais, filiais, agências
ou outras formas locais de representação que os negócios justifiquem,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área da
contabilidade, assessoria fiscal e outros serviços conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas iguais, no valor nominal de dois
mil e quinhentos euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Bruno Fernandes Alves e Clara Rosa Ramos Martins.

ARTIGO 4.º

Na cessão de quotas, total ou parcial a favor de estranhos, têm
direito de preferência os sócios em primeiro lugar e a sociedade em
segundo lugar.

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 ambos os sócios, que desde
já são nomeados gerentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

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 aos sócios, expedidas com antecedência
mínima de 15 dias, devendo constar da convocatória a agenda de tra-
balhos devidamente discriminada.

Está conforme.

19 de Agosto de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2004447079

AGUADELAINVEST � CONSTRUÇÃO E PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 633; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20040804.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AGUADELAINVEST � Constru-
ção e Promoção Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua de D. Nuno
Álvares Pereira, 10, 4.º, traseiras, freguesia e concelho de Matosinhos.

2 � Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá deslocar
a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra, venda e revenda de
imóveis, promoção imobiliária e construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e está dividido em duas quotas iguais, do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios José Carlos da Cunha Pinheiro Cardoso e Rui José Basto
Fernandes Moreira.

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 Carlos da
Cunha Pinheiro Cardoso.

3 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contra-
tos, com a intervenção de um gerente.

Está conforme.

18 de Agosto de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2004447052

PÓVOA DE VARZIM

PETIPESCA � SOCIEDADE DE PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1566/930726; identificação de pessoa colectiva n.º 503040061;
averbamento n.º 1 às inscrições n.os 1 e 6; números e data das apre-
sentações: 10 (OF) e 11/28062004.

Certifico que, por escritura de 24 de Junho de 2004, do 1.º Cartó-
rio Notarial de Póvoa de Varzim, a ex-sócia Rosa Maria Terroso
Gonçalves Cascão cessou funções de gerência na sociedade em epígra-
fe, em 24 de Junho de 2004.

Mais certifico que a sede social foi mudada para a Rua de São Pe-
dro, 126, da freguesia de Argivai, deste concelho da Póvoa de Var-
zim.

Pela mesma escritura, foram alterados os artigos 4.º, 6.º e 8.º do
contrato social, cuja redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de São Pedro, 126, na freguesia
de Argivai, do concelho da Póvoa de Varzim e poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe por simples
deliberação da gerência.

ARTIGO 6.º

O capital social, integralmente realizado, é de cem mil euros, divi-
dido em duas quotas iguais com o valor nominal de cinquenta mil euros
cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios Rosa Maria de Cas-
tro Areias Dinis e Delfim dos Santos Dinis.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência e administração da sociedade e a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, é exercida pelos dois
sócios, sendo gerente o sócio Delfim dos Santos Dinis, já designado e
a sócia Rosa Maria de Castro Areias Dinis, ora designada.

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

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

4 � À gerência são conferidos os mais amplos poderes de admi-
nistração e os de confessar, desistir ou transigir em qualquer acção ou
processo judicial e bem assim, comprar e vender embarcações de pes-
ca e veículos automóveis.

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

Está conforme.

30 de Julho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005312266

CASEIRO�S � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03502/20040728; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506874672; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 25/20040728.

Certifico que foi constituída entre José Manuel Gomes Caseiro,
Maria Isabel Fernandes Martins, e Adelina Maria Gomes Caseiro, a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Caseiro�s � Sociedade de Media-
ção de Seguros, L.da

2 � Tem a sua sede na Avenida de Mouzinho de Albuquerque, 119,
1.º, sala D, freguesia e concelho da Póvoa de Varzim.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação de seguros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal
de dois mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio José Manuel
Gomes Caseiro, outra do valor nominal de dois mil euros, pertencen-
te à sócia Adelina Maria Gomes Caseiro e outra do valor nominal de
quinhentos euros, pertencente à sócia Maria Isabel Fernandes Mar-
tins.

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 os sócios José Manuel
Gomes Caseiro e Adelina Maria Gomes Caseiro.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficientes 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

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;
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d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-
timários;

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 tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

31 de Agosto de 2004. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2005312363

GILBOR � LIMPEZAS DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 3501/20040727; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507047915; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
27072004.

Certifico que, entre Boris André Afonseca Miranda e mulher, Gil-
berta da Conceição Teixeira de Castro da Silveira de Portocarrero,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato social:

1.º

A sociedade é comercial e do tipo sociedade por quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma GILBOR � Limpezas Domésticas, L.da

3.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Frei Sebastião de São
Luís, 2-A, da freguesia e concelho da Póvoa de Varzim.

2 � Por simples decisão da gerência pode a sede ser transferida
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como criar filiais, sucursais, agências ou outras formas locais
de representação.

4.º

1 � A sociedade tem por objecto limpezas domésticas e industriais.
2 � A sociedade pode participar no capital de outras sociedades

mesmo que com objecto diferente do seu.

5.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 um dos sócios, Boris André Afonseca
Miranda e Gilberta da Conceição Teixeira de Castro da Silveira de
Portocarrero.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade remuneradas ou
não conforme for deliberado em assembleia geral ficam a cargo de
um ou mais gerentes.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Boris André Afonseca
Miranda e a sociedade fica vinculada pelos negócios jurídicos por ele
concluídos.

3 � Poderá a gerência nomeadamente:
a) Dar e tornar de arrendamento, independentemente do prazo,

quaisquer locais, alterar e rescindir os respectivos contratos e adquirir
por trespasse quaisquer estabelecimentos;

b) Adquirir quaisquer bens móveis e celebrar contratos de leasing
ou aluguer de longa duração.

7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, no montante e nas condições deliberadas em assembleia geral.

8.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares ao
capital, não podendo, no entanto, as prestações serem superiores, no
seu conjunto, até ao triplo do capital social.

9.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre sócios, a favor de
estranhos depende do consentimento da sociedade, sendo conferido o
direito de preferência em primeiro lugar à sociedade, em segundo lu-
gar aos sócios não cedentes.

10.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falência ou insolvência do sócio titular ou se a quota vier a

ser dada em penhor;
c) Sendo efectuada penhora, arresto ou arrolamento;
d) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens ou simples

separação de bens, a quota não fique a pertencer inteiramente ao sócio
dela titular;

e) Quando um sócio ceder a sua quota sem consentimento da socie-
dade ou exercer concorrência com a mesma:

11.º

Dentro do prazo legalmente atribuído será feito o apuramento dos
resultados de cada exercício e dos lucros apresentados, depois de reti-
rada a percentagem para a reserva legal, terão o destino que a assem-
bleia geral deliberar podendo nomeadamente destiná-los no todo ou
em parte à constituição ou reforço de quaisquer outros fundos de re-
serva.

Está conforme.

30 de Agosto de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005312312

VILAMOTOR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03500/20040726; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507008740; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20040726.

Certifico que, por documento particular de 21 de Junho de 2004,
foi constituída por José António da Costa Pontes, a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato social:

Pacto social

ARTIGO 1.º

A sociedade é comercial do tipo sociedade unipessoal por quotas e
adopta a firma VILAMOTOR � Comércio de Automóveis, Unipes-
soal, L.da

ARTIGO 2.º

A sede da sociedade é na Rua do Cubo, 789-A, da freguesia de Ba-
lazar e concelho da Póvoa de Varzim.

Parágrafo único. Por simples deliberação da gerência, a sede da
sociedade pode ser transferida para qualquer local, no mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é o de compra, venda, reparação, importa-
ção e exportação de veículos automóveis.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e já
depositado em conta aberta em nome da sociedade, é de setenta e
cinco mil euros representado por uma só quota de igual valor do seu
único sócio José António da Costa Pontes.

2 � O sócio não é associado de qualquer outra sociedade por quotas.
3 � A sociedade poderá exigir ao sócio prestações suplementares

de capital até ao montante global de dez vezes o capital social.
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ARTIGO 5.º

A sociedade é administrada pelo sócio José António da Costa Pon-
tes, casado, residente na Rua de Fernão de Magalhães, 192, Caxinas,
Vila do Conde, desde já nomeado gerente, sendo por isso bastante a
sua intervenção para obrigar a sociedade me todos os actos e contra-
tos.

ARTIGO 6.º

A gerência fica desde já autorizada a celebrar negócios e a levantar
o capital social para fazer face a despesas de constituição e outras
decorrentes da sua actividade, nomeadamente para a aquisição de bens
e equipamentos.

Está conforme.

30 de Agosto de 2004. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2005312304

ALQ � PASSAMANARIAS E ACESSÓRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1792/950504; identificação de pessoa colectiva n.º 503454230;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 10/20040607.

Certifico que, por escritura de 27 de Maio de 2004, do 8.º Cartório
Notarial do Porto, o capital social da sociedade ALQ � Passamana-
rias e Acessórios, S. A., foi aumentado de 174 579,25 euros para
174 792 euros, mediante o reforço de 212,70 euros em dinheiro e da
seguinte forma: a sócia Maria Helena Maio Quintas Trindade com
0,91 euros; cada um dos sócios Luís Fernando Maio Quintas e Luís
Paulo Maio Quintas, com 0,92 euros; o novo sócio Fernando Eduar-
do Afonso Pereira da Silva, solteiro, maior; com 105 euros; e o novo
sócio Rui Miguel Seabra Coutinho Cardoso, casado com Joana Rios de
Amorim Cardoso, com 105 euros. Pela mesma escritura, e por trans-
formação em sociedade anónima, a sociedade em epígrafe passou a
ter os seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de ALQ � Passamanarias e
Acessórios, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua de Gomes de Amorim, 1058, rés-do-
-chão, freguesia de Póvoa de Varzim, concelho da Póvoa de Varzim,
podendo ser transferida nos termos da lei, por simples deliberação do
conselho de administração ou do administrador único.

2 � O conselho de administração ou o administrador único poderá
criar, no País ou no estrangeiro, as delegações ou quaisquer outras
formas locais de representação que julgue conveniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social todo e qualquer tipo de passa-
manarias e acessórios para as mesmas, seja qual for a sua natureza.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de cento e setenta e quatro mil setecentos
e noventa e dois euros, representado por cento e setenta e quatro mil
setecentos e noventa e duas acções de um euro cada.

2 � Os accionistas terão preferência na subscrição de novas ac-
ções, em futuros aumentos de capital.

ARTIGO 5.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis, a requerimento e a custas do accionista.

2 � No caso de as acções serem representadas por títulos, pode-
rão existir títulos de 1, 10, 100, 1000, 10 000 e 50 000 acções.

3 � Os títulos serão assinados por dois administradores ou pelo
administrador único, podendo ambas as assinaturas ser de chancela,
por eles autorizada, enquanto não for adoptado o sistema de desma-
terialização dos títulos.

4 � Fica desde já autorizada a emissão de acções escriturais ou a
conversão de acções tituladas em escriturais, nos termos da legislação
aplicável.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar as acções de um accionista com
o seu acordo e, independentemente do seu consentimento, nas se-
guintes situações:

§ único. Em caso de arresto, arrolamento, penhora, apreensão ju-
dicial das acções ou inclusão das mesmas em massa falida ou insol-
vente.

2 � O conselho de administração ou o administrador único comu-
nicará por escrito aos accionistas a sua intenção de amortizar as re-
feridas acções, nos termos aqui previstos.

3 � As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico,
aferido pelo último balanço aprovado.

4 � O capital social deverá ser reduzido em conformidade com o
número de acções amortizadas.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos termos
da lei e nas condições estabelecidas por deliberação dos accionistas,
do conselho de administração ou do administrador único.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos accionistas prestações acessórias além das
entradas, devendo o montante, elementos essenciais e o carácter
oneroso ou gratuito serem fixados pela assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Por deliberação da assembleia geral a sociedade poderá adqui-
rir acções ou obrigações próprias nos termos e condições previstos
na lei.

2 � As acções próprias de que a sociedade seja proprietária não
conferem direito de voto ou dividendo.

ARTIGO 10.º

1 � Na transmissão entre vivos, a título gratuito ou, oneroso, de
acções nominativas, os accionistas gozam do direito de preferência
na aquisição.

2 � O accionista transmitente deverá comunicar aos demais o
número de acções que pretende transmitir, o respectivo preço e con-
dições de pagamento.

3 � No prazo de 30 dias os demais accionistas comunicar-lhe-ão
se adquirem todas ou parte das acções, por que preço e em que con-
dições de pagamento.

4 � Quando, em qualquer circunstância, pelo mesmo preço e nas
mesmas condições, mais do que um accionista pretenda exercer o seu
direito de preferência sobre as mesmas acções, serão elas rateadas entre
os preferentes de acordo com o número de acções de que cada um é
já titular.

5 � Sendo diferente , o preço ou as condições de aquisição das
mesmas acções, propostas por vários titulares do direito de preferên-
cia, cabe ao transmitente a escolha daquele a favor de quem procede-
rá à transmissão.

6 � Na falta de acordo e, persistindo a vontade do titular das ac-
ções na transmissão, os titulares do direito de preferência, poderão
adquirir parte ou todas as acções para as quais tenham apresentado
proposta, comunicando-o, por escrito, ao transmitente.

7 � Na transmissão de acções a que alude o parágrafo anterior, o
valor das acções é definido pela fracção que corresponde no capital
social e nas reservas expressas no último balanço aprovado, devendo
o pagamento ser efectuado em quatro prestações trimestrais, sucessi-
vas e iguais; vencendo as quantias em dívida juros à taxa legal em
vigor, sendo porém, lícito ao adquirente antecipar os pagamentos.

8 � Havendo várias propostas nos termos do parágrafo segundo
sobre acções diferentes, é lícito ao transmitente acordar na transmis-
são com algum ou alguns dos preferentes, bem como manifestar aos
demais a intenção de transmitir nos termos do parágrafo quinto ou a
de não transmitir.

ARTIGO 11.º

No caso de transmissão por morte do seu titular, podem os demais
accionistas adquirir as acções daquele, nos termos e condições indica-
dos no artigo anterior, devendo, para tanto, comunicar ao cabeça de
casal, no prazo de 30 dias contado do conhecimento do óbito, a in-
tenção de as adquirir, enviando o preço calculado e pago nos termos
definidos no parágrafo sexto daquele artigo.
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CAPÍTULO III

Órgãos e mandatos

ARTIGO 12.º

1 � Todos os membros dos órgãos sociais serão eleitos pela as-
sembleia geral, de entre accionistas e não accionistas, por períodos de
quatro anos, e reelegíveis uma e mais vezes.

2 � Os membros de todos os órgãos sociais manter-se-ão em fun-
ções até nova designação.

ARTIGO 13.º

1 � Os membros dos órgão sociais eleitos serão, ou não, remune-
rados de acordo com o que for deliberado em assembleia geral.

2 � As remunerações poderão ser fixas ou variáveis.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 14.º

1 � A sociedade é gerida por um administrador único ou por um
conselho de administração , composto por três ou cinco membros,
eleitos em assembleia geral, os quais designarão o presidente, caso não
tenha sido já designado naquela assembleia.

2 � Em qualquer altura pode o conselho de administração designar
de entre os seus membros, um ou mais administradores delegados, com
as atribuições que então lhe forem definidas.

3 � Em qualquer altura, também, poderá o conselho de adminis-
tração encarregar especialmente algum ou alguns administradores de
se ocuparem de certas matérias de administração.

4 � Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente, não
podendo cada instrumento de representação ser usado mais do que
uma vez.

5 � A assembleia geral deliberará sobre a forma e a importância
da caução a prestar por cada um dos administradores, ou se a mesma
é dispensada.

ARTIGO 15.º

1 � As deliberações do conselho de administração serão tomadas
por maioria dos votos dos administradores presentes ou representa-
dos, devendo constar do livro de actas respectivo, assinadas por to-
dos os que intervenham nas respectivas reuniões.

2 � O conselho de administração fica dispensado da reunião mensal.
3 � As reuniões do conselho de administração podem ser convo-

cadas verbalmente.
4 � São válidas, independentemente de convocação, as delibera-

ções tomadas em reuniões nas quais compareçam ou se façam repre-
sentar todos os membros do conselho de administração.

5 � É permitido ao conselho de administração deliberar por escri-
to, independentemente de reunião.

6 � Em caso de empate nas deliberações, caberá ao presidente o
voto de qualidade.

ARTIGO 16.º

O conselho de administração ou o administrador único exercerá os
mais amplos poderes de gestão e, para além das atribuições e compe-
tências conferidas por lei, pelos presentes estatutos ou por delegação
da assembleia geral, compete-lhe:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, desistir e transigir em quaisquer acções ou processos, bem como
submeter-se a árbitros;

b) Adquirir, alienar e onerar quaisquer direitos e bens móveis e imó-
veis;

c) Negociar e celebrar todos os contratos, típicos ou atípicos;
d) Deliberar que a sociedade preste, quer às sociedades de que seja

titular de participações sociais, quer àquelas em que por qualquer modo
seja interessada, apoio técnico ou financeiro, nomeadamente reali-
zando serviços, cedendo pessoal, concedendo avales, fianças, emprés-
timos ou suprimentos;

e) Constituir os mandatários que julgue necessários, delegando ne-
les todas ou algumas das suas atribuições;

f) Celebrar trespasses;
g) Deliberar sobre a alteração da sede social dentro do mesmo con-

celho ou de concelhos limítrofes;
h) Deliberar a aquisição de participações de capital, ainda que como

sócia de responsabilidade ilimitada, em outras sociedades, qualquer que
seja o objecto social destas, bem como adquirir participações de capi-

tal em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas;

i) Deliberar a associação ou reunião com outras pessoas, singulares
ou colectivas, para, nomeadamente, formar sociedades, agrupamen-
tos complementares de empresas, consórcios ou joint-ventures.

ARTIGO 17.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do administrador único, caso seja esta a forma

escolhida;
b) Pela assinatura de dois administradores;
c) Pela assinatura de um administrador, se para intervir no acto ou

actos tiver sido designado em acta pelo conselho de administração;
d) Pela assinatura de um mandatário, nos termos da lei.
2 � Os documentos relativos a actos de mero expediente, os ta-

lões de depósito, endossos apostos em cheques ou vales do correio
entregues em instituições de crédito para serem levados em conta da
sociedade, bem como o endosso de letras para cobrança e os recibos
de crédito de que a sociedade seja titular, poderão ser assinados por
um só administrador.

ARTIGO 18.º

Fica expressamente proibido aos administradores e mandatários
obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios so-
ciais.

ARTIGO 19.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único que será
obrigatoriamente revisor oficial de contas.

2 � O fiscal suplente será obrigatoriamente revisor oficial de con-
tas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO V

Assembleia geral

ARTIGO 20.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto, possuidores de acções ou títulos de subscrição que as
substituam que, até oito dias antes da realização da assembleia, as
tenham:

a) Averbado em seu nome nos registos da sociedade, sendo nomi-
nativas;

b) Registadas em seu nome nos livros da sociedade ou depositadas
numa instituição de crédito, sendo ao portador;

c) Inscrito em conta de valores mobiliários escriturais, se revesti-
rem essa natureza.

2 � O depósito em instituição de crédito e a inscrição referida na
alínea c) do número anterior, têm de ser comprovados por carta,
emitida por essa instituição, que dê entrada na sociedade pelo menos
oito dias antes da data da realização da assembleia.

3 � Os accionistas e os obrigacionistas sem direito a participar nas
assembleias gerais, e que não exerçam cargos nos órgãos sociais, só
poderão assistir a elas se forem previamente autorizados, pelo presi-
dente da mesa, podendo, todavia, tal autorização ser revogada pela
assembleia geral por maioria simples dos votos expressos.

ARTIGO 21.º

1 � Os accionistas que sejam pessoas singulares poderão fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por cônjuge, ascendente
ou descendente, administrador ou outro accionista, mediante carta
dirigida ao presidente da mesa, que indique o nome, domicilio do re-
presentante e data da assembleia.

2 � As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que
para o efeito designarem, através de carta dirigida ao presidente da
mesa da assembleia geral, indicando o nome e morada do represen-
tante, a extensão dos poderes que lhe forem conferidos assim como
a data, ordem de trabalhos e hora da reunião, cuja autenticidade será
apreciada pelo presidente da mesa.

ARTIGO 22.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário.

ARTIGO 23.º

1 � A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária, no primeiro trimestre de cada ano;
b) Em sessão extraordinária, sempre que o conselho de administra-

ção ou fiscal único o julguem conveniente, ou a requerimento de ac-
cionistas que representem, pelo menos, o mínimo de capital imposto
por lei para este efeito.
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2 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria absoluta dos votos apurados em cada reunião, salvo quando a lei
ou os estatutos exigirem maioria qualificada.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 24.º

Aos resultados líquidos evidenciados pelos documentos de presta-
ção de contas anuais serão deduzidas as importâncias necessárias à
formação ou reconstituição da reserva legal, tendo o remanescente a
aplicação que a assembleia geral destinar, podendo esta deliberar dis-
tribuí-los, total ou parcialmente, ou afectá-los a reservas.

ARTIGO 25.º

1 � Em caso de emissão de novas acções, em virtude do aumento
de capital, estas só quinhoarão nos lucros a distribuir, conforme for
determinado na deliberação de aumento e, na falta de tal deliberação,
proporcionalmente ao período que medeia entre a entrega das caute-
las ou dos títulos provisórios e o encerramento do exercício social.

2 � Em caso de aumento de capital social, por incorporação de
reservas, a emissão de novas acções respeitará a proporção de entre
as várias categorias existentes sendo, pois; atribuídas ao accionista
acções da espécie por ele detida.

ARTIGO 26.º

1 � As deliberações que importem alterações aos presentes esta-
tutos ou aumentos de capital terão de ser aprovadas por accionistas
que representem, pelo:menos, três quartos dos votos emitidos.

2 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou
mediante deliberação tomada em assembleia geral, por maioria repre-
sentativa de três quartos do capital social.

CAPÍTULO VII

Disposições transitórias

ARTIGO 27.º

1 � Ficam desde já nomeados os seguintes órgãos sociais para o
primeiro quadriénio:

Mesa da assembleia geral:
Presidente � Maria Helena Maio Quintas Trindade, casada, con-

tribuinte n.º 149696000, portadora do bilhete de identidade
n.º 2998871, emitido em 4 de Fevereiro de 1999, pelo Serviços de
Identificação Civil do Porto, residente na freguesia e concelho da
Póvoa de Varzim, na Rua de Gomes de Amorim, 1058; secretário �
Luís Fernando Maio Quintas, solteiro, contribuinte n.º 181092522,
portador do bilhete de identidade n.º 7290715, emitido em 8 de Ju-
nho de 1999, pelos Serviços de Identificação Civil do Porto, residen-
te na Póvoa de Varzim, na Rua de Gomes de Amorim, 1012; admi-
nistrador único � Luís Paulo Maio Quintas, solteiro, contribuinte
n.º 170226400, portador do bilhete de identidade n.º 3540245, emi-
tido em 13 de Julho de 2000, pelos Serviços de Identificação Civil do
Porto, residente na Póvoa de Varzim, na Rua de Gomes Amorim,
1012; fiscal único: revisor oficial de contas efectivo � Carla Manue-
la Serra Geraldes, casada em comunhão de adquiridos, natural da fre-
guesia de Paranhos, Porto, com residência na Praceta de Mário Sá
Carneiro, 88, 2.º, direito, freguesia da Senhora da Hora, concelho de
Matosinhos; contribuinte n.º 212230956, inscrita na Ordem dos Re-
visores Oficiais de Contas sob o n.º 1127, portadora do bilhete de
identidade n.º 10010249, emitido em 15 de Junho de 2000 pelo Ser-
viços de Identificação Civil de Lisboa; revisor oficial de contas su-
plente � José Carlos de Carvalho Velez, solteiro, maior, natural da
freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente
na Rua de Helena Vieira da Silva, 374, entrada 11, 4.º, esquerdo, fre-
guesia de Leça da Palmeira, concelho de Matosinhos, contribuinte
n.º 105107271, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas
sob o n.º 838, portador do bilhete de identidade n.º 2351979, emitido
em 10 de Dezembro de 1997 pelo Serviço de Identificação Civil do
Porto.

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

Está conforme o original.

8 de Julho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005337455

MADEIDURA � VALORIZAÇÃO DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03352/20031009; identificação de pessoa colectiva n.º 506727602;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/20040715.

Certifico que, por escritura de 15 de Julho de 2004, do 1.º Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Braga, foi o ca-
pital social da sociedade em epígrafe aumentado de 50 000 euros, para
60 000 euros, após reforço de 10 000 euros, subscrito em dinheiro e
da seguinte forma: o sócio Manuel de Sá Machado com 4000 euros,
com que reforça a sua quota inicial e o novo sócio Bruno Miguel da
Silva Machado, solteiro, com 6000 euros, com que subscreve uma quota
de igual montante.

Mais certifico que, pela referida escritura foi alterada a firma social
MADEIDURA � Valorização de Madeira, Unipessoal, L.da, para a
firma em epígrafe. Pela mesma escritura e em virtude de modificação
para sociedade por quotas, a referida sociedade passou a ter o seguinte
pacto social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MADEIDURA � Valorização de
Madeira, L.da, com sede na Travessa do Calvário, 150, freguesia de
Rates, concelho da Póvoa de Varzim.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio, importação, expor-
tação e indústria de madeira nomeadamente, secagem e transforma-
ção.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
sessenta mil euros, dividido em duas quotas uma do valor nominal de
cinquenta e quatro mil euros, pertencente ao sócio Manuel de Sá
Machado e outra do valor nominal de seis mil euros, pertencente ao
sócio Bruno Miguel da Silva Machado.

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

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela
carecer nos termos e condições que forem decididos por eles sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados na mesma mantendo-
-se na gerência o sócio Manuel de Sá Machado.

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
estranhos.

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

3 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial;
c) Falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem ou contra o consentimento da sociedade.

Está conforme.

18 de Agosto de 2004. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2005312223

SANTO TIRSO

SUPERMERCADO ANTÓNIO & TERESA PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 6129/
040906; identificação de pessoa colectiva n.º 507026640; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 10/20040906.
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Certifico que António Maria Ribeiro Pereira e Teresa Goreti de
Sousa Lopes Pereira, constituíram a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Supermercado António & Teresa
Pereira, L.da, com sede na Avenida de Manuel Dias Machado da fre-
guesia de São Martinho do Campo, concelho de Santo Tirso.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser deslocada para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes, bem como criar ou extinguir, sucursais, fi-
liais, agências ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em supermercado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de sete mil e quinhentos euros, distribuído por duas quotas iguais do
valor nominal de três mil setecentos e cinquenta euros cada, uma de
cada um dos sócios, António Maria Ribeiro Pereira e Teresa Goreti
de Sousa Lopes Pereira.

Parágrafo único. A sociedade poderá exigir dos sócios a realização
de prestações suplementares de capital, até ao montante máximo de
cinquenta mil euros.

ARTIGO 4.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre os sócios, carecen-
do do consentimento da sociedade quando feita a estranhos.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe aos sócios
António Maria Ribeiro Pereira e Teresa Goreti de Sousa Lopes Pe-
reira, que desde já ficam nomeados gerentes, sendo suficiente a assi-
natura de um só gerente para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

Parágrafo único. Ficam incluídos nos poderes de gerência a com-
pra e venda de viaturas automóveis bem como celebrar contratos de
leasing ou contratos financeiros.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades, serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos sóci-
os, com a antecedência mínima de 20 dias.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Leonor
Afonso Campos. 2006187368

LOOK-LUXE � CABELEIREIROS DE RIBEIRO CASTRO
& SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6103/040709; identificação de pessoa colectiva n.º 506503585;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20040709.

Certifico que entre Elisabete da Costa e Silva Máximo e Maria
Filomena Ribeiro de Castro, foi constituída à sociedade em epígrafe,
cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma LOOK-LUXE � Cabeleireiros de Ri-
beiro Castro & Silva, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede no Edifício do Vau, Avenida do Comendador
Abílio Ferreira de Oliveira, loja BA, freguesia de São Martinho do
Campo, concelho de Santo Tirso.

2 � Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de representa-
ção, quer em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto: salão de cabeleireiro, cuja actividade é
o corte, lavagem, pintura, ondulação e actividades similares do cabelo.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por duas quotas iguais de dois mil e quinhen-
tos euros, uma de cada sócia, Elisabete da Costa e Silva Máximo e
Maria Filomena Ribeiro de Castro.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designadas gerentes as actuais sócias.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é ne-

cessário a assinatura de dois gerentes.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Nunes Meireles Saraiva. 2006201018

VILA NOVA DE GAIA

FONSECA & RIBAS � MEDIADORES DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 871; identificação de pessoa colectiva n.º 504088881; ins-
crição n.º 14; número e data da apresentação: 20/20040913.

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

Artigos alterados: 1.º e 5.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Corbroker Norte � Me-
diadores de Seguros, L.da

2. � A sociedade tem a sua sede na Avenida da República, 1326,
4.º, sala 44, freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada em juízo e fora dele
activa e passivamente por três gerentes, nomeados em assembleia
geral, sendo um dos gerentes nomeado pela sócia CORBROKER �
Correctores de Seguros, L.da

2 � Os gerentes serão remunerados ou não, consoante ali for de-
liberado.

3 � A sociedade fica obrigada com a assinatura de dois gerentes,
sendo sempre necessária a assinatura do gerente nomeado pela socie-
dade CORBROKER � Correctores de Seguros, L.da, para todos os actos
que responsabilizem ou possam responsabilizar a sociedade em mon-
tantes superiores a cinquenta mil euros, nomeadamente a passagem
de cheques.

4 � Dentro dos limites da Lei e deste contrato, os gerentes pode-
rão constituir procuradores da sociedade para a prática de actos espe-
cíficos ou categorias de actos.

5 � A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abonações,
letras de favor ou quaisquer outros actos ou contratos estranhos ao
objecto social.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2004 � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004090880

FAME � ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 868; identificação de pessoa colectiva n.º 506654435; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 17/20040913.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma FAME � Organização de Eventos, L.da,
e tem a sua sede na Rua de La Pobla de Farnals, 69, freguesia de Ma-
famude, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser trans-
ferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou para conce-
lhos limítrofes.
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2.º

A sociedade tem por objecto a organização, orientação e realiza-
ção de eventos de animação, culturais, desportivos, lúdicos, recreati-
vos e sociais; agenciamento de artistas; importação, exportação e
comercialização por grosso de produtos alimentares, bebidas e tabaco.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em três quotas, sendo duas de 1666,67 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Jakub Adam Wierzba e Marta Cardoso
Marques e uma de 1666,66 euros pertencente ao sócio Rui Miguel
Cascais Soares de Sá Camboa.

4.º

Na cessão de quotas a estranhos, à sociedade, em primeiro lugar, e
aos sócios não cedentes, em segundo, fica reservado o direito de re-
ferência.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Jakub Adam
Wierzba, Marta Cardoso Marques e Rui Miguel Cascais Soares de Sá
Camboa, desde já designados gerentes.

2 � Para que a sociedade fique obrigada é necessária a intervenção
conjunta de dois gerentes.

3 � Porém, para os actos de mero expediente, é suficiente a assi-
natura de qualquer dos gerentes.

6.º

A sociedade tem o direito de proceder à amortização de qualquer
quota nos seguintes casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Quando, por qualquer motivo, a quota seja retirada da livre dis-

ponibilidade do seu titular;
c) Quando, em virtude de partilha decorrente de divórcio ou sepa-

ração judicial de bens, à quota for adjudicada a quem dela não for ti-
tular.

§ 1.º A quota a amortizar será paga com base no valor encontrado
no último balanço aprovado, deduzido de quaisquer débitos do seu ti-
tular à sociedade.

§ 2.º As condições de pagamento da quota amortizanda serão defi-
nidas em assembleia geral, não podendo, no entanto, as prestações a
que houver lugar exceder o prazo máximo de um ano a contar da data
da assembleia geral que determinou a amortização.

§ 3.º � A amortização considerar-se-á operada com a respectiva
deliberação e o pagamento ou depósito da primeira prestação efectu-
ado à ordem de quem de direito.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004090901

RESTAURANTE E MARISQUEIRA ORLA MARÍTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 47 205; identificação de pessoa colectiva n.º 502261557; ins-
crição n.º 17; número e data da apresentação: 17/20040622.

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

Artigo alterado: 5.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente realizado, em dinheiro, é de
79 807,68 euros, está dividido em quinze quotas, nove quotas iguais
do valor nominal de 6650,64 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios Gaudêncio do Carmo Rocha, António Campos dos Santos,
Manuel Ramos Geraldo Batista, Maico dos Santos, José Maria Pereira
Fernandes, Daniel Soares Nogueira, José Carlos Trancoso, Augusto
do Carmo Rocha e Francisco Ismael Lopes Fernandes, e três quotas
do valor nominal de 4987,98 euros pertencentes uma a cada um dos
sócios José António do Carmo Silva, Joaquim Jorge Fonseca Rocha e
António Domingos e outras três do valor nominal de 1 662,66 euros
pertencentes uma a cada um dos sócios José António do Carmo Silva,
Joaquim Jorge Fonseca Rocha e António Domingos.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004090910

ILOXIS � TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS ELECTRÓNICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 867/20040909; identificação de pessoa colectiva n.º 506661482;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20040909.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, com Ricardo Manuel Amaral Mar-
tins, solteiro, maior, residente na Travessa da Rasa, 13, 4400-275
Vila Nova de Gaia, portador do bilhete de identidade n.º 10807607,
emitido em 10 de Agosto de 2000, pelo Arquivo de Identificação de
Lisboa, contribuinte n.º 210891971, constitui uma sociedade unipes-
soal por quotas, que se regerá pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma ILOXIS � Telecomunicações e Co-
mércio de Equipamentos Electrónicos, Unipessoal, L.da, com sede na
Rua da Rasa, 581/585, freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova
de Gaia.

2.º

O objecto social consiste no comércio para exportação e importa-
ção, comércio electrónico e comércio em estabelecimento de equipa-
mentos eléctricos e electrónicos, programas informáticos, máquinas
automáticas, ar condicionado, aspiração central, baterias, cabos eléc-
tricos, artigos de climatização, sistemas audiovisuais, motores eléctri-
cos, multimédia, equipamentos de telecomunicações, equipamentos
solares, artigos de papelaria, revistas, livros e artigos de uso pessoal.
Serviço de consultadoria em programação informática, marketing,
publicidade, telecomunicações, reparação e aluguer de equipamentos
eléctricos e electrónicos, instalações eléctricas, instalações de painéis
solares, exploração de máquinas automáticas, edição de programas
informáticos, investigação e desenvolvimento de soluções de enge-
nharia electrónica e telecomunicações.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros pertencendo na sua totalidade ao proprietário, Ricardo Manuel
Amaral Martins.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta ao sócio proprietário, que desde
já é nomeado gerente, bastando a sua assinatura para obrigar a soci-
edade em todos os seus actos e contratos e tudo o mais que envolva
responsabilidades e para a representar, em juízo e fora dele, activa e
passivamente.

5.º

Ricardo Manuel Amaral Martins, declara não ser sócio de mais
nenhuma sociedade unipessoal.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004090847

CLÍNICA DENTÁRIA � PROF. DR.A ADELAIDE
CAPELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 820;identificação de pessoa colectiva n.º 506235785; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/20040903.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe:

Contrato de sociedade

1.º

A sociedade adopta a firma Clinica Dentária � Prof. Dr.ª Adelai-
de Capelas, L.da, e tem a sua sede na Rua José Monteiro Castro Por-
tugal, 248, freguesia de Valadares, concelho de Vila Nova de Gaia.

2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços médicos de es-
tomatologia.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de 2250 euros,
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pertencente à sócia Maria Adelaide Macedo de Carvalho Capelas; uma
do valor nominal de 1750 euros, do sócio Ricardo Capelas Morais; e
outra do valor nominal de 1000 euros pertencente ao sócio Diogo
Capelas Morais.

4.º

A sociedade é administrada pelo sócio Ricardo Capelas Morais, desde
já nomeado gerente, com ou sem remuneração conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos que envolvam responsabilidade ou obrigação é suficiente
a assinatura de um gerente.

§ 2.º Em ampliação dos seus poderes normais de gerência um ge-
rente poderá:

a) Comprar e vender quaisquer veículos automóveis;
b) Assinar contratos de leasing ou locação financeira.

5.º

Na cessão de quotas a favor de estranhos, é concedido o direito de
preferência à sociedade, em primeiro lugar, e em segundo aos sócios
não cedentes.

6.º

No caso de falecimento de um sócio a quota não se transmitirá aos
sucessores ficando a sociedade com a faculdade de amortizar ou adqui-
rir a respectiva quota pelo valor que resultar do último balanço apro-
vado.

7.º

Na deliberação sobre aplicação dos lucros apurados a assembleia geral
não fica sujeita a outras limitações que não sejam emergentes das
disposições legais imperativas, podendo aplicar estes lucros no todo
ou em parte, a constituição e reforço de reservas ou à prossecução de
quaisquer outros interessados da sociedade.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004090740

ZIPLON � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 447; identificação de pessoa colectiva n.º 506517616; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 5/20040906.

Certifico que relativamente à sociedade em epigrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Artigo alterado: corpo do 1.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação PORTZIP � Acessórios Têx-
teis, L.da, com sede na Rua das Lages, 525, freguesia de Canelas, con-
celho de Vila Nova de Gaia.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004135085

GONCER, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 864; identificação de pessoa colectiva n.º 507093313; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20040907.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação GONCER, Construções, L.da, e
tem a sua sede na freguesia de Canelas, concelho de Vila Nova de
Gaia, na Rua do Cruzeiro, 121, 2.º, esquerdo, e durará por tempo in-
determinado.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede sociedade
ser mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
assim como proceder à criação de sucursais, filiais, delegações ou quais-
quer outras formas de representação social.

2.º

O seu objecto consiste na compra e venda de imóveis e revenda
dos adquiridos para esse fim, construção e reconstrução de imóveis.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios Bernardino César de Castro
Torres e Marília da Conceição Anjos Santos Torres.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de dois ou
mais gerentes, estranhos ou não à sociedade, remunerados ou não,
consoante for deliberado em assembleia geral, que decidirá se o cargo
fica ou não pendente de prestação de caução.

2 � Ficam desde à nomeados gerentes os sócios Bernardino César
de Castro Torres e Marília da Conceição Anjos Santos Torres.

3 � À sociedade fica validamente e obrigada nos actos e contratos
e na execução das deliberações da assembleia geral, com a assinatura
de um gerente.

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

5 � Em ampliação aos seus poderes os gerentes poderão ainda
comprar e vender quaisquer bens móveis ou imóveis, bem como soli-
citar quaisquer empréstimos, leasing ou aluguer de longa duração, nos
termos e condições que entender, dando para isso quaisquer bens da
sociedade para garantia dos mesmos, tomar e dar de arrendamento
quaisquer imóveis.

5.º

1 � Nem os gerentes nem qualquer dos sócios pode sem consenti-
mento da sociedade exercer por conta própria ou alheia, actividade
concorrente com a sociedade.

2 � No exercício por conta própria inclui-se a participação por si
ou por interposta pessoa, em sociedade, qualquer que seja a fracção
do capital social na mesma subscrita.

6.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando os sócios
não cedentes nas cessões onerosas, do direito de preferência.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota ou parte dela a tercei-
ros dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por escrito,
dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário, preço e
condições de pagamento da mesma, a fim de obter o consentimento
da sociedade para aquela cessão e de proporcionar o exercício do di-
reito de preferência estatuído no número anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade os de-
mais sócios têm sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para exercer
o seu direito de preferência.

7.º

1 � Para além das demais situações previstas na lei, a sociedade
poderá deliberar a amortização das quotas nos seguintes casos

a) Por arresto, arrolamento ou penhora da quota;
b) Por venda ou adjudicação judiciais de qualquer quota;
c) Por acordo com o respectivo titular;
d) Se por quaisquer actos ou factos o sócio seu titular fizer perigar

o bom nome da sociedade ou lhe venha a causar prejuízo, nomeada-
mente se com a sociedade entrar, directa ou indirectamente em con-
corrência de qualquer espécie;

e) Se o seu titular durante dois anos consecutivos não comparecer
ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral;

f) Se o titular a ceder em infracção ao disposto no artigo 6.º;
g) Se em caso de partilha judicial ou extrajudicial por divórcio,

separação judicial de pessoas e bens ou só de bens a quota não ficar a
pertencer ao respectivo titular.

2 � A contrapartida da amortização no caso previsto na alínea f)
do n.º 1 será igual ao valor nominal da quota amortizada.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal posterior-
mente por deliberação dos sócios, poderão em sua substituição, ser
criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou a al-
guns sócios ou a terceiros.

8.º

Ocorrendo a morte ou interdição de qualquer sócio, os respectivos
direitos sociais serão exercidos pelos herdeiros que designarão no pra-
zo de 30 dias após o óbito, um de entre eles que a todos represente na
sociedade enquanto a quota permanecer indivisa; no segundo caso, os
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direitos do interdito serão exercidos na sociedade pelo seu represen-
tante legal.

9.º

A sociedade fica autorizada a participar em agrupamentos comple-
mentares de empresas, no capital de outras sociedades com objecto e
natureza diferente, regularias ou não por leis especiais, criar novas
empresas ou comparticipar na sua criação, podendo ainda a sociedade
associar-se pela forma que entender mais conveniente a quaisquer
entidades singulares ou colectivas, colaborar com elas através da sua
direcção ou fiscalização ou nelas tomar interesses sob qualquer forma.

10.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer de harmonia com as condições que forem deliberadas em as-
sembleia geral.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até cinquenta vezes o capital social e na proporção das
suas quotas, desde que os sócios o deliberem por unanimidade de vo-
tos representativos da totalidade do capital social.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004090790

INFOPOC � CONTABILIDADE, AUDITORIA
E CONSULTORIA FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 861; identificação de pessoa colectiva n.º 506858030; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20040903.

Certifico que entre Fernando Manuel da Ponte Amaral da Fonseca
e Ruben Miguel Lopes Fonseca foi constituída a sociedade em epígrafe:

1.º

A sociedade adopta a firma INFOPOC � Contabilidade, Auditoria
e Consultoria Fiscal, L.da, com sede na Rua Clube dos Caçadores, 233,
freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho ou
concelho limítrofe.

2.º

O objecto da sociedade consiste em contabilidade, auditoria, con-
sultoria fiscal.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas de 2500 euros sendo uma de cada um
deles.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for de-
liberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
ficam já nomeados gerentes.

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

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004084715

NINHO � COMÉRCIO DE SEMENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 780; identificação de pessoa colectiva n.º 507016645; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20040721.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ninho � Comércio de Semen-
tes, L.da, e tem a sua sede na Rua da Escola do Maninho, 68, freguesia
da Madalena, concelho de Vila Nova de Gaia.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação social,

no território nacional, sem necessidade do consentimento da assem-
bleia geral.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na importação, exportação e
comércio de sementes, cereais e outros produtos para a agricultura.

2 � A sociedade poderá adquirir ou alienar participações em quais-
quer sociedades, ainda que reguladas por leis especiais, bem como as-
sociar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas, para, nomeada-
mente, formar agrupamentos complementares de empresas,
agrupamentos europeus de interesse económico, novas sociedades,
consórcios e associações em participação, independentemente do res-
pectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 8000 euros, dividido em duas quotas do valor nominal de 4000
euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios Emídio Go-
mes Fernandes e Augusto Soares Peres.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes, salvo para os actos de
mero expediente, em que é suficiente a assinatura de um só gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Adquirir, alienar, permutar e onerar quaisquer bens imóveis ou

móveis, incluindo automóveis, acções, quotas e obrigações, bem como
efectuar qualquer tipo de contratos com recurso a locação financeira;

b) Tomar e dar de arrendamento prédios ou fracções autónomas,
celebrar contratos de trespasse ou de cessão de exploração de estabe-
lecimento, bem como alterar, denunciar ou resolver os respectivos
contratos;

c) Contrair empréstimos, com ou sem garantia real;
d) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e contes-

tar quaisquer acções, confessar, transigir ou desistir das mesmas e
comprometer-se em arbitragens.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a não sócios não produz efeitos para com
a sociedade enquanto não for consentida por esta, a não ser que se
trate de cessão entre cônjuges, entre ascendentes e descendentes ou
entre 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 diversos dos indicados no número anterior, e se mais do
que um sócio desejar preferir, a quota será repartida pelos interessa-
dos na proporção das quotas que então possuam.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou venda
em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quotas sem ou contra o consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Os sócios ficam desde já autorizados a efectuar prestações suple-
mentares de capital até ao montante global de dez vezes o capital
social.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004046651

FERREIRA DO ZÊZERE

DISTRIZÊZERE � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere; Matrícula
n.º 00294/040813; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
03/040813.
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Certifico que entre Michel Rodrigues Fernandes Gameiro e Paula
Teresa Almeida Carvalho, casados entre si na comunhão de adquiri-
dos, Rua 25 de Abril, 17, Maçoeira, Santiago de Litém, Pombal, e
ITMI Norte-Sul Portugal � Sociedade de Desenvolvimento e Inves-
timento, S. A., Marrujo, Bugalhos, Alcanena, foi constituída uma So-
ciedade por quotas, que se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

ARTIGO 1.º

Denominação, duração e sede

1 � A Sociedade, sob a forma de sociedade por quotas, adopta a
denominação de DISTRIZÊZERE � Sociedade Gestora de Participa-
ções Sociais, L.da, e rege-se pelo presente contrato, pela legislação
aplicável às sociedades gestoras de participações sociais e pelas dispo-
sições do Código das Sociedades Comerciais aplicáveis.

2 � A sociedade durará por tempo indeterminado.
3 � A sociedade vai ter a sua sede na Avenida Principal, em Fer-

reira do Zêzere, freguesia e concelho de Ferreira do Zêzere, mas, por
simples deliberação da gerência, a mesma poderá ser deslocada dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais nou-
tras sociedades, como forma indirecta de exercício de actividades
económicas.

CAPÍTULO II

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
69 000 euros, e corresponde à soma de três quotas, sendo uma do valor
nominal de 51 750 euros, do sócio Michel Rodrigues Fernandes Ga-
meiro, outra do valor nominal de 10 350 euros, da sócia Paula Tere-
sa Almeida Carvalho, e outra do valor nominal de 6900 euros da sócia
ITMI Norte-Sul Portugal � Sociedade de Desenvolvimento e Inves-
timento, S. A.

ARTIGO 4.º

Aumento de capital

1 � A assembleia geral é competente para deliberar sobre o au-
mento de capital, nos termos, condições e modalidades que entender.

2 � Da deliberação de aumento de capital devem constar expres-
samente a modalidade e o montante do aumento, o valor nominal
das novas participações, a natureza das novas entradas e os prazos
dentro dos quais as entradas devem ser efectuadas.

3 � Da deliberação de aumento de capital deve constar igualmen-
te a identificação de quem participará no aumento, bastando, se for
caso disso, mencionar que participam os sócios que exerçam o seu
direito de preferência, ou que participarão só os sócios embora sem
aquele direito.

4 � A deliberação deve ser tomada por maioria de três quartos dos
votos correspondentes ao capital social.

5 � O aumento de capital por incorporação de reservas, só pode-
rá ser realizado depois de aprovadas as contas do exercício anteriores
à deliberação, salvo se já tiverem decorrido mais de seis meses sobre
essa aprovação caso em que terá de ser elaborado um balanço especial
comprovativo da existência de reservas, organizado e aprovado nos
termos prescritos para o balanço anual.

6 � Em caso de aumento de capital por entradas em dinheiro, têm
preferência na subscrição das novas quotas as pessoas que à data da
deliberação do aumento forem sócios da sociedade, observando-se
quanto à repartição das mesmas o preceituado no artigo 266.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 5.º

Amortização de quotas

1 � Após a aplicação da parte dos lucros do exercício necessários
à constituição da reserva legal, o remanescente dos mesmos poderá
ser afecto à amortização de quotas por decisão da assembleia geral ou
por imposição da lei.

2 � A amortização das quotas rege-se pelas disposições dos arti-
gos 232.º e seguintes do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

Redução do capital

1 � A assembleia geral pode autorizar a redução do capital, quer
esta se destine à cobertura de prejuízos, à libertação de excesso de
capital ou a outra finalidade especial, não podendo no entanto a re-
dução pôr em causa a igualdade entre sócios.

2 � O projecto de redução de capital deve ser comunicado ao re-
visor oficial de contas da sociedade, com a antecedência mínima de
quarenta e cinco dias em relação à data da reunião da assembleia geral
convocada para a deliberar.

3 � Assembleia delibera com base no relatório do revisor oficial
de contas, que apresentará o seu parecer sobre as causas e condições
da redução.

4 � Uma vez deliberada a redução deve a sociedade requerer auto-
rização judicial para a sua efectivação, excepto nos casos previstos
nos n.ºs 3 e 4 do artigo 95.º do Código das Sociedades Comerciais.

5 � Caso a redução leve a que o capital seja reduzido a um mon-
tante inferior ao estabelecido por lei, tal decisão terá que ficar ex-
pressamente condicionada à efectivação de aumento do capital para
montante igual ou superior àquele mínimo a realizar nos 60 dias se-
guintes àquela deliberação.

CAPÍTULO III

ARTIGO 7.º

Cessão de quotas

1 � A transmissão de quotas depende do consentimento da assem-
bleia geral, que deverá ser solicitado pelo sócio interessado por carta
registada com aviso de recepção, com indicação do cessionário e de
todas as condições da cessão, conforme estabelecido na alínea a) do
n.º 2 do artigo 8.º infra.

2 � Depende do consentimento da assembleia geral, deliberado por
unanimidade dos votos, a transmissão de quotas entre sócios, bem como
a transmissão por via de sucessão, ou cessão a cônjuge, ascendente ou
descendente do accionista.

3 � Não é permitida a transmissão de quotas só parcialmente re-
alizadas, salvo se à data da transmissão tiverem sido consideradas
perdidas a favor da sociedade, por não pagamento nos termos do
artigo 204.º do Código das Sociedades Comerciais.

4 � A assembleia geral deve pronunciar-se, por carta registada com
aviso de recepção, no prazo de 60 dias sobre os pedidos de consenti-
mento que nos termos do número um deste artigo lhe sejam comuni-
cados.

5 � A recusa de consentimento da sociedade será fundamentada
na própria acta em que seja determinada, podendo basear-se, além de
outros motivos de interesse relevante da sociedade, no facto de o
cessionário das quotas ser considerado inconveniente pela assembleia
geral.

6 � Caso o consentimento seja licitamente recusado a sociedade
obriga-se a incluir na comunicação referida no número quatro da pre-
sente cláusula, uma proposta de amortização ou de aquisição das quo-
tas, nas condições de preço e pagamento do negócio para que foi
solicitado o consentimento; tratando-se de transmissão a título gra-
tuito, ou provando a sociedade que naquele negócio houve simulação
de preço, a aquisição far-se-á pelo valor real, determinado nos ter-
mos do artigo 231.º, n.º 2, alínea d), do Código das Sociedades Co-
merciais.

7 � O não cumprimento pela sociedade dos prazos estabelecidos
no precedente número quatro do presente artigo, implica o consenti-
mento automático à transmissão.

ARTIGO 8.º

Preferência

1 � Obtido o consentimento da sociedade, não pode qualquer só-
cio, nem a sociedade ou os seus representantes legais, ceder ou a qual-
quer outro titulo, ainda que gratuito, transmitir, onerar ou alienar,
seja porque modo for, as suas quotas sem que antes conceda direito
absoluto de preferência aos restantes sócios.

2 � Consequentemente, qualquer cessão, alienação ou oneração de
quotas realizadas pelos sócios ou por eles autorizada, só será possível,
caso o sócio beneficiário da preferência não a exerça, decorridos que
sejam 30 dias contados da data do recebimento da comunicação ao
mesmo endereçada, por meio de carta registada com aviso de recep-
ção, do projecto de transmissão de quotas, do qual deverão constar,
nomeadamente:

a) As cláusulas do respectivo contrato de transmissão, alienação
ou oneração, com a menção a:

Identificação do(s) promitente(s) adquirente(s);
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Preço;
Prazos;
Restantes condições do mesmo;
b) Fotocópia dos elementos demonstrativos da situação financeira

da sociedade, relativos à prestação de contas do exercício imediata-
mente anterior, nomeadamente:

Modelo 22;
Balanço analítico, demonstração de resultados, anexo ao balanço e

à demonstração de resultados;
c) Os elementos atrás mencionados servirão para avaliação da si-

tuação financeira da sociedade à data da proposta de cessão, trans-
missão ou oneração de quotas.

3 � As partes mutuamente aceitam e querem atribuir eficácia real
ao presente pacto de preferência, assumindo a ITMI Norte-Sul Por-
tugal � Sociedade de Desenvolvimento e Investimento, S. A., o ónus
da promoção do registo, com o pagamento das respectivas despesas.

4 � O presente pacto de preferência durará até à dissolução da
sociedade.

ARTIGO 9.º

Os sócios poderão efectuar à sociedade os suprimentos que esta
carecer em termos e condições previamente aprovados em assem-
bleia geral.

CAPÍTULO IV

ARTIGO 10.º

Assembleias gerais

1 � As assembleias gerais serão convocadas por qualquer um dos
gerentes, por meio de carta registada, com um pré-aviso mínimo de
quinze dias.

2 � O sócio impedido de comparecer à assembleia geral poderá
fazer-se representar mediante simples carta mandato, podendo a re-
presentação ser conferida a estranhos à Sociedade.

3 � No caso de se encontrarem presentes ou devidamente repre-
sentados todos os sócios, a assembleia geral poderá, nos termos per-
mitidos pela lei, constituir-se e deliberar validamente com dispensa
de formalidades prévias.

4 � Todos os sócios, e em caso de oneração de títulos com usu-
fruto, tanto o usufrutuário como o nu proprietário, têm direito a
assistir às assembleia gerais e a participar das deliberações, pessoal-
mente, ou através de mandatário nos termos do número dois deste
artigo, seja qual for o montante de quotas detidas.

ARTIGO 11.º

Deliberações

1 � É permitido à sociedade, desde que previamente deliberado,
por unanimidade dos votos, em assembleia geral:

a) Adquirir ou manter na sua titularidade bens imóveis, desde que
destinados à sua própria instalação ou de sociedades em que detenha
participações de valor igual ou superior a dez por cento do capital
com direito de voto, ou que sejam adquiridos por adjudicação em ac-
ção executiva movida contra os seus devedores ou sejam provenien-
tes da liquidação de sociedades suas participadas, por transmissão glo-
bal nos termos do artigo 148.º do Código das Sociedades Comerciais.

b) Antes de decorrido um ano sobre a sua aquisição, alienar ou onerar
as participações que detenha noutras sociedades no montante míni-
mo de dez por cento, ou de montante inferior nos casos em que tal
seja admitido por lei, desde que a alienação seja feita por troca ou o
produto da alienação seja reinvestido no prazo de seis meses noutras
participações, ou ainda no caso de o adquirente ser uma sociedade
dominada por uma Sociedade Gestora de Participações Sociais, enten-
dendo-se que existe uma situação de domínio quando o capital per-
tença maioritariamente a uma Sociedade Gestora de Participações
Sociais, ou esta detenha mais de metade dos votos, ou tenha a possi-
bilidade de designar mais de metade dos membros do órgão de admi-
nistração ou do órgão de fiscalização.

c) Conceder crédito a sociedades em relação às quais esteja numa
das situações referidas na precedente alínea b), sendo que, nos casos
em que não exista uma relação de domínio, o referido crédito só poderá
ser concedido até ao montante do valor da participação constante do
último balanço aprovado, salvo se o crédito for concedido através de
contratos de suprimento.

d) Subscrever, adquirir ou vender participações no capital de outras
sociedades.

2 � As deliberações que tenham por objecto alterações do contra-
to de sociedade, quer por modificação ou suspensão de alguma das
suas cláusulas, quer por introdução de nova cláusula, a alienação ou
oneração de imóveis da sociedade, por qualquer meio, o trespasse do

estabelecimento comercial, a cessão de exploração comercial do
mesmo bem como alocação a terceiros, só serão válidas e eficazes
quando tomadas por unanimidade dos votos.

ARTIGO 12.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, incumbem a um ou mais gerentes
eleitos por períodos não superiores a quatro anos, os quais poderão
ser sempre reeleitos.

2 � Aos gerentes são conferidos os poderes necessários para asse-
gurar a gestão corrente dos negócios da Sociedade e, em especial, para:

a) Celebrar contratos no contexto das actividades correntes da
Sociedade e no âmbito do seu objecto, excepto os contratos que,
mesmo cabendo no objecto da sociedade, exijam deliberação tomada
nos termos do artigo 12.º;

b) Abrir e movimentar contas bancárias;
c) ) Aceitar, sacar e endossar letras, livranças e outros efeitos co-

merciais;
d) Admitir e despedir pessoal;
e) Comprar e vender bens móveis, incluindo veículos automóveis;
f) Contrair empréstimos ou outras obrigações financeiras similares;
g) Prestar cauções ou garantias.
3 � A gerência poderá, ainda, constituir mandatários ou procura-

dores da Sociedade, para a prática de determinados actos ou categori-
as de actos.

ARTIGO 13.º

Representação da sociedade

1 � A Sociedade fica validamente obrigada nos seus actos e con-
tratos da forma seguinte:

a) Pela assinatura de qualquer um dos gerentes;
b) Pela assinatura de um procurador da Sociedade com poderes

específicos para o efeito, conforme estipulado no n.º 3 do artigo 12.º
2 � Os gerentes ficam expressamente proibidos de obrigar a Soci-

edade em quaisquer fianças, letras de favor, avales, abonações ou em
outros actos, contratos ou documentos semelhantes, estranhos aos
negócios sociais, sendo todos os actos praticados e os contratos cele-
brados nestas condições considerados nulos, sem prejuízo de o infrac-
tor responder perante a Sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

ARTIGO 14.º

Lucros

1 � Enquanto o valor da situação líquida no final de cada exercí-
cio não exceder o dobro do capital social subscrito à data de consti-
tuição da sociedade, os lucros líquidos constantes do balanço anual
terão as seguintes aplicações:

a) Para a constituição ou reforço da reserva legal a percentagem
que a lei determinar;

b) para a constituição ou reforço de uma reserva livre de consoli-
dação financeira, o remanescente.

2 � Nos exercícios em que se encontrem preenchidas as condi-
ções constantes do número anterior, a distribuição dos lucros líquidos
terá a aplicação que a assembleia geral determinar.

ARTIGO 15.º

Nomeação de gerentes

Fica desde já nomeado como gerente, para o quadriénio de 2004-
-2007, Michel Rodrigues Fernandes Gameiro.

ARTIGO 16.º

Disposições transitórias

1 � Para fazer face às despesas com a instalação dos serviços da
sociedade, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º
do Código das Sociedades Comerciais, o gerente ora nomeado fica desde
já autorizado a proceder ao levantamento total da importância depo-
sitada na conta aberta em nome da sociedade no Banco Bilbao Viz-
caya Argentaria (Portugal), S. A., correspondente à totalidade do res-
pectivo capital social

2 � A sociedade assume, desde já, as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados em seu nome, pela gerência, bem como
a aquisição para a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo
definitivo do contrato social, sem prejuízo do disposto no artigo 5.º
do Código das Sociedades Comerciais e de harmonia com o artigo 19.º
e quaisquer outros aplicáveis do citado diploma legal.

3 � O gerente ora nomeado, fica ainda expressamente autorizado
a, pelos prazos, preços e demais cláusulas e condições que julgue con-
venientes e com quem entender, celebrar e assinar, em nome e em
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representação da Sociedade ora constituída, quaisquer contratos e ou
escrituras públicas de constituição de direito de superfície, assim como
de compra e venda e ou hipoteca sobre o direito de superfície cons-
tituído a favor da sociedade, de empréstimo e ou locação financeira
mobiliária e ou imobiliária leasing, prometer arrendar e ou arrendar
local para desenvolver a sua actividade comercial, prometer tomar de
trespasse e ou tomar de trespasse local para desenvolver a sua activida-
de comercial, bem como prometer comprar e ou comprar quaisquer
bens imóveis ou direitos imobiliários, podendo pagar quaisquer impor-
tâncias a título de sinal ou como antecipação do cumprimento e os
respectivos preços, outorgando e assinando os respectivos contratos-
-promessa e ou as respectivas escrituras definitivas de compra e venda.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000266667

OURÉM

PROBIZ � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Sede: Avenida Beato Nuno, Edifico Lagoa, 20, 1.º, escritório 4,
Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém; Matrícula n.º 02680;
identificação de pessoa colectiva n.º 506971473; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 10/20040924.

Certifico que:
1.º Luís Filipe Mangas de Oliveira, solteiro, maior, natural da fre-

guesia de Fátima, concelho de Ourém, residente na Rua da Coopera-
tiva, sem número, em Fátima;

2.º Nuno Manuel de Jesus Filipe, casado com Natália Henriques
Pereira, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia
de Fátima, concelho de Ourém, residente na Rua do Anjo de Portu-
gal, Edifício Anjo de Portugal, bloco D, 1.º, esquerdo, em Fátima,
constituem uma sociedade comercial por quotas, com a firma PRO-
BIZ � Consultores de Gestão, L.da, com sede na Avenida Beato Nuno,
Edifício Lagoa, 20, 1.º, escritório 4, em Cova da Iria, freguesia de
Fátima, concelho de Ourém, com capital social de 10 000 euros, que
se regerá pelas cláusulas constantes do documento complementar, ela-
borado nos termos n.º 2 do artigo 64.º, do Código do Notariado.

Pacto social da sociedade por quotas, com a firma PROBIZ � Con-
sultores de Gestão, L.da, elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado, composto pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma PROBIZ � Consultores de Gestão,
L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida Beato Nuno, Edifício
Lagoa, 20, 1.º, escritório 4, em Cova da Iria, 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: consultadoria para negócios e ges-
tão, prestação de serviços de contabilidade, prestação de serviços de
marketing e formação profissional, comércio e representações de
material informático, compra, venda e permuta de bens imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de dez mil
euros, e corresponde à soma de duas quotas, do valor nominal de
5000 euros, cada, uma de cada sócio.

§ único. Nesta data cada um dos sócios já realizou 50 % sua parti-
cipação social, devendo cada um deles realizar os restantes 50 %, no
prazo de cinco anos a contar de hoje.

ARTIGO 5.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas presta-
ções suplementares até cem mil euros, desde que naquela deliberação
sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos com a intervenção de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 7.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
consórcio.

ARTIGO 8.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 condicionalimos legais quanto ao valor das quotas.

3- Na comunicação quanto á 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 9.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 legi-

timários;
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
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 10.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 respeitan-
tes àqueles negócios, bem como os respeitantes à constituição e re-
gisto da sociedade.

Conferido, está conforme o original.

12 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006952820
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PEDRA DO PEREGRINO � TRANSFORMAÇÃO
DE PEDRA, S. A.

Sede: Rua do Padre António Martins Pereira, 21, rés-do-chão,
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02682;
identificação de pessoa colectiva n.º 507024885; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 10/20040928.

Certifico que:
1.º Sérgio Narciso Freire de Oliveira, casado segundo o regime da

comunhão de adquiridos com Maria Cristina Moreira Oliveira, natu-
ral da freguesia de Nossa Senhora do Amparo, concelho de Póvoa do
Lanhoso, residente na Rua Condessa Dona Toda, 21, na sede de fre-
guesia de Nogueira, concelho de Braga;

2.º Tadeu Jorge Fernandes da Silva, casado segundo o regime da
comunhão de adquiridos com Maria do Rosário Trindade Nunes Vaz
Portugal da Silva, natural da freguesia de Sé Nova, concelho de Coim-
bra, residente na citada Rua Condessa Dona Toda, 17;

3.º João Manuel Catarino dos Santos, casado segundo regime da
comunhão de adquiridos com Maria da Graça Carvalheiro Neto, natu-
ral da freguesia de Febres, concelho de Cantanhede, residente na Rua
do Dr. Mendes Silva, em Valongo, Antanhol, Coimbra;

4.º Virgílio Guiomar da Costa, casado segundo o regime da comu-
nhão geral de bens com Maria Fernanda dos Reis e Silva Guiomar da
Costa, natural da freguesia de São Mamede, concelho da Batalha, re-
sidente na Rua Padre António Martins Pereira, 21, rés-do-chão, na
cidade de Fátima;

7.º Paulo Alexandre de Faria Fernandes, casado segundo o regime
da comunhão de adquiridos com Paula Cristina Ramos Monteirinho
Fernandes, natural de Angola, residente na Praceta João Pereira, 30,
1.º, esquerdo, na cidade de Leiria, por si e na qualidade de procurador
de António Barroca Rodrigues, casado segundo o regime da comu-
nhão de adquiridos com Cristina Maria Abreu Henriques Seco, natural
da freguesia de Santa Catarina da Serra, concelho de Leiria, onde re-
side, na Quinta da Sardinha.

Constituem uma sociedade anónima, com a firma Pedra do Pere-
grino � Transformação de Pedra, S. A., pessoa colectiva
P 507024885, actividade 51 475, com sede na Rua do Padre Antó-
nio Martins Pereira, 21, rés-do-chão, na cidade e freguesia de Fátima,
concelho de Ourém, com o capital social de cinquenta e dois mil e
quinhentos euros, que se regerá pelas cláusulas constantes do docu-
mento complementar, elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado.

Estatutos

CAPÍTULO I

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Pedra do Peregrino � Trans-
formação de Pedra, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Padre António Martins
Pereira, 21, rés-do-chão, freguesia de Fátima, concelho de Ourém.

2 � Por deliberação do conselho de administração, pode a sede
social ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe. A sociedade pode criar ou extinguir sucursais, agências, fili-
ais, delegações ou outras formas de representação, em Portugal ou no
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto social é produção e comercialização de artigos religio-
sos, produção, comercialização e transformação de artigos em pedra.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode cooperar com outras entidades na formação de
sociedades, consórcios ou associações, em participação para o exercí-
cio em comum de uma actividade económica.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 52 500 euros, inteiramente subscrito em
dinheiro e realizado quanto a 30 %, no montante de 15 750 euros,

devendo os restantes 70 %, no montante de 36 750 euros ser realiza-
do no prazo de três anos a contar de hoje, representado por 52 500 ac-
ções com o valor nominal de um euro cada uma.

2 � Na subscrição de novas acções representativas de aumento de
capital terão preferência os accionistas que o forem à data da subscri-
ção, na proporção das acções que já possuam.

3 � Se algum accionista não quiser gozar do direito de preferên-
cia, este devolver-se-á aos restantes accionistas, respeitando-se sem-
pre a proporção da posição accionista que detenha.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são ao portador e podem ser registadas e represen-
tadas por títulos de 1, 5, 10, 100, 1000, 10 000 e múltiplos de
10 000 acções.

2 � A conversão das acções rege-se pelo disposto na lei e as des-
pesas são a cargo dos accionistas.

3 � No caso de propriedade indivisa, serão os titulares das acções
representados pelo cabeça de casal ou administrador ou ainda pela
pessoa que os interessados tiverem designado de entre si para os re-
presentar perante a sociedade, quanto ao exercício dos direitos e cum-
primento das obrigações que lhes pertencem.

ARTIGO 7.º

No caso de haver acções nominativas a sua transmissão a estra-
nhos ou a qualquer outro accionista fica sujeito ao direito de prefe-
rência da sociedade, em primeiro lugar, e dos accionistas não trans-
mitentes, em segundo lugar, devendo ser exercido nos 30 dias imediatos
àquele em que o accionista alienante, por carta registada, em que in-
dique a identidade do adquirente, preço e mais condições de transmis-
são, comunique o seu desejo.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir e colocar obrigações, nos termos da lei
e nas condições que forem estabelecidas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar acções nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando, por qualquer motivo, as mesmas sejam retiradas da dis-

ponibilidade do seu titular, em virtude de arresto, penhora ou qualquer
outro acto de apreensão judicial.

2 � No caso referido na alínea b) do n.º 1, o valor da acção é que
resultar do valor contabilístico das acções.

ARTIGO 10.º

1 � Será permitido ao conselho de administração, observados que
sejam os condicionalismos legais, adquirir para a sociedade acções e
obrigações próprias e realizar sobre as mesmas as operações lícitas
que tiver por convenientes, se para tal obtiver anuência do órgão de
fiscalização.

2 � O conselho de administração pode escolher adquirir acções
noutras sociedades mesmo que o objecto seja diferente desta.

3 � Relativamente ás acções de que a sociedade for titular
consideram-se suspensos todos os direitos inerentes às acções, excep-
to o seu titular receber novas acções no caso de aumento de capital
por incorporação de reservas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

Os órgãos sociais são:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O órgão de fiscalização.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com di-
reito a voto.

ARTIGO 13.º

A cada 1000 acções corresponde um voto.
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ARTIGO 14.º

Só podem fazer parte e votar nas assembleias gerais os accionistas
possuidores de um número de acções não inferior a mil, averbadas em
seu nome ou, ao portador e tituladas, depositadas na sede social ou
qualquer estabelecimento de crédito, até quinze dias antes do dia mar-
cado para a reunião.

ARTIGO 15.º

Poderão os accionistas possuidores de menor número de acções
agrupar-se de forma a completarem o número exigido e fazerem-se
representar por um dos accionistas.

ARTIGO 16.º

Quando todas as acções forem nominativas, as assembleias gerais
serão convocadas por carta registada com a antecedência mínima legal.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral será efectuada na sede social ou em local indicado
nos anúncios convocatórios, dentro da comarca judicial onde esta se
situe, desde que as instalações da sede não permitam a reunião em con-
dições satisfatórias.

ARTIGO 18.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário, eleitos trienalmente de entre os accionistas ou outras
pessoas, podendo ser reeleitos, e poderão ter remuneração global fi-
xada em assembleia geral.

ARTIGO 19.º

Para além do disposto na lei e nos presentes estatutos, competirá
em especial à assembleia geral:

a) Eleger o presidente e o secretário de mesa;
b) Eleger os membros de conselho de administração;
c) Eleger os membros do órgão de fiscalização;
d) Deliberar sobre a alteração dos estatutos;
e) Deliberar a extinção da sociedade.

ARTIGO 20.º

1 � Carecem, para serem válidas, do voto afirmativo dos accio-
nistas aos quais pertençam pelo menos 50 % do capital social, as
deliberações que tenham por objecto:

a) A transformação, a fusão ou a dissolução da sociedade;
b) A redução ou reintegração do capital;
c) A alteração do presente artigo vigésimo.
2 � Se determinada deliberação sobre qualquer das matérias referi-

das no artigo anterior não puder ser aprova numa primeira reunião,
por insuficiência de representação do capital social, a mesma
considerar-se-á aprovada, em segunda reunião, desde que o seja pela
maioria de dois terços dos votos apurados.

ARTIGO 21.º

1 � A assembleia geral considera-se regularmente constituída e
poderá validamente funcionar, em primeira convocação, quando esti-
verem presentes ou representados accionistas titulares de acções cor-
respondentes a 50 % do capital social.

2 � Em segunda convocação, porém, a assembleia geral pode de-
liberar seja qual for o número dos accionistas presentes ou represen-
tados e o capital que eles representem.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 22.º

1 � O conselho de administração é composto por 3, 5, 7, 9 ou
11 membros eleitos trienalmente pela assembleia geral, que decidirá
qual deles é o presidente, podendo todos eles ser reeleitos.

2 � O conselho de administração poderá ter direito à remunera-
ção que a assembleia geral lhe fixar.

ARTIGO 23.º

1 � Ao conselho de administração competem os mais amplos
poderes de gestão e representação da sociedade, dentro dos limites
assinalados na lei, nos presentes estatutos e nas deliberações da as-
sembleia geral, e, em especial:

a) Adquirir, vender ou por qualquer outra forma alienar ou onerar
bens ou direitos mobiliários e imobiliários, tomar e dar de arrenda-
mento quaisquer prédios ou parte dos mesmos, sempre que tal seja
reputado conveniente aos interesses sociais;

b) Estabelecimento e cessação de cooperação duradoura e impor-
tante com outras sociedades;

c) Representar a sociedade em juízo e fora dele, podendo confes-
sar, desistir e transigir em acções judiciais;

d) Comprometer a sociedade em arbitragem;
e) Delegar os poderes que entender, constituir mandatários da so-

ciedade e fixar-lhes as atribuições respectivas.
f) Movimentar contas bancárias, emitir, aceitar, sacar, endossar le-

tras, livranças, cheques, extractos de facturas e outros tipos de crédito;
g) Negociar com instituições de crédito operações de financiamen-

to activas e passivas, celebrando os respectivos contratos.
2 � O conselho de administração, ou quem o represente, não po-

derá obrigar a sociedade em actos ou documentos que não digam res-
peito exclusivamente às suas operações nem conceder a terceiros, em
nome da mesma, quaisquer garantias, inclusive cambiais.

ARTIGO 24.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura de um dos administradores no uso de poderes

delegados pelo conselho de administração;
c) Pela assinatura dos mandatários, dentro dos limites dos poderes

conferidos.
ARTIGO 25.º

1 � O conselho de administração reúne sempre que o exigir os
interesses da sociedade, mas pelo menos, uma vez por mês.

2 � Qualquer dos administradores impedido de estar presente à
reunião pode-se fazer representar por ou outro administrador.

3 � As deliberações do conselho de administração serão tomadas
por maioria, tendo o presidente voto de desempate.

ARTIGO 26.º

Os membros do conselho de administração caucionarão ou não o
exercício dos seus cargos, conforme for deliberado pela assembleia
geral.

SECÇÃO III

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 27.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um
suplente ou a um conselho fiscal, composto por três membros efec-
tivos é um suplente, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Os membros do órgão de fiscalização são eleitos trienalmen-
te, podendo ser reeleitos.

3 � Os membros do órgão de fiscalização poderão ter direito à
remuneração que a assembleia geral lhes fixar.

CAPÍTULO IV

Apreciação anual da situação da sociedade
e aplicação de resultados

ARTIGO 28.º

1 � O ano social coincide com o ano civil.
2 � Relativamente a cada ano, o conselho de administração ela-

borará o balanço, o relatório de gestão, as contas de exercício, a ad-
ministração dos resultados, um relatório sobre o estado e a evolução
dos negócios sociais e uma proposta de aplicação dos resultados.

3 � A assembleia geral e o órgão de fiscalização pronunciar-se-ão
sobre tais documentos.

ARTIGO 29.º

Os lucros apurados em cada exercício serão aplicados do modo
seguinte:

a) A percentagem de lei para o fundo de reserva legal;
b) O restante terá aplicação decidida por maioria simples em as-

sembleia geral.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 30.º

A sociedade só se dissolverá por deliberação da assembleia geral ou
nos casos previstos na lei.
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ARTIGO 31.º

A assembleia geral que deliberar a dissolução decidirá o prazo e a
forma de liquidação e designará os liquidatários.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 32.º

Os casos omissos serão regulados pelas deliberações dos accionis-
tas, devidamente tomadas e pelas disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 33.º

É estipulado o foro da comarca de Ourém, com expressa renúncia
a qualquer outro, para todos os efeitos judiciais entre a sociedade e os
seus accionistas.

CAPÍTULO VII

Disposições transitórias

ARTIGO 34.º

Para o triénio de 2004-2006 são desde já preenchidos os lugares de
membros dos órgãos sociais ia forma seguinte, sendo os administra-
dores dispensados de caução:

Mesa da assembleia geral:
Presidente: Paulo Alexandre de Faria Fernandes;
Secretária: Tadeu Jorge Fernandes da Silva.
Conselho de administração:
Presidente: João Manuel Catarino dos Santos;
Vogais: Sérgio Narciso Freire de Oliveira e Virgílio Guiomar da

Costa.
Órgão de fiscalização:
Fiscal único: Oliveira, Reis & Associados, Sroc, inscrita sob o n.º 23

e representada por Fernando Marques Oliveira, casado, Roc.
Fiscal suplente: José Vieira dos Reis, casado, Roc, inscrito sob o

n.º 359.

Conferido, está conforme.

12 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006952811

M. L. L. I. E. � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Travessa do Painel, 6, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02677;
identificação de pessoa colectiva n.º 507081005; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/20040922.

Certifico que Manuel Lopes Lourenço, número de identificação
fiscal 167426443, natural da freguesia de Urqueira, concelho de Ou-
rém, casado com Maria da Conceição Leal Amaro sob o regime da
separação de bens e dela separado de pessoas e bens, residente na
Travessa do Painel, 6, Urqueira, Ourém, constitui uma sociedade uni-
pessoal por quotas nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. L. L. I. E. � Importação e
Exportação Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa do Painel, 6, na fre-
guesia da Urqueira, concelho de Ourém.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, 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 no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e expor-
tação de calçado, tecidos, produtos alimentares, bebidas alcoólicas e
não alcoólicas, máquinas industriais e de escritório, electrodomésti-
cos e material eléctrico de alta e baixa tensão, materiais de constru-
ção, materiais de canalização, veículos automóveis, ligeiros e pesa-
dos, peças e acessórios, madeiras, pedras semi-preciosas e preciosas.

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 único.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

1 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.
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.

Conferido, está conforme.

12 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006952790

EDAX � COMÉRCIO AUTOMÓVEL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Santa Cruz, 2, 3.º, esquerdo, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02679;
identificação de pessoa colectiva n.º 507101022; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 09/20040924.

Certifico António Pereira Carreira, solteiro, maior, residente na
Rua da Cova Alta, 12, lugar de Moita do Martinho, freguesia de São
Mamede, concelho da Batalha, constitui uma sociedade unipessoal por
quotas, que se rege pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação EDAX � Comércio Automó-
vel, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Santa Cruz, 2, 3.º,
esquerdo, lugar e freguesia de Fátima, concelho de Ourém.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação e exporta-
ção de veículos

ligeiros e pesados, reparação automóvel, comércio de acessórios
para indústria automóvel, comissionista referente ao comércio auto-
móvel, compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim, construção civil, comércio de equipamentos e materiais de
construção, comércio de equipamento para a indústria e a agricultura.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de vinte e cinco mil euros, e corresponde à quota de igual valor no-
minal, pertencente 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.
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§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Conferido, está conforme.

12 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006952803

LUX MUNDI � EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Sede: Rua de Jacinta Marto, sem número de polícia, Fátima,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00739;
identificação de pessoa colectiva n.º 502113928; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 08/20040930.

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

Alteração parcial do contrato � dando nova redacção aos seus
artigos 3.º, 4.º e 9.º, os quais passam a ser os seguintes:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e outros valores constantes da escrita social, é de seiscentos mil euros,
e corresponde à soma das seguintes quotas: duas do valor nominal
de cento e cinquenta e seis mil euros, cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios José dos Prazeres Gonçalves e Ana Maria Torrão
Porto Gonçalves; e três do valor nominal de noventa e seis mil
euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Paulo José
Torrão Porto Gonçalves, António Manuel Torrão Porto Gonçal-
ves, e Rui Sérgio Torrão Porto Gonçalves.

4.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção de dois gerentes, sendo sempre obriga-
tória a intervenção de um dos gerentes, José dos Prazeres Gonçalves
ou Ana Maria Torrão Porto Gonçalves.

3 � Mantêm as suas funções de gerentes os sócios José dos Praze-
res Gonçalves e Ana Maria Torrão Porto Gonçalves, ficando, desde
já, nomeados gerentes os sócios Paulo José Torrão Porto Gonçalves,
António Manuel Torrão Porto Gonçalves e Rui Sérgio Torrão Porto
Gonçalves.

9.º

1 � As assembleias gerais, quando a lei não exija outras formalida-
des, serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas aos sócios,
com a antecedência mínima de 20 dias.

2 � As deliberações que versem sobre a nomeação ou destituição
de gerentes deverão ser tomadas por um mínimo de votos correspon-
dentes a 75 % do capital.

Foram também nomeados gerentes os sócios Paulo José Torrão
Porto Gonçalves, António Manuel Torrão Porto Gonçalves e Rui
Sérgio Torrão Porto Gonçalves.

Conferido, está conforme.

11 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006952781

SETÚBAL
ALMADA

RICARDO PINHEIRO � CONSULTORIA E SERVIÇOS
EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 506/
20040902; identificação de pessoa colectiva n.º 507047885; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20040902.

Certifico que Ricardo Jorge Gonçalves Pinheiro constituiu a socie-
dade em epígrafe, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ricardo Pinheiro � Consultoria e
Serviços em Tecnologias de Informação, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta João José Baldi, 2, no
lugar de Valbem, freguesia de Charneca de Caparica, concelho de Al-
mada.

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 consultoria em gestão de projectos e
sistemas de informação, prestação de serviços de concepção, planea-
mento e desenvolvimento de projectos em tecnologias de informa-
ção e formação na mesma área.

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 único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear pelo
sócio único, com ou sem remuneração, conforme aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

7 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000267484

NANCATUR � ACTIVIDADES HOTELEIRAS
E TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 502/
20040830; identificação de pessoa colectiva n.º 507028619; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 04/20040830.

Certifico que entre Fernando Jorge Mourato Baginha e Carla Sofia
Rodrigues Góis, foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Nancatur � Actividades Hotelei-
ras e Turísticas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Vasco da Gama,
lote 302, Fonte da Telha, freguesia da Costa da Caparica, 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.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades hoteleiras e turísticas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de dois mil quinhentos euros pertencente uma a cada uma
dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual ao dobro do capital social inicial.

3 � Depende de deliberação das sócias 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 aos 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 � Ficam desde já nomeadas gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

as obrigações se sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
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 tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

1 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 1000267483

METAVOX � TRADING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 508/
20040903; identificação de pessoa colectiva n.º 507061136; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20040903.

Certifico que Bettina Ranft constituiu a sociedade acima referida,
cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Metavox � Trading Equipamen-
tos Industriais, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Direita, lote 168, freguesia
de 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

A sociedade tem por objecto o comércio, importação e exporta-
ção de equipamentos industriais, serviços de marketing e organização
de eventos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito. e realizado em dinheiro,
é de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor no-
minal, 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.

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 socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

13 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 2001152876

NUNO TEODORO � DECORAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 505/
20040901; identificação de pessoa colectiva n.º 507035992; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 04/20040901.

Certifico que Nuno Miguel de Oliveira Teodoro, constituiu a soci-
edade acima referida, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Nuno Teodoro � Decorações,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António José da Silva,
24, A, freguesia de Laranjeiro, concelho de Almada.

3 � Por decisão da gerência pode a sede ser deslocada dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como pode
abrir sucursais, agências e outras formas de representação, onde e
quando entender conveniente.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em remodelação de imóveis. Co-
mércio e montagem de roupeiros, cozinhas, electrodomésticos e arti-
gos para o lar. Decoração de interiores.

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 do gerente.
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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.

3 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 2000960227

MOITA

LOPES & SACRAMENTO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua de Ary dos Santos, 3, 3.º, esquerdo,
Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 02419/
0040804; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
0040804.

Certifico que Sérgio Paulo Gouveia Sacramento e Maria Próspera
Basílio Lopes Sacramento constituíram a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lopes & Sacramento � Constru-
ção Civil, L.da

2 � A saciedade tem a sua sede na Rua de Ary dos Santos, 3, 3.º,
esquerdo, freguesia de Baixa da Banheira, concelho da Moita.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas 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 exercício da construção civil e
obras públicas, investimentos imobiliários, compra e venda de imó-
veis e revenda dos adquiridos para esse fim, compra de terrenos para
loteamentos, urbanizações e execução de infra-estruturas, compra de
edifícios para execução e promoção de obras de recuperação, benefi-
ciação ou transformação; arrendamentos, gestão e administração de
imóveis e gestão de projectos e empreendimentos.

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 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.

Foi conferida e está conforme.

25 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Joaquina do Carmo
Vinhas Barroso Carvalheira. 2007092573

PALMELA

MASTREQUIPA � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Maio, 51, Venda do Alcaide, Pinhal Novo,
Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02846/
20040823; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20040823.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe foi
efectuado o seguinte registo de contrato de sociedade entre Rui Filipe
Candeias Garcia, casado com Idalina Maria Cara-Nova Zambujal Ri-
beiro, residente na Rua do 1.º de Maio, 51, Venda do Alcaide, Pinhal
Novo, Palmela, e Maria Cecília Candeias Figueira, divorciada, Estra-
da dos Carvalhos, Quinta Santo António, Palmela.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MASTREQUIPA � Comércio de
Equipamentos Hoteleiros, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do 1.º Maio, 51, Venda do
Alcaide, freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas 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 venda, assistência de equipa-
mentos para a hotelaria e industria alimentar.

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 um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Rui Filipe Candeias
Garcia.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 2004668970

PANIFICAÇÃO FORNO DA SERRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Manuel Xavier de Carvalho, 45, Cabanas, Quinta
do Anjo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02847/
20040823; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20040823.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe foi
efectuado o seguinte registo de contrato de sociedade por José Afon-
so Duarte dos Santos Costa, solteiro, maior, residente na Rua de Manuel
Xavier de Carvalho, 45, Cabanas, Quinta do Anjo, Palmela.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Panificação Forno da Serra, Uni-
pessoal L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel Xavier de Carva-
lho, 45, Cabanas, freguesia de Quinta do Anjo, concelho de Palmela.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico e comércio de pão e
produtos de pastelaria.

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 do gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, 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.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 2004668962

MAINWINDOW � UTILIDADES, EQUIPAMENTOS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua dos Machuqueiros, CCI 5504, Poceirão, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02843/
20040831; identificação de pessoa colectiva n.º 505889714; ins-
crição n.º 4; números e data das apresentações: 1 e 2/20040902.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe foi
efectuado o registo de:

Alteração parcial do contrato, com mudança de sede Rua dos Ma-
chuqueiros, CCI 5504, Poceirão, Palmela e transformação da socie-
dade por quotas MAINWINDOW � Utilidades, Equipamentos e In-
vestimentos Imobiliários, L.da, em sociedade unipessoal por quotas
tendo em consequência alterado a respectiva firma para MAINWIN-
DOW � Utilidades, Equipamentos e Investimentos Imobiliários,
Unipessoal, L.da; nomeação do sócio único, Florival Marques Felicia-
no Pedroso, como gerente.

Tendo em consequência sido alterados os artigos 1.º, 3.º e 7.º do
respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MAINWINDOW � Utilidades,
Equipamentos e Investimentos Imobiliários, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade têm a sua sede na Rua dos Machuqueiros, CCI 5504,
Poceirão, freguesia e concelho de Palmela.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, correspondente a uma única
quota do sócio Florival Marques Feliciano Pedroso.

ARTIGO 7.º

A gerência e a representação da sociedade, em juízo e fora dele, é
exercida pelo sócio Florival Marques Feliciano Pedroso, que desde já
fica nomeado gerente, com ou sem remuneração, conforme for deli-
berado pela assembleia geral.

O texto completo do contrato, encontra-se arquivado na pasta
respectiva.

30 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 2004668920

STILL HOMES � CONSTRUÇÃO E OBRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Joaquim Branco, CCI 21 513, Asseiceira,
Poceirão, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02845/
20040820; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20040819.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe foi
efectuado o seguinte registo de contrato de sociedade por João Ma-
nuel Moreno Domingos, casado com Margarida da Conceição Santos
Carvalho Domingos, residente na Avenida dos Estados Unidos da
América, 92, 6.º, C, Lisboa.

1.º

A sociedade adopta a firma STILL HOMES � Construção e Obras,
Unipessoal, L.da

2.º

A sede social é na Rua de Joaquim Branco, CCI 21 513, lugar de
Asseiceira, freguesia de Poceirão, concelho de Palmela.

3.º

A sociedade tem por objecto as actividades de construção civil,
decoração e remodelação de interiores, compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim e comércio de materiais de cons-
trução.

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de dez mil
euros.

5.º

A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente, ficando
designado o sócio único.

6.º

A gerência da sociedade será remunerada ou não conforme vier a
ser decidido, podendo a remuneração consistir total ou parcialmente
em participação nos lucros da sociedade.

7.º

O sócio único fica autorizado a celebrar com a sociedade quaisquer
negócios que sirvam a prossecução dos fins sociais.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 2005823309

VITACORPUS � COMÉRCIO DE PRODUTOS
NATURAIS, L.DA

Sede: Rua do Sabugueiro, bloco B, loja I, Quinta do Anjo,
Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02839/
20040812; inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 1/
20040812.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Código
do Registo Comercial que Luís Manuel Cantante de Matos, casado
com Maria Cecília Fidalgo Leandro, na separação de bens, residente
nos Terraços da Arrábida, Rua do Sabugueiro, bloco D, rés-do-chão,
direito, Quinta do Anjo, Palmela e Maria Cecília Fidalgo Leandro,
constituíram a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma VITACORPUS � Comércio de
Produtos Naturais, L.da

2 � Tem a sua sede à Rua do Sabugueiro, bloco B, loja I, em Quin-
ta do Anjo, freguesia de Quinta do Anjo, concelho de Palmela.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser transfe-
rida para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

4 � Por deliberação, também da gerência, a sociedade poderá criar
filiais, sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de
representação, quer no País, quer no estrangeiro.
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2.º

1 � A sociedade tem por objecto a comercialização de produtos
para a saúde (excluindo venda directa ao público de especialidades
farmacêuticas de uso humano, veterinário e homeopático), parafar-
macêuticos, cosméticos, de higiene corporal, de nutrição, naturais,
artigos médicos e ortopédicos; importação e exportação dos mesmos
produtos; e serviços técnicos de consultoria farmacêutica.

2 � A sociedade poderá adquirir livremente participações em ou-
tras sociedades, ainda que com objecto diferente do seu, em socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de dez
mil euros representado, por duas quotas, sendo uma de nove mil euros
pertencente ao sócio Luís Manuel Cantante de Matos, e outra de mil
euros pertencente à sócia Maria Cecília Fidalgo Leandro.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao dobro do capital social e na proporção das suas quotas,
desde que os sócios o deliberem por unanimidade de votos represen-
tativos da totalidade do capital social.

4.º

1 � A gerência da sociedade, designada em assembleia geral, pode
competir quer a sócios, quer a não sócios.

2 � A gerência é ou não remunerada conforme for deliberado em
assembleia geral.

3 � Para a sociedade ficar validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos, é necessária a assinatura de um gerente.

4 � Para além dos poderes normais de gerência, são conferidos
aos gerentes os mais amplos poderes, independentemente da delibera-
ção dos sócios, para:

a) Adquirir, alienar, permutar ou onerar bens imóveis;
b) Locar, tomar ou dar de trespasse quaisquer estabelecimentos;
c) Subscrever ou adquirir livremente participações noutras socieda-

des com o mesmo ou objectivo diferente, em agrupamentos comple-
mentares de empresas; e a sua alienação ou oneração.

5.º

1 � A cessão de quotas entre os sócios é livremente permitida.
2 � A cedência de quotas a quaisquer outras pessoas depende do

consentimento da sociedade.
3 � Na cessão onerosa a sociedade terá sempre direito de prefe-

rência em primeiro lugar; e os restantes sócios em segundo lugar.

6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, arrolamento,

apreensão ou providência cautelar com idêntica finalidade;
c) Falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Por falecimento ou interdição, no caso de os respectivos her-

deiros ou representantes não assumirem nos termos do contrato, a
posição daquele.

2 � O preço da quota amortizada será apurado através do último
balanço aprovado e será pago em prestações semestrais até ao limite
máximo de dois anos.

7.º

Ocorrendo a morte ou interdição de qualquer sócio, os respectivos
direitos sociais serão, no primeiro caso, exercido pelos herdeiros do
falecido que designarão no prazo de 30 dias, após o óbito, um de entre
eles que a todos represente; no segundo caso, os direitos do interdito
serão exercidos na sociedade pelo representante legal do mesmo.

8.º

A representação voluntária do sócio pode ser conferida ao seu
cônjuge, a um seu ascendente ou descendente, a outro sócio, ou a
qualquer outra pessoa.

Mais disseram os outorgantes:
1 � São desde já nomeados gerentes os sócios, eles, Maria Cecília

Fidalgo Leandro e Luís Manuel Cantante de Matos.
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.

3 � A gerência fica autorizada a contratar o arrendamento da frac-
ção autónoma I, correspondente à primeira loja no sentido poente
nascente no rés-do-chão do bloco B; do prédio urbano em regime de

propriedade horizontal sito à Rua do Sabugueiro, em Quinta do Anjo,
freguesia de Quinta do Anjo, concelho de Palmela; nos restantes ter-
mos e condições que entender.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2004668806

TAPIAÇO � SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE METALOMECÂNICA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Veríssimo da Silva, lote 28, 2.º, esquerdo,
Pinhal Novo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02844/
20040819; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20040819.

Certifico para fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Código do
Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe, foi
efectuada o seguinte registo de contrato de sociedade por quotas, cons-
tituída entre Carlos Manuel Duarte dos Santos, casado com Cláudia
Susana Almeida Nunes Ferreira dos Santos, residente na Rua de Ma-
nuel Veríssimo da Silva, 3, 2.º, esquerdo, Pinhal Novo, Palmela, e
Cláudia Susana Almeida Nunes Ferreira dos Santos.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TAPIAÇO � Sociedade Industri-
al de Metalomecânica, L.da

2 � A sua sede é na Rua do Dr. Veríssimo da Silva, lote 28, 2.º,
esquerdo, dita freguesia de Pinhal Novo.

3 � A gerência pode deslocar a sede da sociedade dentro do con-
celho de Palmela ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria metalúrgica e metalome-
cânica, fabrico e montagem de estruturas metálicas e manutenção
industrial.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado a dinheiro, é de cinco mil
euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de dois mil e qui-
nhentos euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo do sócio
Carlos Manuel Duarte dos Santos, desde já nomeado gerente, dispen-
sado de prestar caução, que terá ou não remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral.

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

3 � A sociedade não pode ser obrigada em actos ou contratos es-
tranhos aos seus negócios sociais, designadamente, fianças, abonações,
letras de favor ou outros documentos de natureza semelhante.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende sempre do prévio consen-
timento da sociedade, a quem fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Quando a lei não exija outras formalidades e prazos, as assembleias
gerais serão convocadas com 15 dias de antecedência, através de car-
tas registadas ou protocoladas.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 2004668954

DÁRISAN � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Álvaro Tavares, lote 1, 3.º, direito, Pinhal Novo,
Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02841/
20040813; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20040813.
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Certifico que, para fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Có-
digo do Registo Comercial, que Dário José de Almeida Santos, casado
com Patrícia Maria Letra Pereira Santos, na comunhão de adquiridos,
residente na Rua de Álvaro Tavares, lote 1, 3.º, direito, Pinhal Novo,
Palmela, constituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DÁRISAN � Construção Civil e
Obras Públicas, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Álvaro Tavares, lote 1,
3.º, direito, freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil e
obras públicas.

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 desde
já nomeado gerente, com ou sem remuneração conforme ele decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2004668849

SESIMBRA

WADI � PROJECTO E CONSULTORIA EM AMBIENTE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 02376;
identificação de pessoa colectiva n.º 506434931; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/040819.

Certifico que Alexandre Daniel Vila Verde dos Santos, solteiro,
maior, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contra-
to constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de WADI � Projecto e Consul-
toria em Ambiente, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Maçã; lote 53, Maçã,
freguesia do Castelo, concelho de Sesimbra.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no projecto e consultoria em
ambiente.

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 e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único, ficando desde já, nomeado gerente, com ou sem remunera-
ção conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção do gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, 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.

Está conforme o original.

20 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2004229772

MIGUEL MANUEL BENEDITO GABOLEIRO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 02331;
identificação de pessoa colectiva n.º 506759695; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 04/040420.

Certifico que, por Miguel Manuel Benedito Gaboleiro Encantado,
casado com Ana Cristina Mateus Encantado Gaboleiro, na comunhão
de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

Que a sociedade adopta a denominação de Miguel Manuel Benedito
Gaboleiro, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Urbanização da Quin-
tinha, lote M1, 3.º, direito, na Cotovia, freguesia do Castelo, conce-
lho de Sesimbra, com o capital social de cinco mil euros, integral-
mente realizado em dinheiro.

2.º

A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do con-
celho de Sesimbra ou para concelho limítrofe, e bem assim criar su-
cursais, filiais, agências ou outras formas de locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto: Construção civil e obras públicas.
Abjudicação de obras e empreitadas: Compra, venda, revenda, aluguer
ou cedência temporária de imóveis adquiridos ou alugados para esse
fim.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde a uma quota pertencente ao sócio
Miguel Manuel Benedito Gaboleiro Encantado, casado no regime da
comunhão de adquiridos com Ana Cristina Mateus Encantado Gabo-
leiro.

2 � Por deliberação do sócio, poderá a sociedade exigir prestações
suplementares até ao montante de cinquenta mil euros.

5.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta care-
cer, mediante as condições que forem deliberadas em assembleia ge-
ral.

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.

7.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, em juízo
e fora dele, é atribuída ao sócio, desde já nomeado gerente, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

8.º

1 � A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da
mesma para a prática de determinados actos ou categorias de actos,
atribuindo tais poderes através de procuração.

2 � Fica vedado ao gerente ou mandatário praticar quaisquer ac-
tos ou assinar quaisquer documentos alheios ao objecto social, desig-
nadamente intervir em fianças, abonações, avales, cauções ou letras
de favor.
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9.º

Mediante prévia deliberação do sócio fica permitida a participação
da sociedade em agrupamentos complementares de empresas, bem
como em sociedades com objecto diferente, ou reguladas por lei espe-
cial, inclusivamente como sócia de responsabilidade limitada.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Libertina da
Cruz Vieira Pedrosa. 2005321630

SETÚBAL

CDC � CENTRO DE DANÇA CONTEMPORÂNEA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 04046/
950925; identificação de pessoa colectiva n.º 503554065; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 08/20010130.

Certifico que foi alterado o contrato social, tendo os artigos 1.º,
n.º 1 e 4.º do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade é constituída .sob a forma de sociedade por quo-
tas; adopta a denominação de CDC � Centro de Dança Contempo-
rânea, L.da e tem a sua sede na Avenida de São Francisco Xavier,
lote 1, lojas C e D, freguesia da Anunciada, em Setúbal.

ARTIGO 4.º

O capital social da sociedade é de quatrocentos mil escudos,
encontra-se integralmente realizado e corresponde às seguintes quo-
tas:

a) Quota no valor nominal de cento e oitenta mil escudos perten-
cente a António Antunes Rodrigues;

b) Quota no valor nominal de cento e oitenta mil escudos perten-
cente a Maria da Graça Amorim Bessa de Carvalho Rodrigues;

c) Quota no valor nominal de quarenta mil escudos pertencente
em comum e partes iguais, a António Antunes Rodrigues e Maria da
Graça Amorim Bessa de Carvalho Rodrigues.

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

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa
Charneca Neno Tomaz. 3000158152

CDC � CENTRO DE DANÇA CONTEMPORÂNEA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 04046/
950925; identificação de pessoa colectiva n.º 503554065; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 01/20010213.

Certifico que foi alterado o contrato social, tendo os artigos 7.º,
n.º 1 e 8.º do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

Gerência

1 � A gerência será constituída por dois ou mais gerentes, nome-
ados em escritura ou em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Assinaturas

1 � A sociedade obriga-se validamente:
a) Pela assinatura conjunta de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um gerente, quando tais poderes lhe tenham

sido conferidos em assembleia geral;
c) Pela assinatura conjunta de um gerente e um, mandatário, nos

precisos termos do respectivo mandato;
d) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos precisos termos

do respectivo mandato.
2 � Nos actos de mero expediente apenas é necessária a assinatu-

ra de um gerente ou mandatário com poderes para o efeito.

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

7 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa
Charneca Neno Tomaz. 3000158153

VIANA DO CASTELO
MONÇÃO

CASA DA CALDEIRA MONÇÃO � TURISMO
E AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00731/
040810; identificação de pessoa colectiva n.º 506891020; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/20040810.

Certifico que entre Maria José Cerqueira Esteves Gonçalves, Maria
Teresa Esteves do Souto Gonçalves, Ana Maria Esteves do Souto
Gonçalves, José Tomás Esteves do Souto Gonçalves e José António
Feijão Norte foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Casa da Caldeira Monção � Turismo e
Agricultura, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Caldeira, na vila,
freguesia e concelho de Monção.

2 � Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe A gerência
poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação social, onde e quando o julgar conveniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: turismo de habitação, produção e
comércio de vinho.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, (; corresponde à soma das seguintes quotas: uma do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencente à sócia Maria
José Cerqueira Esteves Gonçalves, e quatro do valor nominal de seis-
centos e vinte e cinco euros, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Maria Teresa Esteves do Souto Gonçalves, Ana Maria Esteves
do Souto Gonçalves, José Tomás Esteves do Souto Gonçalves e José
António Feijão Norte.

ARTIGO 5.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser, exigidas presta-
ções suplementares até ao dobro do capital social, desde que naquela
deliberação sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos sócios, sejam fixados os respectivos termos e con-
dições.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos com a intervenção de um gerente. Fica desde já nomeada
gerente a sócia Maria Teresa Esteves do Souto Gonçalves.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam regu-
ladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 9.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não cedentes,
em segundo lugar.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio se a mes-
ma for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral, apreendida ju-
dicial ou administrativamente, ou se, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem o prévio consentimento da sociedade, quando devido.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Nascimento Caldas Mendes Jorge. 2007120542



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 270 � 17 de Novembro de 200425 648-(168)

PONTE DE LIMA

IRMÃOS DANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1379/20040907; identificação de pessoa colectiva
n.º 507097831; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 09/
20040907.

Certifico que, por escritura de 7 de Setembro de 2004, exarada de
fls. 66 a 67 v.º do livro n.º 160-A, do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Braga e entre, José Eduardo Barbosa
Dantas, casado com Maria da Graça Brandão Dantas, na comunhão
de adquiridos e, Manuel Barbosa Dantas, casado com Rosa Pereira
Rodrigues Barbosa, na comunhão de adquiridos, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Irmãos Dantas, L.da, e tem a sua
sede Rua do Dr. Ferreira Carmo, Bairro Fundo Fomento de Habita-
ção, loja n.º 1, freguesia e concelho de Ponte de Lima.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de estabelecimen-
tos de restauração e bebidas, nomeadamente café. pastelaria, padaria
e snack-bar.

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 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de dez 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 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

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, de-
vendo constar do respectivo aviso o dia, hora e local e ordem de
trabalho.

ARTIGO 11.º

As normas legais dispositivas poderão ser derrogadas por delibera-
ção dos sócios, salvo nos casos em que contrariem o disposto no
contrato de sociedade.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 2006073672

PANIGELATI � PASTELARIA E GELATARIA, L.DA

Conservatória do Registo Predial e Comercial de Ponte de Lima. Ma-
trícula n.º 1381/20040910; identificação de pessoa colectiva
n.º 507097858; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 09/
20040910.

Certifico que, por escritura de 9 de Setembro de 2004, exarada de
fls. 100 a 101 v.º do livro n.º 160-A do Cartório Notarial do Centro
de Formalidades as Empresas de Braga e, entre Pedro Manuel de Sou-
sa Alves, solteiro, maior; Catarina Susana Palhão Gonçalves, solteira,
maior e, José Alberto Palhão Gonçalves, solteiro, maior, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação PANIGELATI � Paste-
laria e Gelataria, L.da, e tem a sua sede na Quinta da Graciosa B, frac-
ção K, freguesia de Arca, concelho de Ponte de Lima.

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

ARTIGO 2.º

o objecto da sociedade consiste em exploração de estabelecimen-
tos de restauração e bebidas, nomeadamente confeitaria, pastelaria com
fabrico próprio panificação e gelataria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em três quotas, duas iguais do valor nominal
de mil duzentos e cinquenta euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios Pedro Manuel de Sousa Alves e Catarina Susana Palhão Gon-
çalves e outra do valor nominal de dois mil e quinhentos euros, per-
tencente ao sócio José Alberto Palhão Gonçalves.

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Pedro
Manuel Sousa Alves e Catarina Susana Palhão Gonçalves.

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

flor 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) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não sócios.

ARTIGO 7.º

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

10 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 2006073710

VALENÇA

CELAYA � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de São Teotónio, lojas 49/55, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 1057;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/040908.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade de António
Prieto Garcia, solteiro, maior, cujo pacto social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CELAYA � Transportes, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida de São Teotónio, Edifício
Status, lojas 49/55, 1.º, da freguesia e concelho de Valença.

§ único. A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais, ou agen-
cias onde e quando o julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste nos transportes rodoviários de mercadorias
por conta de outrem e aluguer de veículos ligeiros e pesados de mer-
cadorias sem condutor.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinquenta mil euros, representado por uma só
quota do seu único sócio e encontra-se integralmente realizado em
dinheiro.

§ único. Para efeito do disposto no n.º 4 do artigo 202.º do Código
das Sociedades Comerciais o sócio único declara sob sua responsabili-
dade que o capital de cinquenta mil euros já foi depositado numa conta
aberta em nome da sociedade na agência da Praça da Galiza do Banco
BPI, S. A.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá fazer à sociedade prestações suplementares de ca-
pital até ao decuplo do seis montante inicial.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único ou por ge-
rentes por si designados em acta, nos termos do n.º 2 do artigo 270.º-
-E do Código das Sociedades Comerciais.

§ único. Fica desde já designado gerente o sócio único António
Prieto Garcia, que não é sócio de qualquer outra sociedade unipessoal
por quotas, pelo que obedece ao requisito imposto pelo n.º 1 do
artigo 270.º-C do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

Em todos os actos e contratos respeitantes à sociedade esta fica
obrigada pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 7.º

Para efeitos do disposto no artigo 270.º-F do Código das Socieda-
des Comercial, fica o sócio autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, para a prossecução do objecto desta.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Lígia Maria Mendes
Carneiro. 2004490705

CARVALHO PEREIRA � COMÉRCIO A RETALHO
DE PRODUTOS CONGELADOS, L.DA

Sede: Rua dos Castros, 62, freguesia de São Pedro da Torre

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 1055;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/040901.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade celebrado entre
Manuel Jorge Pereira Marinho, casado com Carla Maria Hipólito Mota
Marinho, na comunhão de adquiridos e Carlos Alberto Carvalho Cas-
tro Pereira, casado com Maria do Sameiro da Costa Real, na comu-
nhão de adquiridos, cujo pacto social é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Carvalho Pereira � Comércio a Reta-
lho de Produtos Congelados L.da, e tem a sua sede na Rua dos Castos,
62, freguesia de São Pedro da Torre, concelho de Valença.

§ único. A sociedade, por simples deliberação dos gerentes, poderá
estabelecer filiais, sucursais ou agências, onde e quando o julgar con-
veniente.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de peixe, crus-
táceos e moluscos congelados (compreende o comércio a retalho de
peixes, crustáceos e moluscos das actividades da pesca e da aquacultura).

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de vinte e cinco mil euros, correspondente à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de doze mil e quinhentos euros cada, perten-
cendo uma quota a cada um dos sócios Manuel Jorge Pereira Marinho
e Carlos Alberto Carvalho Castro Pereira.

4.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela care-
cer nas condições de juros e reembolso acordados em assembleia geral.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante global de cinquenta mil euros, na proporção das suas
quotas.

5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele será exercida pelos gerentes que vierem a ser eleitos em
assembleia geral, que podem ser escolhidos entre estranhos à socieda-
de e serão remunerados ou não conforme vier a ser deliberado em
assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes ambos os sócios.
3 � A sociedade fica obrigada e responsabilizada com a assinatura

de dois gerentes.
6.º

A divisão e a cessão de quotas entre sócios é livremente permitida,
porém quando a favor de estranhos, carece do consentimento da so-
ciedade, a quem é reservado o direito de preferência em primeiro lu-
gar, cabendo este direito em segundo lugar aos sócios não cedentes.

7.º

A sociedade pode amortizar a quota de qualquer sócio nos seguintes
casos:

a) Quando a quota for arrestada, penhorada ou se verificar qual-
quer outra forma de apreensão judicial;

b) Em caso de falência ou insolvência do sócio titular;
c) Em caso de partilha por divórcio ou separação judicial, quando

a quota for adjudicada a um não sócio.
§ único. O preço da quota amortizada será o resultado do último

balanço e o pagamento da contrapartida é fraccionado em duas pres-
tações semestrais.

8.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer dos sócios os
seus herdeiros ou representantes legais deverão nomear, no prazo de
60 dias, um de entre eles como seu representante na sociedade.

9.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta registada
enviaria aos, sócios, com uma antecedência mi mínima de 15 dias,
forma que será dispensada em caso de assembleias universais.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Lígia Maria Mendes
Carneiro. 2004490578

INVEMER � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Rua da Lagoa, 12, Real, freguesia de São Pedro da Torre

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 1056;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/040901.
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Certifico que foi registado um contrato de sociedade celebrado entre
José António Cerdeira Loeda, casado com Antónia Gonzalez Fidalgo,
na comunhão de adquiridos; Enrique Leon da Silva, casado com Be-
goña Lago Vida, na comunhão de adquiridos; Pedro Leon da Silva,
casado com Verónica Gomez Fernandez, na comunhão de adquiridos
e Francisco Javier Fortes Oitaven, casado com Alba Posada Come-
saña, na comunhão de adquiridos, cujo pacto social é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma INVEMER � Transportes, L.da, e tem
a sua sede na Rua da Lagoa, 12, freguesia de São Pedro da Torre,
concelho de Valença.

§ único. A sociedade, por simples deliberação dos gerentes, poderá
estabelecer filiais, sucursais ou agências, onde e quando o julgar con-
veniente.

2.º

A sociedade tem por objecto o transporte público de mercadorias.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinquenta mil euros, correspondente à soma de quatro quotas iguais,
do valor nominal de doze mil e quinhentos euros cada uma perten-
cendo uma a cada um dos sócios José António Cerdeira Loeda, Enri-
que Leon da Silva, Pedro Leon da Silva e Francisco Javier Fortes
Oitaven.

4.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela
carece nas condições de juros e reembolso acordados em assembleia
geral.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao triplo do capital social, na
proporção das suas quotas.

5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele será exercida pelos gerentes que vierem a ser eleitos em
assembleia geral, que podem ser escolhidos entre estranhos à socieda-
de e serão remunerados ou não conforme vier a ser deliberado em
assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Francisco Javier For-
tes Oitaven.

3 � A sociedade fica obrigada e responsabilizada com a assinatura
de um gerente.

6.º

A divisão e a cessão de quotas entre sócios é livremente permitida,
porém quando a favor de estranhos, carece do consentimento da so-
ciedade, a quem é reservado o direito de preferência em primeiro lu-
gar, cabendo este direito em segundo lugar aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2004. � A Conservadora, Lígia Maria Mendes
Carneiro. 2004490586

VIANA DO CASTELO

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS JOSÉ
MANSO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 737; identificação de pessoa colectiva n.º 501315179; inscri-
ção n.º 4; números e data das apresentações: 32 e 34/20040817.

Certifico que, por escritura de 23 de Julho de 2004 exarada a fls. 132
a 133 v.º do livro n.º 395-E do 1.º Cartório Notarial de Viana do
Castelo e documento complementar, foi aumentado o capital de 5000
euros para 50 000 euros e transformada em sociedade anónima, que
passa a reger-se pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Laboratório de Analises Clíni-
cas José Manso, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Avenida de Rocha Paris, 74, rés-do-
-chão, freguesia de Viana do Castelo (Santa Maria Maior), da cidade
e concelho de Viana do Castelo.

ARTIGO 3.º

A sociedade terra por objecto laboratório de análise clínicas.

CAPÍTULO II

Capital e acções

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 000 euros, dividido em 10 000 acções, com o valor nominal de
cinco euros cada.

ARTIGO 5.º

As acções são ao portador ou nominativas, reciprocamente con-
vertíveis, representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100 000 e múlti-
plos de 1000 acções, sendo permitido o seu desdobramento e concen-
tração.

ARTIGO 6.º

As acções numeradas de 1 a 1000 são ao portador, sendo as res-
tantes nominativas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o administrador único
ou conselho de administração e o fiscal único.

ARTIGO 8.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas.

ARTIGO 9.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente é um
secretário eleitos pela própria assembleia e que poderão ser accionis-
tas.

ARTIGO 10.º

A gestão e representação da sociedade compete a um administra-
dor único ou, em alternativa, a um conselho de administração com-
posto por três membros efectivos, um dos quais será o presidente e
dois suplentes, eleitos por deliberação dos accionistas.

ARTIGO 11.º

O órgão administrativo tem os mais amplos poderes de gestão e de
representação da sociedade, cabendo-lhe praticar todos os actos
tendentes à realização do objecto social e competindo-lhe especialmente:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente;

b) Adquirir, alienar ou onerar direitos, bens móveis ou imóveis e
participações sociais, incluindo acções próprias;

c) Aprovar as regras gerais a que devem obedecer os contratos a
celebrar com quaisquer accionistas;

d) Constituir mandatários com os poderes que julgue convenientes;
e) Negociar com quaisquer instituições de crédito, bancárias ou para-

bancárias, todas e quaisquer operações de financiamento que entender
necessárias, designadamente contraindo empréstimos ou outras obriga-
ções, nos termos, condições e forma que reputar convenientes;

f) Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas pela
lei, pela assembleia geral e por este contrato.

ARTIGO 12.º

A sociedade fica vinculada mediante a intervenção:
a) Do administrador único ou, caso exista conselho de administra-

ção, pelo presidente ou com a assinatura conjunta de todos os admi-
nistradores;

b) De um procurador, constituído para a prática de acto certo e
determinado.

ARTIGO 13.º

O fiscal único é o órgão de fiscalização da sociedade, composto
por um membro efectivo e um suplente eleitos de entre os inscritos
na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

ARTIGO 14.º

O mandato dos órgãos sociais inicia-se de imediato, sendo desde já,
designados para o quadriénio 2004-2007 os seguintes membros:

Administrador único � José Manuel Felgueiras Manso.
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Mesa da assembleia geral � presidente: José Pedro Martins Felguei-
ras Manso; secretário: Filipe João Felgueiras Manso.

Fiscal único � efectivo: Adérito Jorge de Abreu Cardoso, divorci-
ado, residente na Rua da Cidade de Riom, 570, rés-do-chão, direito,
na cidade de Viana do Castelo, revisor oficial de contas n.º 646; su-
plente: Ribeiro & Azevedo, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas, com sede na Rua de Carlos Felgueiras, 98, 2.º A, na cidade da
Maia, representada por José Luís Cardoso Ribeiro, casado, residente
na Rua de Simões de Almeida, 210, freguesia da Senhora da Hora,
concelho de Matosinhos.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2007823624

PORTILAME � ENGENHARIA E MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3702; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20040903.

Certifico que, por escritura de 2 de Setembro de 2004 exarada a
fls. 53 a 55 v.º do livro n.º 504-A, do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, foi celebrado por Manuel Dias
da Rocha, Eusébio Dias da Rocha, Raimundo Dias da Rocha, Luís Dias
da Rocha, Carlos Jorge Dias da Rocha e César Dias da Rocha, um
contrato de sociedade que passa a reger-se pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PORTILAME � Engenharia e
Madeira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Lugar das Folgadas, freguesia
de Castelo do Neiva, concelho de Viana do Castelo.

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 outra forma de representação, no
território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção e engenharia civil,
construções em madeira, estruturas em madeira, estudos e projectos
de engenharia e arquitectura. Compra e venda de derivados de madei-
ra, importação e exportação de madeiras e afins, construção civil e
obras públicas, compra e venda de madeiras e seus derivados, constru-
ção de pavilhões em madeira, parques e moradias em madeira.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5100 euros e corresponde à soma de seis quotas, duas iguais do valor
nominal de 1275 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Eusé-
bio Dias da Rocha e Luís Dias da Rocha e quatro iguais do valor no-
minal de 637,50 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Ma-
nuel Dias da Rocha, Raimundo Dias da Rocha, Carlos Jorge Dias da
Rocha e César Dias da Rocha.

2 � Os sócios poderão deliberar a exigibilidade de prestações su-
plementares de capital, na proporção das quotas dos sócios, cujo
montante nunca poderá exceder, cem vezes o montante do capital da
sociedade à data da deliberação.

3 � Em caso de necessidade ocasional, a sociedade poderá exigir
aos sócios suprimentos em dinheiro, a título gratuito, sem quaisquer
juros, recaindo a obrigação sob todos os sócios na proporção das suas
quotas, sendo os valores exigíveis e a forma de reembolso objecto de
deliberação social aprovada por maioria, para além das prestações
suplementares de capital exigíveis nos termos do número antecedente.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � É porém, vedado aos gerentes vincular a sociedade em actos
estranhos aos interesses da mesma.

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 le-

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando tiver sido cedida a terceiros sem o prévio consentimen-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2007823616

IMOMUJÃES � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3701; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20040903.

Certifico que, por escritura de 13 de Agosto de 2004 exarada a
fl. 80 do livro n.º 159-A do Cartório Notarial do Centro de Formali-
dades de Empresas de Braga, foi constituída por Henrique Alves de
Castro e Paula Maria Fernandes Martins da Costa de Castro um con-
trato de sociedade que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação IMOMUJÃES �
Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Avenida dos Reis Magos, 14,
freguesia de Mujães, concelho de Viana do Castelo.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em indústria da construção civil.
Compra e venda de bens imóveis. Promoção imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 100 000 euros.
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ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria de Fátima
Ribeiro Morais de Macedo. 2007823675

XL � SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3699; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 54/
20040819.

Certifico que, por escritura de 11 de Agosto de 2004 exarada a
fl. 55 do livro n.º 159-A do Cartório Notarial de Braga, foi constituí-
do entre Ricardo Jorge dos Santos Novo e Maria Cristina Saleiro
Miranda um contrato de sociedade que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação XL � Serviços de Segu-
rança Privada, L.da, e tem a sua sede no Lugar da Areia, Rua Quatro-
centos e Sete, freguesia de Castelo do Neiva, Viana do Castelo.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de segurança privada,
vigilância de bens móveis e imóveis, controlo da entrada, saída e
presença de pessoas, bem como a prevenção de entrada de armas,
substâncias, engenhos e objectos de uso e porte legalmente proibidos
em edifícios e recintos de acesso vedado ou condicionado ao público.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
125 000 euros, dividido em duas quotas, do valor nominal de
62 500 euros pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2004. � A Ajudante Principal, Maria de Fátima
Ribeiro Morais de Macedo. 2007823560

SISTMAN � MANUTENÇÃO E CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3694; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 67/
20040811.

Certifico que, por escritura de 11 de Agosto de 2004, foi celebrado
por Rui Manuel Avelar Pequeno, José Manuel Avelar Pequeno e Se-
cundino Manuel Miranda Cantinho um contrato de sociedade que passa
a reger-se pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação SISTMAN � Manutenção
e Climatização, L.da, e tem a sua sede na Rua da Estrada Velha, 477,
freguesia de Vila Franca, concelho de Viana do Castelo.

2 � A sociedade poderá mudar a sua sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes, bem como criar, instalar, transferir
ou encerrar quaisquer estabelecimentos, sucursais ou outras formas de
representação social, por simples deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio, instalação e manu-
tenção de equipamentos de climatização.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, uma do valor nominal de
3000 euros, pertencente ao sócio Rui Manuel Avelar Pequeno e duas
iguais do valor nominal de 1000 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios José Manuel Avelar Pequeno e Secundino Manuel Miranda
Cantinho.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000  euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Rui Manuel Avelar Pequeno; que desde já fica nome-
ado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2007807491
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DIGIVECTOR � DESIGN GRÁFICO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º  3697; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 66/
20040818.

Certifico que, por escritura de 18 de Agosto de 2004 exarada a
fl. 107 do livro n.º 159-A de Cartório Notarial de Viana de Braga, foi
celebrado por José Pedro Barbosa Arantes da Silva Ferreira um con-
trato de sociedade que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação DIGIVECTOR � Design
Gráfico, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Martim Ve-
lho, 19, 3.º, esquerdo B, freguesia de Viana do Castelo (Santa Maria
Maior), concelho de Viana do Castelo.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de gabinete de de-
sign, designadamente design gráfico e web design. Produção e trata-
mento de imagem, gráfica e digital, interactiva, em vídeo e Internet
e outros suportes multimédia. Produção de vídeo, actividades técnicas
de pós-produção, comércio dos referidos vídeos. Actividades de im-
pressão, composição, preparação da impressão e actividades dos ser-
viços relacionados com a impressão. Actividades de estampagem.
Comércio de artigos de vestuário designadamente t-shirts. Gravação a
laser de brindes e sua comercialização. Prestação de serviços no âm-
bito da publicidade nomeadamente preparação e difusão de publicida-
de através de cartazes, painéis e veículos automóveis. Exploração de
centro de cópias.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que 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 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento da
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição, instalação da sede social e registo da sociedade.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2004.  � A Ajudante Principal, Maria de Fátima
Ribeiro Morais de Macedo. 2007823586

GRANILANHESES � GRANITOS E MÁRMORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º  3698; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20040819.

Certifico que, por escritura de 10 de Agosto de 2004 exarada a
fl. 26 do livro n.º 123-H do 2.º Cartório Notarial de Viana do Cas-
telo, foi celebrado por Manuel da Cunha. Rodrigues Guimarães, Maria
da Graça Vaz Silva da Cunha Guimarães, Isabel Maria Vaz da Cunha

Guimarães, Jorge Morais Ribeiro Alves e Maria Margarida da Cunha
Guimarães Rocha um contrato de sociedade que se rege pelo seguinte
pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de GRANILANHESES � Gra-
nitos e Mármores, S. A., e reger-se-á pelos presentes estatutos e le-
gislação aplicável.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Parque Empresarial de Lanhe-
ses, lote 5, freguesia de Lanheses, concelho de Viana do Castelo.

2 � O conselho de administração poderá deslocar a sede dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e criar ou encerrar
filiais, sucursais, agências, delegações ou outras formas de representa-
ção, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem o seu início no dia de hoje e durará por tempo
indeterminado.

ARTIGO 4.º

O objecto social consiste na transformação de mármores, granitos
e similares, execução de trabalhos de construção civil e obras públi-
cas, incluindo o assentamento e o revestimento de mármores e gra-
nitos em obra, comércio, importação e exportação de mármores,
granitos e rochas afins, compra e venda de materiais de construção,
compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode sob qualquer forma legal tomar participações em
quaisquer outras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diferen-
te, e participar na sua administração e fiscalização.

§ único. A sociedade pode também gerir a carteia de títulos a ela
pertencente.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, dividido em 10 000 acções,
com o valor nominal de 5 euros cada uma, subscrito .pela forma se-
guinte:

Pelo sócio Manuel da Cunha Rodrigues Guimarães com 6100 ac-
ções;

Pela sócia Maria da Graça Vaz Silva da Cunha Guimarães com
1900 acções;

Pela sócia Isabel Maria Vaz da Cunha Guimarães com 1000 acções; e
Por cada um dos sócios Jorge Morais Ribeiro Alves e Maria Mar-

garida da Cunha Guimarães Rocha, cada um com 500 acções.
2 � As acções são representadas por títulos de cinco.yinte, cin-

quenta, cem, quinhentas e mil acções.
3 � As acções são ao portador, livremente convertíveis, sendo os

encargos da convertibilidade suportados pelo respectivo titular.
4 � Os títulos definitivos deverão ser assinados pela administra-

ção que o poderá fazer por meios mecânicos ou chancela.

ARTIGO 7.º

1 � Os accionistas têm direito de preferência na transmissão in-
ter-vivos das acções nominativas, excepto quando transmitidas a fa-
vor de ascendentes ou descendentes dos accionistas.

2 � Os accionistas que pretendam transmitir todas ou parte das
suas acções nominativas deverão comunicá-lo previamente e por es-
crito à administração, indicando o número de acções, o preço, o nome
do comprador e as demais condições da transmissão projectada.

3 � A Administração, nos cincos dias seguintes à recepção da
comunicação referida .no número anterior, transmiti-la-á aos demais
accionistas conhecidos, os quais deverão declarar por escrito nos
30 dias posteriores ao recebimento dessa comunicação se pretendem
exercer o direito de preferência, entendendo-se que a ele renunciam
se não fizerem essa declaração atempadamente.

4 � Sendo vários os accionistas que exerçam a preferência, serão
as acções em venda adjudicadas em proporção ao número de acções
que cada um possuir.

5 � A administração, dentro dos 10 dias posteriores ao termo do
último prazo estabelecido no n.º 3, deverá comunicar ao transmiten-
te e aos preferentes os resultados do exercício de preferência e do
eventual rateio.

6 � Caso as declarações de preferência não abranjam a totalidade
das acções, a sua venda é livre mas deverá ser efectuada nos 30 dias
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imediatos ao recebimento da comunicação referida no número ante-
rior.

7 � Em caso de transmissão de acções a título gratuito, a prefe-
rência será exercida pelo valor que para as acções resultar do último
balanço aprovado.

ARTIGO 8.º

1 � Depende do consentimento da sociedade a transmissão de
acções nominativas por morte dos accionistas, com excepção das
transmissões a favor de descendentes ou ascendentes dos fundadores
da sociedade.

2 � A deliberação da assembleia geral sobre a prestação do con-
sentimento deverá ser tomada dentro dos 60 dias seguintes ao pedido
formulado pelos herdeiros dos accionistas, ou pelo pedido dos mes-
mos para averbamento das acções em seu nome.

3 � É livre a transmissão das acções se a sociedade não se pro-
nunciar dentro do prazo referido no número anterior.

4 � A sociedade pode recusar o consentimento por qualquer mo-
tivo, mas terá de fazer adquirir as acções pelos accionistas ou por
terceiros, nos termos previstos na alínea c), do n.º 3 do artigo 329.º
do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar acções, por acordo com o res-
pectivo accionista ou, independentemente do consentimento dos ac-
cionistas itulares, nos seguintes casos:

a) Se as acções forem objecto de qualquer procedimento judicial,
conservatória ou penhoradas;

b) Se as acções forem adjudicadas ao cônjuge do accionista, em
partilha emergente de divórcio ou processo de separação de pessoas e
bens.

2 � A assembleia geral deverá deliberar sobre a amortização den-
tro do prazo de 90 dias, a contar do conhecimento que tenha do fac-
to determinante dessa amortização.

3 � As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico
apurado através do último balanço aprovado sendo a contrapartida da
amortização paga pela sociedade no prazo de 180  dias, a contar da
data em que a amortização se tornar efectiva.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações, nos termos legais, ex-
cluindo as convertíveis em acções.

2 � Os títulos representativos das obrigações serão assinados por
um ou mais administradores, podendo ambas as assinaturas ser de
chancela ou reproduzidas por meios mecânicos.

ARTIGO 11.º

As acções próprias de que a sociedade for proprietária, não confe-
rem direito de voto ou dividendo.

CAPÍTULO III

Prestações acessórias

ARTIGO 12.º

§ único. A sociedade pode exigir dos accionistas prestações acessó-
rias de capital desde que:

a) O montante global das prestações acessórias não exceda as ac-
ções do capital social de cada accionista, salvo se outra for deliberada
em assembleia geral;

b) As prestações acessórias sejam exigíveis a todos os accionistas
na proporção das suas acções no capital social, salvo se outra for
deliberada em assembleia geral;

c) A deliberação da exigibilidade das prestações acessórias sejam
tomadas por maioria de dois terços do capital social.

CAPÍTULO IV

Órgãos sociais e administração

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que,
com antecedência mínima de 10 dias sobre a data da respectiva reu-
nião, possuam 100 ou mais acções em seu nome, averbadas no livro
de registo da sociedade ou que, no mesmo prazo, faç am prova da sua
titularidade através de depósito das mesmas numa instituição de cré-
dito ou na sociedade.

2 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas possuidores de um número de acções inferiores

a 100, poderão agrupar-se de forma a completar esse número, fazen-
do-se representar por um só deles.

4 � Os accionistas que sejam pessoas singulares só podem fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por outros accionistas ou
pelas pessoas a quem a lei atribua esse direito. As pessoas colectivas
far-se-ão representar pela pessoa que para o efeito designarem.

5 � As representações referidas nos números anteriores deverão
ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral, por carta,
a ser entregue com pelo menos cinco dias de antecedência em relação
à data marcada para a reunião, podendo exigir, se o entender, o reco-
nhecimento notarial da assinatura.

6 � Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não
podem estar presentes na assembleia geral.

ARTIGO 14.º

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e um
secretário eleito pela assembleia geral, podendo ser ou não accionista.

ARTIGO 15.º

1 � As convocatórias da assembleia geral serão efectuadas nos ter-
mos e prazos legais, podendo, na primeira convocatória ser, desde
logo, marcada segunda data para reunir, mas nunca num período infe-
rior a 10 dias da primeira, no caso da a assembleia não poder funcio-
nar na primeira data.

2 � Para que a assembleia geral se considere regularmente consti-
tuída e possa, validamente, funcionar e deliberar, em primeira convo-
cação, é necessário que se encontrem presentes ou representados ac-
cionistas possuidores de acções representativas de, pelos menos, mais
de metade do capital social realizado. Em segunda convocação a as-
sembleia geral pode funcionar e, validamente, deliberar seja qual for o
número de accionistas presentes ou representados e o quantitativo do
capital a que as respectivas acções correspondam.

ARTIGO 16.º

1 � A assembleia geral reunirá, obrigatoriamente, por convoca-
ção do seu presidente, num dos três primeiros meses subsequentes ao
termo da cada ano social, com o fim de:

a) Apreciar, discutir e votar o relatório, balanço e contas e pare-
cer do fiscal único relativos ao ano económico findo;

b) Deliberar sobre a proposta as aplicação de resultados.
2 � A assembleia geral reunirá ainda, por convocação do presi-

dente da mesa, mediante solicitação do conselho de administração,
do Fiscal único ou de accionistas que possuam, pelos menos, acções
correspondentes ao valor mínimo imposto por lei imperativa ou, na
falta dele, correspondente a 25 % do capital social.

3 � Quando a reunião da assembleia geral seja requerida por acci-
onistas, deverá o pedido de convocação ter as assinaturas notarial-
mente reconhecidas e nele deverão ser indicados com precisão os
assuntos a incluir na ordem do dia e ser justificada a necessidade de
reunir a assembleia.

4 � Enquanto todas a acções forem nominativas, as publicações
de convocatória da assembleia geral podem ser substituídas por cartas
registadas, expedidas a todos os accionistas e para as moradas cons-
tantes do livro de registo de acções.

ARTIGO 17.º

As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria de
votos apurados em cada reunião, excepto quando a lei ou os presen-
tes estatutos exigirem uma maioria qualificada.

ARTIGO 18.º

A Administração da sociedade pertence a um conselho de adminis-
tração, composto por três ou cinco membros que, entre si, designa-
rão o presidente, podendo ainda designar um vice-presidente, com ou
sem caução, conforme deliberação da assembleia geral, a qual fixará
também o respectivo montante.

ARTIGO 19.º

1 � O conselho de administração reunirá quando for convocado
pelo presidente e nos demais casos previstos na lei, sempre que o
exijam os interesses da sociedade, não sendo obrigatório a existência
de pelo menos uma reunião mensal.

2 � O conselho de administração só poderá funcionar desde que
esteja presente ou representada a maioria dos seus membros, sendo as
deliberações tomadas por maioria dos votos apurados e cabendo ao
presidente voto de qualidade.
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ARTIGO 20.º

O conselho de administração, através de simples acta, poderá de-
legar em um ou mais dos seus membros, ou numa comissão execu-
tiva, a competência e os poderes de gestão dos negócios sociais que
entenda dever atribuir-lhes.

ARTIGO 21.º

São conferidos ao conselho de administração os mais amplos po-
deres de gestão dos negócios sociais, praticando todos os actos pen-
dentes à realização do objecto social que não sejam da competência
de outros órgãos, nomeadamente:

a) Aquisição, oneração e alienação de participações no capital de
quaisquer sociedades;

b) Representar a sociedade, em juízo ou fora dele, activa e passiva-
mente, propor acções, confessa-las e delas desistir, transigir e com-
prometer-se árbitros;

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

ARTIGO 22.º

A sociedade obriga-se pela assinatura:
a) Do presidente ou do vice-presidente;
b) De um mandatário, nos precisos termos do respectivo mandato.

ARTIGO 23.º

1 � A fiscalização da sociedade incumbe a um fiscal único.
2 � As atribuições do fiscal único serão as que se encontram legal-

mente estabelecidas.
ARTIGO 24.º

1 � O ano social coincide com o ano civil.
2 � Os lucros apurados em cada exercício que não sejam para cobrir

prejuízos transitados, ou formar ou reconstituir reservas impostas pela
lei, terão o destino e a aplicação que foram deliberados pela assem-
bleia geral, por maioria de 50 % dos votos emitidos.

ARTIGO 25.º

1 � Os membros do órgãos sociais são eleitos trienalmente pela
assembleia geral, sendo sempre permitida a sua reeleição.

2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
que tenham sido eleitos e permanecerão no exercício das suas fun-
ções até eleição de quem deva substitui-los.

ARTIGO 26.º

Sem prejuízo do cumprimento do disposto especialmente na lei,
deverão as alterações aos presentes estatutos ser aprovados por acci-
onistas que representem, pelos menos, dois terços dos votos, corres-
pondentes à totalidade do capital social com direito a voto.

ARTIGO 27.º

1 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou
mediante deliberação tomada por accionistas que representem, pelos
menos, dois terços dos votos correspondentes à totalidade do capital
social com direito a voto.

2 � Salvo disposição em contrário da assembleia geral, a liquida-
ção do património, em consequência da dissolução da sociedade, será
efectuada extrajudicialmente através de uma comissão liquidatária,
composta pelos membros do conselho de administração então em
exercício.

ARTIGO 28.º

Ficam desde já designados os órgãos sociais para o triénio de 2004-
-2007 com a seguinte composição:

Assembleia geral:
Presidente � Dr. Jorge Morais Ribeiro Alves.
Primeiro-secretário � Maria Margarida da Cunha Guimarães Ro-

cha.
Conselho de administração:
Presidente � Manuel da Cunha Rodrigues Guimarães.
Vice-presidente � Maria da Graça Vaz Silva da Cunha Guimarães.
Vogal � Dr.ª Isabel Maria Vaz da Cunha Guimarães.
Fiscal único:
Efectivo � Figueiredo Lopes & Mário Dias, SROC n.º 85, repre-

sentada pelo Dr. Mário Augusto de Oliveira Dias, revisor oficial de
contas n.º 754, com escritório na Rua da Professora Angélica Rodri-
gues, 46, sala 8, 4400-555 Vila Nova de Gaia.

Suplente � Nélson Moinhos & Paulo Lima, SROC n.º 131, repre-
sentada por Nélson Luís da :Silva Braga Moinhos, revisor oficial de
contas n.º 753, com sede na Rua de António Luís Gomes, 20, sala 7,
4400 Vila Nova de Gaia.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2004. � A Ajudante Principal, Maria de Fátima
Ribeiro Morais de Macedo. 2007823578

AREOSATEX � CONFECÇOES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º  3695; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 36/
20040812.

Certifico que, por escritura de 14 de Maio de 2004, foi celebrado
por Maria Aurora da Silva Araújo Santos um contrato de sociedade
unipessoal que passa a reger-se pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AREOSATEX � Confecções,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Avenida de Montedor, lugar de
Montedor, da freguesia de Carreço, do concelho de Viana do Castelo.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto confecção de vestuário exterior em
série.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal de que
é titular a única sócia Maria Aurora da Silva Araújo Santos.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas à sócia prestações suplementares de capital,
por deliberação da assembleia geral, até ao montante de cinquenta
mil euros.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade fica a cargo da
única sócia Maria Aurora da Silva Araújo Santos, desde já designada
gerente, com ou sem remuneração, conforme for deliberado e n as-
sembleia geral, ou ainda por quem for nomeado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de um gerente.

3 � A sócia única pode celebrar negócios jurídicos com a socieda-
de desde que sirvam para a prossecução do objecto da sociedade.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2007807459

WAYAX � IMPORT EXPORT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º  3700; identificação de pessoa colectiva n.º 506536742; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 5/20040826.

Certifico que por escritura de 23 de Abril de 2004 exarada de fl. 46
a fl. 47 v.º do livro n.º 483-A do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas do Porto, foi alterado o pacto da sociedade
em epígrafe quanto aos artigos 1.º, n.os 1 e 2, e 3.º, n.º 1, que passam
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma WAYAX � Import Export, L.da

2 � Tem a sua sede no Largo da Feira , apartado 11, freguesia de
Lanheses, concelho de Viana do Castelo.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros, dividido em três quotas, uma do valor
nominal de quatro mil euros e outra do valor nominal de quinhentos
euros, ambas pertencentes ao sócio Juan Luis Rosado Matas; e uma
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do valor nominal de quinhentos euros, pertencente à sócia Sofia Vale
Rios de Castro.

O texto do contrato na sua redacção actualizada encontra-se depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2007823594

CONECTING 3G � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS,
JOGOS E MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º  3703; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
08092004.

Certifico que, por escritura de 28 de Julho de 2004 exarada a fl. 69
do livro n.º 133-D do Cartório Notarial de Caminha, foi constituída
por João Pedro Guedes Correia Barreiro, John Coulthurst Holroyd e
Luís Manuel Gomes Freixo um contrato de sociedade que se rege pelo
seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Conecting 3G � Soluções Infor-
máticas, Jogos e Multimédia, L.da, e tem a sua sede na Rua do Prior
do Crato, 12, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Viana do
Castelo.

2 � Por deliberação da gerência, poderá a sua sede social ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como assim serem criadas filiais, agências ou outras formas locais de
representação.

3 � A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e integrar
agrupamentos complementares de empresas, constituir associações em
participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de comercialização e explora-
ção de produtos e soluções informáticas e de multimédia; comerciali-
zação e exploração de hardware, software, produtos multimédia, áu-
dio, vídeo, imagem e luz; promoção e organização de eventos culturais,
desportivos e recreativos, actividades desportivas e recreativas; web
design, publicidade e marketing.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal de
três mil e quinhentos euros pertencente ao sócio John Coulthurst
Holroyd, outra no- vapor nominal de mil euros pertencente ao sócio
Luís Manuel Gomes Freixo e outra do valor nominal de quinhentos
euros pertence ao sócio João Pedro Guedes Correia Barreiro.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, em Juízo e fora
dele, ficam a cargo dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá ser ou não remunerada, conforme for deli-
berado em assembleia geral.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios João Pedro Gue-
des Correia Barreiro, John Couthurst Holroyd e Luís Manuel Gomes
Freixo.

4 � A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categoria de actos.

5 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a intervenção conjunta de três gerentes, excepto nos actos de mero
expediente, incluindo a movimentação de contas bancárias, a débito
e a crédito em que basta a intervenção de dois gerentes.

6 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, de-
signadamente abonações, letras de favor, avales, fianças e outras obri-
gações.

ARTIGO 5.º

A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios, depende
do consentimento prévio da sociedade, gozando, nas cessões onerosas,
esta em primeiro e os restantes sócios não cedentes, em segundo, do
direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;

b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação
em juízo, falência, insolvência ou cessão gratuita;

c) 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 seu todo ou em parte ao respectivo titular; e

d) Por interdição ou inabilitação permanente ou morte do respec-
tivo sócio.

ARTIGO 7.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade, bem como podem ser
exigidas aos sócios prestações suplementares de capital, até ao mon-
tante máximo de cem mil euros, na proporção das respectivas quo-
tas, mediante deliberação da assembleia geral, tomada por unanimida-
de de votos.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria de Fátima
Ribeiro Morais de Macedo. 2007823322

VILA REAL
MESÃO FRIO

DOURO MARINA HOTEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mesão Frio. Matrícula n.º 108/
040325; identificação de pessoa colectiva n.º 505350585; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/040730.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram regista-
das as seguintes alterações:

Alteração e remodelação de pacto e consequente alteração e re-
modelação de todos os artigos, com excepção dos três primeiros, que
ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Para prossecução do seu objecto, a sociedade poderá, por simples
deliberação do concelho de administração, associar-se a quaisquer outras
entidades, nacionais ou estrangeiras, adquirindo ou subscrevendo ac-
ções, quotas ou participações no respectivo capital social ou nelas se
interessando por qualquer outra modalidade de associação, indepen-
dentemente do objecto social das mesmas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito, é de cinquenta mil
euros, representado por cinquenta mil acções de valor nominal unitá-
rio de um euro, encontrando-se realizado na totalidade.

2 � As acções poderão ser nominativas ou ao portador, recipro-
camente convertíveis, representadas pior títulos de 1, 10, 100, 1000,
5000 e múltiplos de 5000 acções, sendo permitido o seu desdobra-
mento e concentração.

3 � O custo das operações de conversão de acções, de desdobra-
mento e concentração de títulos, será suportado pelos accionistas que
tais operações requererem, nos termos fixados pela assembleia geral
em deliberação tomada para o efeito.

ARTIGO 6.º

Mediante prévia deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá:
a) Proceder à emissão de acções escriturais e, bem assim, proceder

à conversão nestas de acções tituladas;
b) Proceder à emissão de acções preferenciais, de qualquer tipo,

remíveis ou não;
c) Realizaras operações sobre acções próprias, nos termos permi-

tidos por lei;
d) Exigir a todo, os accionistas a realização de prestações acessó-

rias, gratuitas ou onerosas, na directa proporção da participação de-
tida, até ao montante de cinco milhões de euros, montante que pode
ser aumentado por deliberação da assembleia geral aprovada por mai-
oria de dois terços dos votos emitidos, as quais poderão ser realizadas
em dinheiro e seguir o regime das prestações suplementares de capi-
tal.
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ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações de qualquer dos tipos
legalmente previstos e que poderão ser meramente escriturais.

2 � Dentro dos limites fixados na lei, a sociedade poderá adquirir
obrigações próprias e praticar sobre elas as operações não proibidas
por lei.

3 � A sociedade poderá emitir warrants autónomos sobre valores
mobiliários próprios, nos termos previstos na lei e nas condições
estabelecidas por deliberação dos accionistas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

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

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é formada por todos os accionistas com
direito de voto.

2 � Têm direito de voto os accionistas titulares de, pelo menos,
cem acções ordinárias registadas em seu nome, tratando-se de acções
nominativas tituladas, ou registadas em conta de registo individuali-
zado de valores mobiliários, tratando-se de acções escriturais, ou de-
positadas na sede da sociedade ou em qualquer instituição de crédito,
tratando-se de acções tituladas ao portador, em qualquer caso até 10
dias antes da data designada para a reunião da assembleia geral, e des-
de que comprovem, perante a sociedade, aquele registo, o depósito
junto de instituição de crédito ou do bloqueio das acções que dele forem
objecto, até cinco dias antes da mencionada data.

3 � A cada cem acções corresponde um voto na assembleia geral.
4 � Os accionistas possuidores de um número de acções inferior

ao mínimo exigível para a atribuição de um voto, poderão agrupar-se
por forma a perfazer tal número, designando de entre si um represen-
tante.

5 � Os accionistas pessoas singulares poderão fazer-se representar
nas reuniões da assembleias geral nos termos legais, enquanto que os
accionistas pessoas colectivas poderão fazer-se representar por quem
para o efeito designarem.

6 � Para o efeito do disposto no número anterior, os instrumen-
tos de representação necessários deverão assumir a forma de docu-
mento escrito e assinado pelo mandante.

7 � Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 � Compete, em especial, à assembleia geral:
a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
b) Deliberar sobre a, proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação da administração e fiscalização da socie-

dade;
d) Eleger a mesa da assembleia geral, o conselho de administração

e o fiscal único;
e) Deliberar sobre a emissão de obrigações;
f) Deliberar sobre a realização de prestações acessórias;
g) Deliberar sobre quaisquer alterações dos estatutos.
2 � Compete ainda à assembleia geral, deliberar sobre todos os

assuntos para os quais haja sido expressamente convocada, bem como
sobre todas as matérias que estatutária ou legalmente lhe sejam atri-
buídas.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e dois
secretários, que poderão não ser accionistas.

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral reunirá ordinariamente, no prazo de três
meses a contar da data do encerramento do exercício, a fim de deli-
berar sobre as matérias que sejam competência da assembleia geral
anual e ainda sobre todos os assuntos de interesse para a sociedade
expressamente indicados na respectiva convocatória.

2 � A assembleia geral reunirá extraordinariamente sempre que para
o efeito convocada pelo presidente da mesa, por iniciativa própria
ou mediante requerimento do conselho de administração, do fiscal único
ou de accionistas titulares de acções representativas de, pelo menos,
5 % do capital social.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 13.º

1 � O conselho de administração é composto por um presidente e
dois, quatro, seis, oito ou 10 administradores eleitos pela assembleia
geral.

2 � Nas suas faltas ou impedimentos, o presidente será substituído
pelo vogal do conselho de administração que este designar para o efeito.

ARTIGO 14.º

1 � Compete ao conselho de administração:
a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa ou passiva-

mente, podendo desistir, transigir e confessar em quaisquer pleitos e
celebrar convenções de arbitragem;

b) Adquirir, alienar ou onerar direitos sobre bens móveis ou imó-
veis e participações sociais;

c) Estabelecer a organização técnico-administrativa da sociedade e
as normas de funcionamento interno, designadamente sobre o pesso-
al e a sua remuneração;

d) Constituir mandatários para a prática de determinados actos,
definindo a extensão dos respectivos mandatos;

e) Gerir os negócios sociais e praticar todos os actos relativos ao
objecto social que não caibam na competência atribuída a outros ór-
gãos sociais;

f) Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas por lei,
pelos estatutos ou pela assembleia geral.

2 � O conselho de administração poderá, mediante deliberação para
o efeito, designar de entre os seus membros um ou mais administra-
dores delegados ou uma comissão executiva constituída por um nú-
mero impar de administradores, em quem pode delegar algum ou al-
guns poderes de gestão corrente da sociedade, designadamente os
mencionados no número anterior.

ARTIGO 15.º

1 � O conselho de administração reunirá, pelo menos, uma vez
em cada semestre do calendário, mediante convocatória do seu presi-
dente. As convocatórias serão efectuadas com três dias de antecedên-
cia, salvo em casos de urgência reconhecidos pelo presidente, em que
a antecedência será de um dia.

2 � O conselho de administração não poderá deliberar validamen-
te sem que esteja presente a maioria dos seus membros em exercício,
sendo as deliberações tomadas por maioria dos votos presentes, ca-
bendo ao presidente, ou a quem legalmente o substitua, voto de qua-
lidade. Em casos de urgência como tal reconhecidos pelo presidente,
são admitidos votos por correspondência.

3 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar numa reu-
nião do conselho por outro administrador, mediante carta dirigida ao
respectivo presidente, sendo cada instrumento de representação váli-
do apenas uma vez.

ARTIGO 16.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de: dois administradores;
b) Pela assinatura do um administrador e de um procurador, ou de

dois procuradores no âmbito dos poderes que lhes forem conferidos;
c) Pela assinatura de, apenas um administrador ou um procurador,

a quem hajam sido conferidos poderes para a prática de actos certos
e determinados por deliberação do conselho de administração consig-
nada em acta.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 17.º

1 � A fiscalização da actividade social compete a um fiscal único
e a um suplente.

2 � O fiscal único e o respectivo suplente serão revisores oficiais
de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.
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CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 18.º

1 � Anualmente será dado balanço com referência a 31 de De-
zembro e os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a se-
guinte aplicação:

a) A percentagem legal para a constituição e reintegração do fun-
do de reserva legal;

b) O montante necessário para o pagamento do dividendo priori-
tário às acções preferenciais que a sociedade haja emitido;

c) O restante para o dividendo aos accionistas, salvo se a assem-
bleia geral deliberar afectá-lo, total ou parcialmente, por simples
maioria, à constituição de quaisquer reservas ou destiná-lo a outras
aplicações.

2 � No decurso de cada exercício a sociedade poderá distribuir aos
accionistas adiantamentos sobre os lucros, uma vez observadas as dis-
posições legais aplicáveis.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 19.º

1 � O mandato dos membros dos órgãos sociais tem a duração de
quatro anos, sendo permitida a reeleição.

2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
após a respectiva eleição, sem dependência de quaisquer outras for-
malidades, permanecendo em funções até à eleição de quem deva subs-
tituí-los.

ARTIGO 20.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e termos legais.
2 � A liquidação da sociedade rege-se pelas disposições legais apli-

cáveis e pelas deliberações dos accionistas tomadas em assembleia geral.

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

6 de Agosto de 2004. � A Conservadora, Maria de Lurdes Simões
Correia Vilas Boas. 2001748752

RIBEIRA DE PENA

LOUREDO INVESTE, IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00106; identificação de pessoa colectiva n.º P 506889211; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/070904.

Certifico que, por escritura de 8 de Março de 2004 exarada a fl. 85
do livro de notas n.º 149-A do Cartório Notarial do Centro de For-
malidade de Empresas de Braga, foi constituída uma sociedade comer-
cial por quotas entre Artur Domingos Fernandes Cardoso, solteiro,
maior, e Luís Nélson Fernandes Cardoso, solteiro, maior, com a de-
nominação em epígrafe, que se regerá pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Louredo Investe, Imobiliá-
ria, L.da, e tem a sua sede no lugar de Bustelo, freguesia de Ribeira de
Pena (Salvador), concelho de Ribeira de Pena.

2 � A gerência fica autorizada e 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,
promoção imobiliária; compra e venda de bens imóveis, arrendamen-
to de imóveis próprios. administração de condomínios.

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
quatro mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Artur Domingos
Fernandes Cardoso, e outra do valor nominal de quinhentos euros,
pertencente ao sócio Luís Nelson Fernandes Cardoso.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de cinquenta 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 ao sócio Artur Domingos Fernandes Cardoso, que desde já fica
nomeado gerente.

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo 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.

Disposição transitória

As entradas em dinheiro correspondentes ao capital social, já rea-
lizadas, foram depositadas em 4 deste mês no Banco Totta & Aço-
res, S. A., em Telheiras e que a gerência fica desde já autorizada a
proceder ao levantamento do mesmo a fim de custear as despesas de
constituição, instalação da sede social e registo da sociedade.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2001681003

PANIFICADORA CERVENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º  00104; identificação de pessoa colectiva n.º P 506402177;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/270704.

Certifico que entre Jaime Alves Borges, Maria da Conceição Fer-
reira de Magalhães Borges, Jaime Manuel Magalhães Borges, Pau-
lo Jorge Magalhães Borges e António Henrique Magalhães Borges
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
seguinte:

No dia 4 de Junho de 2004, no Cartório Notarial de Vila Pouca
de Aguiar, perante mim, Júlio Teixeira Cardoso, primeiro-ajudante
deste Cartório, no pleno exercício de funções notariais pelo facto
da respectiva notária Maria de Fátima Barbosa Fidalgo Correia se
encontrar de licença para férias, compareceram como outorgan-
tes:

1.º Jaime Alves Borges, contribuinte fiscal n.º 122865324, casado
sob o regime da comunhão de adquiridos com Maria da Conceição
Ferreira de Magalhães Borges;

2.º Maria da Conceição Ferreira de Magalhães Borges, contribuinte
fiscal n.º 122865332, casada com o outorgante anterior;

3.º Jaime Manuel Magalhães Borges, contribuinte fiscal
n.º 205771270, solteiro, maior;

4.º Paulo Jorge Magalhães Borges, contribuinte fiscal n.º 205771262,
solteiro, maior;

5.º António Henrique Magalhães Borges, contribuinte fiscal
n.º 205771254, solteiro, maior, todos naturais da freguesia de Cerva,
concelho de Ribeiraa de Pena, onde residem na Recta de Cerva.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus bilhetes de iden-
tidade n.os 3098322, de 16 de Março de 1995, 3176653, de 18 de
Novembro de 1994, 10688997, de 3 de Março de 2003, 11159298,
de 14 de Janeiro de 1999, e 11159299, de 18 de Janeiro de 2001,
emitidos pelos Serviços de Identificação Civil de Vila Real.
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E pelos outorgantes foi dito que entre eles constituem uma socie-
dade comercial por quotas, que adopta a denominação Panificadora
Cervense, L.da, cujo pacto social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Panificadora Cervense, L.da, e tem a
sua sede na localidade de Cerva, freguesia de Cerva, concelho de Ri-
beira de Pena.

§ único. Por deliberação da gerência social, poderá a sede social ser
deslocada para outro local, dentro do concelho ou para outro limítro-
fe, bem como serem criadas sucursais, filiais, agências, delegações ou
outra forma de representação social em qualquer local do País.

ARTIGO 2.º

A sociedade durará por tempo indeterminado a contar da data do
registo definitivo deste contrato.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a panificação.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 000
euros, dividido em cinco quotas, duas quotas no valor de 3500 euros,
pertencentes aos sócios Jaime Alves Borges e Maria da Conceição
Ferreira Magalhães Borges, e as restantes três quotas no valor de 1000
euros, pertencentes a Paulo Jorge Magalhães Borges, António Henri-
que Magalhães Borges e Jaime Manuel Magalhães Borges.

ARTIGO 5.º

A gerência social, dispensada de caução, fica a pertencer aos sócios
Jaime Alves Borges e Maria da Conceição Ferreira Magalhães Borges,
que desde já ficam nomeados gerentes.

§ 1.º Para realização de actos de mero expediente ou para a reali-
zação da venda de qualquer produto objecto do seu comércio, basta a
assinatura de qualquer gerente.

§ 2.º A gerência será remunerada ou não, nos termos a deliberar
pela assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Para obrigar a sociedade basta a assinatura do sócio gerente Jaime
Alves Borges.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da socie-
dade.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos termos seguintes:
a) Por insolvência ou falência do sócio titular;
b) Em caso de arresto, arrolamento ou penhora de quotas;
c) Em caso de venda ou adjudicações comerciais;
§ único. A amortização será efectuada nos termos dos artigos 232.º

e seguintes do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 25 vezes o capital social, reembolsáveis nas
condições a estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 � A gerência fica expressamente proibida de obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente:
fianças, abonações, letras de favor e semelhantes.

2 � A gerência poderá ser exercida por pessoa estranha à sociedade.

ARTIGO 11.º

Os actos relativos ao exercício normal da actividade comercial da
sociedade, designadamente: compra e venda de mercadorias, viaturas,
contratos de aluguer de viaturas, contratos de representações comer-
ciais, arrendamentos para o exercício comercial da sociedade, pedido
de financiamento com o Instituto de Emprego e Formação Profissi-
onal e o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao
Investimento, movimentos bancários, relações laborais, propositura,
contestação, desistência de transacção em quaisquer acções judiciais
em que a sociedade seja parte e todos os actos de normal expediente
serão válidos se praticados e subscritos por qualquer um dos sócios
gerentes.

Disposição transitória

Fica desde já autorizado o sócio gerente Jaime Alves Borges a
movimentar as contas de depósito já existentes, em nome da socie-
dade, em qualquer instituição bancária.

Está conforme o original.

23 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001680988

SANTA MARTA DE PENAGUIÃO

MARTINS & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Marta de Penaguião.
Matrícula n.º 00166/040906; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 02/040906.

Certifico que, por escritura lavrada aos 11 de Agosto de 2004, de
fl. 130 a fl. 131 v.º do livro de notas n.º 95-B do 4.º Cartório Nota-
rial do Porto, Filipe Manuel Martins Nogueira e Geraldo Martins
Nogueira, ambos solteiros, maiores e naturais da freguesia de Loure-
do, concelho de Santa Marta de Penaguião, onde residem no lugar de
Paradela do Monte, constituíram entre si a sociedade comercial por
quotas em epígrafe, que se regula pelas disposições constantes dos
seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Martins & Nogueira, L.da, e tem a sua
sede no lugar de Paradela do Monte, freguesia de Louredo, concelho
de Santa Marta de Penaguião.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
abrir, transferir ou encerrar agências, filiais, sucursais ou qualquer outra
forma de representação, bem como transferir a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste na viticultura e comercialização de vi-
nhos. Exploração agrícola.

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 Filipe
Manuel Martins Nogueira e Geraldo Martins Nogueira.

4.º

A sociedade é administrada e representada por ambos os sócios,
desde já nomeados gerentes, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar e representar validamente a sociedade, em todos
os actos e contratos que envolvam responsabilidade ou obrigação, é
necessária a assinatura de um gerente.

§ 2.º Em ampliação dos seus poderes normais um gerente poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira, mobiliária

ou imobiliária, bem como ceder a respectiva posição contratual;
c) Tomar ou dar de arrendamento, trespasse ou cessão de exploração,

quaisquer locais ou estabelecimentos comerciais para e da sociedade;
d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

5.º

Aos sócios podem ser exigidas prestações suplementares, até ao
décuplo do capital social.

6.º

Na cessão de quotas a estranhos à sociedade em primeiro lugar e
aos sócios não cedentes em segundo fica reservado o direito de pre-
ferência.

Conferida, está conforme.

9 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Ernesto
Monteiro. 2001845243

EL CORTE CABELEIREIRO E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Marta de Penaguião.
Matrícula n.º  00167/040908; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 01/040908.
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Certifico que, por escritura lavrada a 16 de Julho de 2004, de fl. 3
a fl. 4 do livro de notas n.º 78-D do Cartório Notarial de Santa Marta
de Penaguião, Artur Manuel da Silva Guedes, casado sob o regime da
comunhão de adquiridos com Paula Rosa Pinto Monteiro, natural da
freguesia de Lobrigos (São Miguel), concelho de Santa Marta de Pe-
naguião, onde reside na Quinta da Corredoura, lote 2; e António José
Martins Ribeiro, casado sob o regime da comunhão geral com Maria
Manuela Neves dos Santos, natural da freguesia de Galafura, concelho
de Peso da Régua, residente na Avenida do Dr. Manuel de Arriaga,
Edifício Jardins do Douro, 2, bloco 2, 1.º, direito, freguesia e conce-
lho de Peso da Régua, constituíram entre si a sociedade comercial por
quotas, em epígrafe, que se regula pelas disposições constantes dos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade, constituída sob a forma de sociedade comercial por
quotas, adopta a firma El Corte Cabeleireiro e Estética, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o corte e arranjo de cabelos, manicu-
re, pedicure, depilação, limpeza de pele e massagens.

ARTIGO 3.º

A sua sede é na Travessa do Douro, Edifício Brás e Mendes, loja
n.º 4, freguesia de São Miguel de Lobrigos, concelho de Santa Marta
de Penaguião.

§ 1.º  Por deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá ad-
quirir, instalar e manter sucursais e qualquer outra forma de represen-
tação, onde e quando lhe pareça conveniente.

ARTIGO 4.º

O capital social é de € 6000, integralmente realizado em dinheiro,
dividido em duas quotas iguais, no valor nominal de € 3000 cada uma,
pertencentes aos sócios António José Martins Ribeiro e Artur Manu-
el da Silva Guedes.

§ 2.º Os pagamentos efectuados por conta de cada quota devem ser
integralmente realizados até à data da outorga da escritura pública da
constituição da sociedade.

ARTIGO 5.º

Nenhuma cessão de quotas é permitida sem autorização por escrito
da sociedade que terá o direito de preferência em primeiro lugar, pas-
sando este direito para os sócios, se ela dele não quiser usar.

§ 1.º O sócio que pretender ceder a sua quota a estranhos deve
comunicar à sociedade, por carta registada, indicando o nome do ad-
quirente, preço e demais condições da cessão, a qual deverá reunir no
prazo de 30 dias, para dar conhecimento aos sócios e decidir sobre o
exercício do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade será exercida por ambos os sócios, obri-
gando-se apenas com a assinatura dos dois sócios.

ARTIGO 7.º

Em ampliação dos poderes normais de gerência esta poderá adqui-
rir e alienar quaisquer máquinas ou equipamentos, móveis e utensílios
para o serviço da sociedade.

§ 1.º Sob pena de imediata destituição e de responsabilidade pesso-
al, fica expressamente vedado ao gerente:

a) O uso da denominação social em actos e documentos estranhos
à sociedade, designadamente, hipotecas, letras de favor, fianças, abo-
nações ou outros semelhantes;

b) Fazer, por conta da sociedade, operações alheias ao seu objecto.

ARTIGO 8.º

Nenhum sócio poderá, sem autorização do outro sócio, por si ou
por interposta pessoa, exercer actividades idênticas às que constitu-
em o objecto da sociedade, sob pena de perder em benefício desta
todos os direitos sociais e a indemnizá-la dos prejuízos que lhe causar.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá, compulsivamente, amortizar qualquer quota
sempre que:

a) A mesma seja arrolada, arrestada, penhorada, arrematada ou
incluída em massa falida ou insolvente ou por qualquer forma sujeita
a procedimento judicial que não seja de inventário;

b) Em caso de divórcio, separação de pessoas e bens, caso a quota
caiba em partilha ao cônjuge não titular da mesma;

c) Por acordo entre a sociedade e o titular da quota a amortizar,
pelo valor acordado.

§ único. No caso das alíneas a) e b), a amortização será paga em
12 prestações mensais iguais e sucessivas, sem direito a juros, sendo
determinada de acordo com o último balanço, considerando-se efec-
tivamente realizada, cessando todos os direitos sociais corresponden-
tes, desde que a sociedade, se o interessado não comparecer no prazo
da notificação para outorgar a respectiva escritura, consignar em
depósito o preço devido à sua ordem, em instituição bancária, ou, no
caso de procedimento judicial, à ordem do tribunal competente.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá, mediante deliberação da assembleia geral, subs-
crever participações no capital de outras sociedades e associar-se a
quaisquer outras entidades em actividades compreendidas no seu ob-
jecto social.

Conferida, está conforme.

9 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Ernesto
Monteiro. 2001845081

VILA REAL

PEDRO NUNO MENDES FERREIRA � MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º  2182;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/040525.

Certifico que foi constituída a sociedade Unipessoal em epígrafe
por Pedro Nuno Mendes Ferreira, solteiro, maior, residente na Rua
da Cidade de Espinho, lote 77, em Vila Real, que se rege pelas cláusu-
las seguintes do contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pedro Nuno Mendes Ferreira �
Mediação Imobiliária, Unipessoal, L.da, e vai ter a sede na Rua da
Cidade de Espinho, lote 77, em Vila Real, e durará por tempo inde-
terminado.

2 � A gerência poderá, por simples deliberação, deslocar a sede
dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes, bem como criar
sucursais, bem com locais de representação.

2.º

O seu objecto consiste em mediação imobiliária.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde a uma quota única pertencendo ao
único sócio Pedro Nuno Mendes Ferreira.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Pedro Nuno
Mendes Ferreira, nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura do gerente.

5.º

Consideram-se adquiridos pela sociedade os direitos e obrigações
decorrentes de negócios jurídicos que em seu nome sejam celebrados
pela gerência a partir de hoje e antes de efectuado o registo definiti-
vo da sua constituição, ficando desde já autorizado o gerente a efec-
tuar tais negócios.

6.º

A divisão e cessão total ou parcial de quotas é livremente permi-
tida, entre sócios, mas a estranhos só com consentimento da socieda-
de, sendo esta preferente em primeiro lugar e os sócios não cedentes
em segundo, na proporção das suas quotas.

7.º

No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer só-
cio, a sociedade continuará e prosseguirá a sua actividade com os
herdeiros ou os representantes deste, devendo os herdeiros nomear de
entre si um que a todos represente enquanto a quota se mantiver in-
divisa.
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8.º

Pode o sócio efectuar prestações suplementares de capital que a
sociedade necessite, até ao montante máximo de 100 vezes o seu
capital social, conforme decisão da assembleia geral.

9.º

A sociedade assumirá as despesas de constituição e fica desde já
autorizada a gerência a proceder ao levantamento do valor do depó-
sito efectuado, para ser utilizado na aquisição de equipamentos, des-
pesas de instalação e outros inerentes à actividade da sociedade.

10.º

Se as quotas forem dadas em penhora ou caução que não seja a
própria sociedade, ou forem penhoradas ou arrastadas, a sociedade
poderá adquiri-las por deliberação da gerência.

A aquisição de quotas previstas no parágrafo anterior será feita pelo
valor nominal, acrescido da parte que às quotas caiba nos fundos de
reserva, segundo o último balanço.

11.º

Quando a lei não prescrever formalidades especiais as assembleias
gerais serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos sócios, com
a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

23 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2005351989

LAGEMOUÇÓS, CONSTRUÇÃO PARA VENDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º  2176;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/040514.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Joaquim
Correia dos Santos, casado com Kátia Aquilina Spadacci Pinnola, na
comunhão de adquiridos, residente na Avenida de Sernambetiba, 3100,
casa 75, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil, José Adérito Correia
dos Santos, solteiro, maior, com a mesma residência, e Óscar Correia
dos Santos, casado com Maria de Lurdes da Costa Santos, na comu-
nhão geral, residente no lugar de Lage, Mouçós, Vila Real, que se rege
pelas cláusulas do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Lagemouços, Construcão para Venda,
L.da, com sede no Largo do Pioledo, 22, 1.º, esquerdo, freguesia de
São Pedro, concelho de Vila Real.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local do mesmo concelho ou concelhos limí-
trofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou outras for-
mas de representação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objectivo consiste na construção de imóveis para venda.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e um cêntimo, e está dividido em três quotas iguais do
valor nominal de mil seiscentos e sessenta e seis euros e sessenta e
sete cêntimos cada, pertencentes uma a cada um dos sócios José Adérito
Correia dos Santos, Óscar Correia dos Santos e Joaquim Correia dos
Santos.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 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, fica a cargo de todos os sócios e da
não sócia Maria de Lurdes Rodrigues de Almeida, que, desde já, são
nomeados gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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 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 dose 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 dos sócios a respectiva quota não
for amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar de entre eles um representante comum.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.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.

Transitório

Fica desde já autorizada a gerência a proceder ao levantamento do
montante do capital social correspondente a cinco mil euros e um
cêntimo, em nome da sociedade, para fazer face aos custos com a
constituição e registo da mesma e outros necessários à prossecução
da sua actividade.

Que a sociedade assume desde já as obrigações decorrentes de negó-
cios jurídicos celebrados em seu nome, bem como a aquisição para a
sociedade de quaisquer direitos, antes do registo definitivo do contra-
to social.

Está conforme.

13 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2005351873

SOEIRO & SILVA � COMÉRCIO DE MATERIAL
DIDÁCTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º  2178;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/040517.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por João
Manuel Pissarra Soeiro de Carvalho, solteiro, maior, residente na Praça
da Cidade S. Salvador, 312, 2.º, B, em Vila Real, e António Pedro
Oliveira Ribeiro da Silva, casado com Patrícia Cruz Canelas, na co-
munhão de adquiridos, residente na Rua de Torreslar, bloco E, 1.º,
2-A, em Vila Real, que se rege pelas cláusulas do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Soeiro & Silva � Comércio de
Material Didáctico, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do Visconde de
Carnaxide, 65, bloco E I, loja 1, freguesia de São Pedro, concelho de
Vila Real.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social pode ser
transferida para outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe.
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2.º

A sociedade tem por objecto:
Compra, venda e aluguer de material de escritório (por exemplo,

mesas, cadeiras, estantes, secretárias, armários, etc,);
Compra, venda e aluguer de material informático (por exemplo,

computadores, impressoras, projector multimédia, consumíveis, etc.);
Compra e venda de material didáctico (por exemplo, livros, foto-

cópias, pastas de arquivo, lápis, canetas, borrachas, etc.);
Consultoria informática;
Arrendamento de salas de formação;
Compra, venda e aluguer de máquinas e alfaias agrícolas (por exem-

plo, tractor, reboque, charrua, escarificador, etc.);
Arrendamento de explorações agrícolas.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
já depositado nos termos legais, é de cinco mil euros e corresponde à
soma de duas quotas iguais no valor nominal de dois mil e quinhentos
euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios João Manuel Pis-
sarra Soeiro de Carvalho e António Pedro Oliveira Ribeiro da Silva.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao décuplo do capital social por uma ou mais vezes, desde que
aprovadas em assembleia geral por todos os sócios.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, que vencerão juros ou não, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, será exercida por um ou mais gerentes a designar em as-
sembleia geral.

2 � Ficam no entanto desde já nomeados gerentes os dois sócios
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

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

7.º

Em ampliação dos poderes de gerência, os gerentes podem com-
prar ou vender para a sociedade quaisquer veículos automóveis, tomar
ou dar de arrendamento quaisquer imóveis, efectuar trespasses ou ces-
são de exploração ou ainda celebrar contratos de locação financeira.

8.º

A divisão e a cessão de quotas a estranhos à sociedade depende do
consentimento de todos os sócios, dado por escrito, e ficando reser-
vado aos sócios não cedentes o direito de preferência na sua aquisi-
ção.

9.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Em caso de morte ou interdição do respectivo titular;
b) Quando a quota for penhorada, arrestada ou sujeita a qualquer

outra forma de apreensão judicial;
c) Quando o titular da quota lesar por actos ou omissões os inte-

resses da sociedade, nomeadamente o crédito ou a reputação da mes-
ma perante o público, os fornecedores ou a banca.

Disposição transitória

Fica desde já autorizada a gerência a proceder ao levantamento do
capital depositado para fazer face às despesas decorrentes da consti-
tuição da sociedade e seu registo e compra de equipamento para iní-
cio da sua actividade.

Está conforme.

13 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2005351890

INOVA 2004 � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2186;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 15/040604.

Certifico que foi constituída a sociedade Unipessoal em epígrafe
por Sérgio Miguel Pereira Rodrigues Capela, solteiro, maior, residen-
te em Vila Real, no Bairro de Vilalva, lote 4, freguesia de São Pedro;

Que se rege pelas cláusulas seguintes do contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Inova 2004 � Mediação Imobiliária,
Unipessoal, L.da, com sede na Quinta da Araucária, lote 7, loja 1,
freguesia de Vila Real (São Pedro), concelho de Vila Real.

§ 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 em mediação imobiliária

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 outorgante.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pelo sócio ou por não sócios, ficando
aquele desde já nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos pela
assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

ARTIGO 6.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 o original.

26 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2005342157

CARGO DOMICÍLIO � SERVIÇO DE TRANSPORTES
DE ENCOMENDAS RÁPIDAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2170;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/040430.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe por
Nuno Miguel dos Santos Guerreiro, solteiro, maior, residente no lugar
de Fraga de Almotolia, Bairro de Norad, em Vila Real, que se rege
pelas cláusulas seguintes do contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cargo Domicílio � Serviço de
Transportes de Encomendas Rápidas, Unipessoal, L.da, tem a sua sede
na Urbanização de Montezelos, lote 1, cave, freguesia de Nossa Se-
nhora da Conceição, concelho de Vila Real.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
livremente dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes bem
como criar ou suprimir agências, delegações, sucursais ou outras for-
mas de representação no território nacional e no estrangeiro.

2.º

O seu objecto social consiste na actividade de serviços prestados às
empresas, nomeadamente actividade de recolha, transporte e entrega
de documentos, encomendas e mercadorias.

3.º

1 � O capital social é de cinco mil euros, integralmente subscrito
e realizado em dinheiro representado pela quota única do sócio Nuno
Miguel Santos Guerreiro.

2 � O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, bem como poderão ser exigíveis prestações suplementares de
capital, até ao montante de cem mil euros, nos termos e condições a
estabelecer em assembleia geral.
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4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo do
sócio Nuno Miguel Santos Guerreiro, desde já nomeado gerente ou
por quem vier a ser designado em assembleia geral, obrigando-se a so-
ciedade com a sua assinatura.

5.º

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

6.º

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

Transitório

A sociedade fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, afim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2005351750

SÃO CRISTÓVÃO � PARQUES DE ESTACIONAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2183;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 30/040527.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Ana
Alexandrina Machado Cardoso Costa Monteiro, casada com António
Júlio da Silva Monteiro, na separação de bens, residente na Avenida
do 1.º de Maio, 7, rés-do-chão, em Vila Real;

Garagem São Cristóvão de Vila Real II � Comércio de Automó-
veis, L.da, com sede na Rua do Marechal Teixeira Rebelo, 17, sala 3,
da cidade de Vila Real, matriculada na competente conservatória sob
o n.º 463;

São Cristóvão IV Sport � Comércio de Automóveis, L.da, com sede
na Rua do Marechal Teixeira Rebelo, 17, sala 19, da cidade de Vila
Real, matriculada na competente conservatória sob o n.º 1786; que
se rege pelas cláusulas do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de São Cristóvão � Parques de
Estacionamento, L.da

ARTIGO 2.º

O objecto social da sociedade é a exploração de parques de estacio-
namento.

3.º

A sociedade tem a sua sede social na cidade de Vila Real, na Rua do
Marechal Teixeira Rebelo, 17, sala 29.

ARTIGO 4.º

O capital social da sociedade é de cinco mil euros.

ARTIGO 5.º

As quotas, todas integramente realizadas em dinheiro já entrado na
caixa social, são as seguintes:

a) Uma, de cem euros, de Ana Alexandrina Machado Cardoso Costa
Monteiro;

b) Uma, de dois mil euros, da sócia São Cristóvão IV Sport � Co-
mércio de Automóveis, L.da;

c) Uma, de dois mil e novecentos euros, da sócia Garagem São
Cristóvão de Vila Real II � Comércio de Automóveis, L.da

ARTIGO 6.º

Expressamente se admite desde já, e nos termos do n.º 3 do arti-
go 9.º, do Código das Sociedades Comerciais, que os preceitos dispo-
sitivos de tal código, sejam derrogados por deliberação dos sócios, to-
mada por maioria de setenta e cinco por cento do capital social,
deduzido do capital correspondente a quotas amortizadas, se as hou-
ver.

ARTIGO 7.º

Nos termos do n.º 5 do artigo 11.º do Código das Sociedades Co-
merciais, fica desde já autorizada, livremente, a aquisição pela socie-
dade de participações como sócia de responsabilidade ilimitada, ou de
participações em sociedades com objecto diferente do dela, em socie-
dades reguladas por leis especiais e ou em agrupamentos complemen-
tares de empresas.

ARTIGO 8.º

À administração da sociedade, e como possibilita o n.º 2, do arti-
go 12.º do Código das Sociedades Comerciais, é desde já dada a auto-
rização para, sem o consentimento de qualquer outro órgão social,
deslocar a sede social da sociedade dentro do mesmo concelho, ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 9.º

Para a criação de sucursais, agências, delegações ou outras formas
locais de representação, dispensa-se, desde já, e como permite o n.º 2
do artigo 13.º do Código das Sociedades Comerciais, a deliberação dos
sócios.

ARTIGO 10.º

A sociedade terá o seu início no dia 1 de Novembro de 2003 e
durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 11.º

Fica desde já permitido aos sócios, e como prevê o artigo 21.º, do
Código das Sociedades Comerciais, deliberar, por maioria de setenta e
cinco por cento do capital social, deduzido do capital correspondente
a quotas amortizadas, se as houver, que a todos eles sejam exigidas
prestações suplementares de capital, até ao montante global de cem
mil euros, e a repartir entre eles, na proporção do valor nominal das
respectivas quotas.

ARTIGO 12.º

Por morte ou extinção de qualquer sócio, e sem prejuízo do dispos-
to no artigo 13.º destes estatutos, a respectiva quota não se transmi-
tirá aos sucessores do sócio falecido ou extinto, reunindo então a
sociedade, para, e nos termos do n.º 2 do artigo 225.º do Código das
Sociedades Comerciais, escolher uma das três hipóteses seguintes, po-
dendo na reunião, mas não na votação da deliberação, participar tais
sucessores, os quais assim para a mesma reunião devem ser convoca-
dos:

a) Amortizar a quota;
b) Adquirir a quota;
c) Fazer adquirir a quota por sócio ou por terceiro.
§ único. Em qualquer dos três casos referidos nas alíneas a), b) e c)

anteriores, a contrapartida da amortização ou da aquisição da quota,
será o valor nominal dela, a pagar ao respectivo titular, no prazo de
três anos, a contar da data da deliberação da amortização, ou da escri-
tura de aquisição, e sem quaisquer juros.

ARTIGO 13.º

Ao abrigo do possibilitado pelo n.º 2 do artigo 229.º do Código das
Sociedades Comerciais, é dispensado o consentimento da sociedade,
para as cessões que, por doação, qualquer sócio faça, por acto entre
vivos, com ou sem reserva de usufruto para si, e com as cláusulas que
entender, da totalidade, ou de parte, da sua quota, desde que tais ces-
sões sejam feitas a:

a) Um ou mais dos herdeiros legitimários do doador;
b) Um ou mais dos sócios da sociedade;
c) Um ou mais dos gerentes da sociedade;
d) Um ou mais dos empregados da sociedade;
§ único. Se não houver reserva de usufruto, os donatários ficarão

desde logo sócios da sociedade, e, se houver tal reserva, os donatários
tornar-se-ão sócios da sociedade imediatamente após a morte do do-
ador usufrutuário, e sem exigência de qualquer formalidade, não se
aplicando assim, neste caso, o disposto no artigo 12.º destes estatu-
tos.

ARTIGO 14.º

Nos termos do permitido pelos n.os 3 e 6 do artigo 229.º do Códi-
go das Sociedades Comerciais, é exigido, e com excepção dos casos
previstos no artigo 13.º destes estatutos, o prévio consentimento da
sociedade, para todas as outras cessões de quotas.

§ único. Como possibilita o citado n.º 6 do artigo 229.º do Código
das Sociedades Comerciais, para as cessões de quotas efectuadas sem o
prévio consentimento da sociedade, nos caos em que tal consenti-
mento, por não estar dispensado nestes estatutos ou na lei, é exigí-
vel, é cominada uma das duas penalidades a seguir referidas, a decidir
por deliberação dos sócios aprovada por maioria de setenta e cinco
por cento do capital social deduzido do capital correspondente a quo-
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tas amortizadas, se as houver em reunião para tal convocada, na qual
poderão participar, mas não votar, o cedente e o cessionário da quo-
ta, para cuja cessão não foi concedido o prévio consentimento da
sociedade:

a) Amortização da quota, por preço igual ao valor nominal dela, e
a pagar ao cessionário, no prazo de cinco anos, a contar da delibera-
ção da amortização, e sem quaisquer juros;

b) Nulidade da cessão com efeitos ex tunc, e relativamente à soci-
edade, e aos seus sócios, ineficácia da mesma.

ARTIGO 15.º

Além dos casos previstos na lei, e nos artigos 12.º e 14.º destes
estatutos, estabelece-se ainda, e ao abrigo do possibilitado pelo dis-
posto no n.º 1 do artigo 232.º do Código das Sociedades Comerciais,
que a sociedade poderá também amortizar a quota de qualquer sócio,
quando, relativamente a este ou aquela, ocorra uma das situações se-
guintes:

a) Prolação do despacho previsto no artigo 25.º do Decreto-Lei
n.º 132/93, de 23 de Abril, e que mande prosseguir a processo de re-
cuperação de empresa do sócio titular da quota;

b) Declaração em estado de falência, mesmo antes do trânsito em
julgado da respectiva sentença, do sócio titular da quota;

c) Trânsito em julgado da sentença declaratória do estado de falên-
cia do sócio titular da quota;

d) Declaração de interdição ou de inabilitação, mesmo antes ,do
trânsito em julgado da respectiva sentença, do sócio titular da quota;

e) Trânsito em julgado da declaração de interdição ou de inabilita-
ção, do sócio titular ida quota;

f) Acordo entre a sociedade e o sócio titular da quota;
g) Alteração da composição social do sócio titular da quota;
h) Arresto, arrolamento, penhora, ou apreensão em processo de

falência da quota, ou a incidência sobre ela de qualquer providência
cautelar, especificada ou não, bem como o envolvimento da mesma,
por qualquer forma, em processo judicial ou administrativo, que não
seja o de inventário;

i) Venda, arrematação ou adjudicação judiciais da quota;
j) Partilha judicial, ou extra judicial, de bens do casal de qualquer

sócio em resultado de separação judicial ou divórcio, que leve a que a
quota não fique a pertencer ao seu titular;

l) Ocorrência de qualquer situação sobre a quota, que leve a que o
respectivo titular dela deixe de poder dispor livremente, e qualquer
que seja o motivo, designadamente, o envolvimento da quota em
qualquer responsabilidade, bem como a utilização da mesma em qual-
quer garantia, como, por exemplo, a constituição de um penhor so-
bre ela;

m) Impugnação de qualquer acto realizado sobre a quota, mesmo
que ele tenha obtido o prévio consentimento da sociedade.

§ único. A contrapartida da amortização será o valor nominal da
quota, sendo o pagamento dela efectuado ao respectivo titular, no
prazo de três anos, a contar da data da deliberação da amortização, e
sem quaisquer juros.

ARTIGO 16.º

A todos os sócios, e nos termos do n.º 4 do artigo 232.º do Código
das Sociedades Comerciais, é atribuído o direito de amortizarem as
respectivas quotas, aplicando-se a tal amortização, o que, quanto à
exoneração de sócios, está estipulado na lei, e no artigo 18.º destes
estatutos.

ARTIGO 17.º

Fica desde já estipulado, e como é possibilitado pelo n.º 3 do arti-
go 237.º do Código das Sociedades Comerciais, não só que as quotas
amortizadas, como tal figurem no balanço, mas também que poste-
riormente, e por deliberação dos sócios, em vez de tais quotas amor-
tizadas, sejam criadas, uma ou várias quotas, destinadas a serem alie-
nadas, a um ou alguns sócios, ou a terceiros.

ARTIGO 18.º

Além dos casos previstos na lei, estabelece-se ainda, e ao abrigo do
possibilitado pelo disposto no número um, do artigo 240.º, do Código
das Sociedades Comerciais, que qualquer sócio pode exonerar-se da so-
ciedade, quando relativamente a ele, à sua quota, ou à sociedade, ocorra
uma das situações seguintes:

a) Prolação do despacho previsto no artigo vigésimo quinto, do
Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril, e que mande prosseguir o
processo de recuperação de empresa do sócio titular da quota;

b) Declaração em estado de falência, mesmo antes do trânsito em
julgado da respectiva sentença, do sócio titular da quota;

c) Trânsito em julgado da sentença declaratória do estado de falên-
cia do sócio titular da quota;

d) Declaração de interdição ou de inabilitação, mesmo antes do
trânsito em julgado da respectiva sentença, do sócio da quota;

e) Trânsito em julgado da declaração de interdição ou de inabilita-
ção, do sócio titular da quota;

f) Acordo entre a sociedade e o sócio titular da quota;
g) Alteração da composição social do sócio titular da quota;
h) Arresto, arrolamento, penhora, ou apreensão em processo de

falência da quota, ou a incidência sobre ela de qualquer providência
cautelar, especificada ou não, bem como o envolvimento da mesma,
por qualquer forma, em processo judicial ou administrativo, que não
seja a de inventário;

i) Venda, arrematação ou adjudicação judiciais da quota;
j) Partilha judicial, ou extra judicial, de bens do casal de qualquer

sócio, em resultado de separação judicial ou divórcio, que leve a que
a quota não fique a pertencer ao seu titular;

l) Ocorrência de qualquer situação sobre a quota, que leve a que o
titular dela deixe de poder dispor livremente da mesma, e qualquer
que o motivo, designadamente, o envolvimento da quota em qualquer
responsabilidade, bem. como a utilização da mesma em qualquer ga-
rantia, como, por exemplo, a constituição de um penhor sobre ela;

m) Impugnação de qualquer acto realizado sobre a respectiva quo-
ta, mesmo que o acto tenha obtido o prévio consentimento da socie-
dade;

n) Alteração da composição social da sociedade.
§ único. A contrapartida a pagar ao sócio pela sua exoneração, e

desde que ela ocorra apenas pelos motivos previstos nestes estatutos,
isto é, nas alíneas a) a n) do corpo deste artigo, será, e quer a quota
seja, nos termos do n.º 3, do artigo 240.º, do Código das Sociedades
Comerciais, amortizada, adquirida pela sociedade, por um sócio, ou
por terceiro, o valor nominal da mesma quota, sendo o pagamento
efectuado no prazo de três anos, a contar da data da amortização ou
da aquisição, e sem quaisquer juros.

ARTIGO 19.º

Nos termos possibilitados pelo disposto no artigo 241.º do Código
das Sociedades Comerciais, fica desde já estipulado que, qualquer sócio
pode ser excluído da sociedade, desde que exerça efectivamente, ou
simplesmente delibere exercer, uma actividade concorrente com a dela.

§ 1.º A exclusão será deliberada em reunião da assembleia geral, na
qual poderá participar, mas não votar, o sócio a excluir, que, assim,
para tal reunião deverá ser convocado.

§ 2.º A deliberação deverá obter voto favorável de pelo menos
setenta e cinco por cento do capital social, deduzido do capital cor-
respondente, a quotas amortizadas, se as houver, e à do sócio a ex-
cluir.

§ 3.º A contrapartida a pagar ao sócio excluído será o valor nomi-
nal da sua quota, sendo o pagamento efectuado no prazo de cinco
anos, a contar da data da exclusão, e sem quaisquer juros.

ARTIGO 20.º

Dispõe-se também desde já, e ao abrigo do permitido pelo disposto
nas alíneas c) e d) do n.º 2 do artigo 246.º do Código das Sociedades
Comerciais, que a realização das operações em tais alíneas previstas
não depende da prévia deliberação dos sócios, podendo ser livremen-
te efectuada, quer pelo gerente da sociedade, quer por qualquer man-
datário ou procurados pela sociedade para o efeito devidamente cons-
tituído.

ARTIGO 21.º

A sociedade poderá constituir procuradores e mandatários, não só
nos termos e para os efeitos do artigo 246.º, do código comercial,
mas também em quaisquer outros termos, e para quaisquer outros efeitos.

ARTIGO 22.º

Os gerentes da sociedade podem, ou não, ser remunerados, poden-
do a remuneração consistir, total ou parcialmente, numa participa-
ção das lucros da sociedade, e tudo a deliberar pelos sócios, em reu-
nião da assembleia geral, como é permitido pelo artigo 257.º, do código
das sociedades comerciais.

ARTIGO 23.º

De harmonia com o estabelecido no número um, dos artigos 248.º
e 383.º, do código das sociedades comerciais, fica definido que, no
caso de, na data e à hora marcadas, para qualquer reunião da assem-
bleia geral da sociedade, não estarem presentes, nem representados,
todos os sócios, se procederá de acordo. com uma das duas hipóteses
seguintes:

a) A reunião começará uma hora mais tarde, desde que se encontre
presente, ou representado, um número de sócios correspondente a
pelo menos, 75 % do capital social da sociedade, deduzido do capital
correspondente a quotas amortizadas, se as houver;
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b) Caso isto não se verifique, a reunião ficará adiada, para data e
hora a marcar por nova convocatória, realizando-se esta segunda
reunião, qualquer que seja o número de sócios nela presentes e/ou
representados, e a percentagem do capital social da sociedade a tais
sócios correspondentes.

ARTIGO 24.º

Dos lucros líquidos apurados em cada balanço, separar-se a percen-
tagem legal para o fundo de reserva legal, separando-se igualmente as
verbas que, por deliberação aprovada por pelo menos 51 % do capital
social, deduzido do capital correspondente a quotas amortizadas, se as
houver, forem consideradas necessárias para quaisquer reservas, bem
como para quaisquer provisões e/ou amortizações, sendo a importân-
cia restante creditada nas contas correntes dos sócios, na proporção
do valor nominal das respectivas quotas, ou levada a resultados tran-
sitados, conforme for decidido por deliberação da assembleia geral,
que obtenha voto favorável de pelo menos 75 % do capital social,
deduzido do capital correspondente a quotas amortizadas, se as hou-
ver.

ARTIGO 25.º

A gerência da sociedade, e a sua representação em juízo, ou fora
dele activa ou passivamente, remunerada ou não, conforme for deli-
berada em assembleia geral, será nomeado por esta, sendo constituída
por um ou mais gerentes.

§ único. Para vincular a sociedade nos seus actos e contratos, é
suficiente a assinatura de um gerente.

Está conforme.

25 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2005352004

JJJ, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2191;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 12/160604.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por: Jorge
Manuel Ferreira, casado com Glória dos Anjos Faria Pessoa, na sepa-
ração de bens, residente no Bairro da Trindade, Casa do Manco, fre-
guesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves;

Juan Enriquez Cid, casado com Amparo Couro Mendez, na comu-
nhão geral, residente na Rua de D. Pedro de Castro, loja 6, freguesia
de São Pedro, em Vila Real;

Jorge Pessoa, solteiro, maior, residente na Rua de D. Afonso III,
1, 3.º, direito, freguesia São Pedro, em Vila Real.

Que se rege pelas cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação JJJ, Actividades Hotelei-
ras, L.da, e tem a sua sede na Rua de D. Pedro de Castro, Loja 6, da
freguesia de São Pedro, do concelho de Vila Real.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para qualquer outra
local dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes, sem de-
pendência de deliberação da assembleia geral.

3 � A criação de sucursais, filiais, agências, ou qualquer outra for-
ma de representação permanente, em território nacional ou no es-
trangeiro, dependerá de deliberação aprovada pelos sócios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social exploração de estabelecimento
de bebidas com espaço para dançar (discotecas) e de restaurante de
tipo tradicional.

ARTIGO 3.º

O capital da sociedade, integralmente realizado em dinheiro, é de
seis mil euros, dividido em três quotas de igual valor nominal de dois
mil euros, pertencentes, uma a cada um dos sócios Jorge Manuel Fer-
reira, Juan Enriquez Cid e Jorge Pessoa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência pertencerá a todos os sócios, que desde já ficam
nomeados gerentes;

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura conjunta de dois gerentes.

3 � A gerência será ou não remunerada conforme vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas entre os sócios é livremente permitida.

2 � Nos casos de cessão onerosa a favor de estranhos é atribuída
aos sócios não cedentes, com eficácia real, o direito de preferência, a
exercer nos termos gerais.

3 � A doação feita a descendentes, por qualquer sócio, da sua par-
te social, não carece do consentimento dos restantes sócios.

ARTIGO 6.º

A assembleia geral não poderá deliberar sem estarem presentes ou
representados todos os sócios.

ARTIGO 7.º

Os lucros líquidos serão integralmente distribuídos, depois de dedu-
zida a reserva legal, salvo deliberação em contrário tomada por una-
nimidade dos sócios e ficarão em pagamento a partir de 45 dias após
a data da assembleia geral que a aprovou.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital ou suprimentos, desde que se destinem a investimentos, défi-
cit de tesouraria e sempre que a assembleia geral os aprove, recaindo
a obrigação igualmente sobre todos os sócios, na proporção do capi-
tal subscrito.

ARTIGO 9.º

Todos os sócios poderão exercer actividade concorrencial com a
sociedade, por si ou por interposta pessoa.

Está conforme.

27 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 2005342319

JOSÉ PAULO NÓBREGA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2188;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 19/090604.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe por:
José Paulo de Oliveira e Silva Pinto da Nóbrega, que se rege pelas
cláusulas seguintes do contrato:

1 � A sociedade adopta a denominação José Paulo Nóbrega, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede social na Rua de São Mamede, lote 4,
freguesia de Nossa Senhora da Conceição, concelho de Vila Real.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser trans-
ferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou outras
formas de representação social em território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas,
gestão de projectos, projectos de construção civil, fiscalização de obras
de construção civil. Imóveis � revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde a uma quota de cinco mil euros, pertencente
ao sócio José Paulo de Oliveira e Silva Pinto da Nóbrega.

ARTIGO 4.º

A sócia poderá deliberar a exigibilidade de prestações suplementa-
res até ao montante de quinhentos mil euros, sendo a obrigação do
sócio proporcional à sua quota de capital.

ARTIGO 5.º

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

2 � A gerência pertence à sócia José Paulo de Oliveira e Silva
Pinto da Nóbrega, que desde já fica nomeado gerente.

3 � A Gerência poderá ser conferida a um terceiro não sócio.

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com a
intervenção de um gerente.
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ARTIGO 7.º

Em ampliação dos normais poderes de gerência fica desde já esta
autorizada, conferindo-se-lhe para tal os suficientes poderes para em
nome e em representação da sociedade:

a) Comprar, vender, permutar ou hipotecar quaisquer bens, sejam
eles imóveis ou móvel, bem como quaisquer direitos, incluindo quotas
de capital e acções em sociedades civis ou comerciais;

b) Ceder a exploração ou toma-la de quaisquer estabelecimentos
comerciais;

c) Trespassar ou tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos
comerciais;

d) Locar ou tomar de locação quaisquer bens, sejam eles imóveis
ou móveis;

e) Comodatar ou tomar de comodato quaisquer bens, sejam eles
imóveis ou móveis;

f) Requerer quaisquer actos de registo predial, automóvel ou co-
mercial, provisórios ou definitivos.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme delibera-
ção da assembleia geral para o efeito convocada.

2 � No caso de a gerência ser remunerada o montante da remune-
ração será fixada na reunião da assembleia geral referida no número
anterior.

3 � A gerência tem a faculdade de constituir mandatários da soci-
edade para a prática de actos determinados e de acordo com o precei-
tuado no n.º 6 do artigo 252.º do código das sociedades comerciais.

Está conforme.

27 de Agosto de 2004. � O Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 2005342203

VISEU
MANGUALDE

VENÂNCIO � MÁQUINAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 01037; identificação de pessoa colectiva n.º P 506985547; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 04/20040902.

Certifico que, por escritura de 10 de Agosto de 2004, exarada de
fl. 87 do livro de notas n.º 30-A do 1.º Cartório Notarial de Compe-
tência Especializada de Viseu, entre Hermínio Martins de Carvalho
Venâncio casado com Aida Maria de Oliveira Anão Venâncio, na co-
munhão geral, José António de Oliveira Venâncio casado com Paula
Alexandra Rega Manita d�Antas Marques na comunhão de adquiridos
e Fernando Manuel Pais Pereira casado com Maria do Rosário Oli-
veira Venâncio, na comunhão de adquiridos, foi constituída a socieda-
de em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de Venâncio � Máquinas In-
dustriais, L.da, e rege-se pelos presentes estatutos e pela legislação apli-
cável.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sede social é na Rua da Azurara da Beira, freguesia e conce-
lho de Mangualde.

2 � A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência, des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

3 � Por deliberação da gerência a sociedade poderá criar, manter
ou extinguir em qualquer ponto do território nacional ou no estran-
geiro agências, delegações, filiais, sucursais ou outras formas de repre-
sentação.

ARTIGO 3.º

Objecto social

1 � A sociedade tem por objecto a fabricação, reparação e come-
recialização, compra e venda de acessórios de máquinas de partir pedra
e outras máquinas industriais.

2 � A sociedade poderá adquirir e alienar livremente participações
no capital social de outras sociedades, ainda que reguladas por leis
especiais, ou em consórcios, agrupamentos complementares de em-
presas e em associação em participação, ainda que o objecto social
seja diferente do seu.

CAPÍTULO II

Capital social, cessão e amortização de quotas

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de três quotas, uma de dois
mil e seiscentos euros, pertencendo ao sócio Hermínio Martins de
Carvalho Venâncio e duas de mil e duzentos euros, pertencendo uma
a cada um dos sócios, José António de Oliveira Venâncio e Fernando
Manuel Pais Pereira.

ARTIGO 5.º

Aquisição de quotas próprias

A sociedade mediante simples deliberação da gerência, poderá ad-
quirir quotas próprias dentro dos limites legais, fazendo sobre elas as
operações que por lei forem permitidas.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas entre sócios não depende de consentimen-
to da sociedade ou de outros sócios.

2 � Na cessão onerosa de quotas a quem não seja sócio terão di-
reito de preferência, com eficácia real, sucessivamente a sociedade e
os sócios não cedentes, subordinando se este direito ao regime da lei
geral.

3 � A cessão gratuita de quotas a quem não seja sócio depende de
consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Representação de sócios em caso de óbito

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qualquer
sócio. No caso de falecimento de algum deles, os respectivos herdei-
ros, designam um de entre eles, que a todos representará na socieda-
de, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar quaisquer quotas com o consen-
timento do titular bem como, no caso de falência ou insolvência do
sócio, arresto, arrolamento ou penhora de quota.

2 � A contrapartida da amortização é o valor da liquidação da
quota, determinado nos termos previstos no código das sociedades
comerciais, com referência ao momento da deliberação, que deverá
ser pago em duas prestações a efectuar dentro de seis meses e um
ano, respectivamente, após a fixação definitiva da contrapartida.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal, podendo
porém os sócios deliberar nos termos legais a correspondente redução
do capital ou aumento do valor das restantes quotas ou, ainda a cri-
ação de uma ou mais quotas de valor compatível com a sua alienação
a sócios ou terceiros.

CAPÍTULO III

Administração da sociedade

ARTIGO 9.º

Gerência

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se, em todos os actos e contratos, pela
assinatura de um gerente.

ARTIGO 10.º

Remuneração da gerência

1 � Os gerentes poderão ser ou não remunerados, conforme for
deliberado em assembleia geral.
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2 � As remunerações dos gerentes poderão ser fixadas parcialmente
por percentagem dos lucros do exercício não podendo exceder no
global vinte por cento dos lucros do exercício.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

Funcionamento e representação na assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os sócios.
2 � Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais

pelo seu cônjuge, ascendente ou descendente ou outro sócio por sim-
ples carta dirigida ao presidente da mesa.

3 � A assembleia geral pode deliberar, em primeira convocação,
qualquer que seja o número de sócios presentes ou representados, sal-
vo se a lei exigir a presença de um número mínimo.

ARTIGO 12.º

Convocação

1 � As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta
registada e enviada com antecedência mínima de quinze dias.

2 � A assembleia geral poderá reunir-se, sem observância de for-
malidades prévias, desde que todos os sócios estejam presentes ou
representados e todos manifestem a vontade de que a assembleia se
constitua e delibere sobre determinado assunto.

Conferida está conforme.

17 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Armanda Maria
Paiva Giestas. 2008766250

H. V. LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 01036; identificação de pessoa colectiva n.º P 506989160; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 03/20040902.

Certifico que, por escritura de 3 de Agosto de 2004, ex. de fls. 52.º
do livro de notas n.º 30-A do 1.º Cartório Notarial de Competência
Especializada de Viseu, entre Hermínio Martins de Carvalho Venân-
cio e mulher Aida Maria de Oliveira Anão Venâncio, na comunhão
geral, José António de Oliveira Venâncio casado com Paula Alexan-
dra Rega Manita d�Antas Marques na comunhão de adquiridos e Fer-
nando Manuel Pais Pereira casado com Maria do Rosário Oliveira
Venâncio, na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de H. V. Lubribicantes e Com-
bustíveis, L.da, e rege-se pelos presentes estatutos e pela legislação
aplicável.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sede social é na Rua de Azurara da Beira, freguesia e conce-
lho de Mangualde.

2 � A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência, des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

3 � Por deliberação da gerência a sociedade poderá criar, manter
ou extinguir em qualquer ponto do território nacional ou no estran-
geiro agências, delegações, filiais, sucursais ou outras formas de repre-
sentação.

ARTIGO 3.º

Objecto social

1 � A sociedade tem por objecto a compra e venda de combustí-
veis e lubrificantes, lavagem e lubrificação de veículos automóveis.

2 � A sociedade poderá adquirir e alienar livremente participações
no capital social de outras sociedades, ainda que reguladas por lei;
especiais, ou em consórcios, agrupamentos complementares de em-
presas e em associação em participação, ainda que o objecto social
seja diferente do seu.

CAPÍTULO II

Capital social, cessão e amortização de quotas

ARTIGO 4.º

Capital

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de dez mil euros e corresponde à soma de quatro quotas,
duas de dois mil e seiscentos euros, pertencendo uma a cada um dos
sócios, Hermínio Martins de Carvalho Venâncio e Aida Maria de
Oliveira Anão Venâncio e duas de dois mil e quatrocentos euros, per-
tencendo uma a cada um dos sócios, José António de Oliveira Venân-
cio e Fernando Manuel Pais Pereira.

ARTIGO 5.º

 Aquisição de quotas próprias

A sociedade mediante simples deliberação, da gerência, poderá ad-
quirir quotas próprias dentro dos limites legais, fazendo sobre elas as
operações que por lei forem permitidas.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas entre sócios não depende d consentimento
da sociedade ou de outros sócios.

2 � Na cessão onerosa de quotas a quem não seja sócio terão di-
reito de preferência, com eficácia real, sucessivamente a sociedade e
os sócios não cedentes subordinando-se este direito ao regime da lei
geral.

3 � A cessão gratuita de quotas a quem não seja sócio depende de
consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Representação de sócios em caso de óbito

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qualquer
sócio. No caso de falecimento de algum deles, os respectivos herdei-
ros, designam um de entre eles, que a todos representará na socieda-
de, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar quaisquer quotas com o consen-
timento do titular bem como, no caso de falência ou insolvência do
sócio, arresto, arrolamento ou penhora de quota.

2 � A contrapartida da amortização é o valor da liquidação da
quota, determinado nos termos previstos no código das sociedades
comerciais, com referência ao momento da deliberação, que deverá
ser pago em duas prestações a efectuar dentro de seis meses e um
ano, respectivamente, após a fixação definitiva da contrapartida.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal, podendo
porém os sócios deliberar nos termos legais a correspondente redu-
ção do capital. ou aumento do valor das restantes quotas ou, ainda
a criação de uma ou mais quotas de valor compatível com a sua
alienação a sócios ou terceiros.

CAPÍTULO III

Administração da sociedade

ARTIGO 9.º

Gerência

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral e com dispensa
de caução.

2 � A sociedade obriga-se, em todos os actos e contratos, pela
assinatura de um gerente.

ARTIGO 10.º

Remuneração da gerência

1 � As remunerações dos gerentes serão fixadas anualmente pela
assembleia geral, ou por uma comissão de sócios por aquela designada.

2 � As remunerações dos gerentes podem ser fixadas parcialmen-
te por percentagem dos lucros do exercício não podendo exceder no
global. vinte por cento dos lucros do exercício.
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CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

Funcionamento e representação na assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os sócios.
2 � Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais

pelo seu cônjuge, ascendente ou descendente ou outro sócio por sim-
ples carta dirigida ao presidente da mesa.

3 � A assembleia geral pode deliberar, em primeira convocação
qualquer que seja o número de sócios presentes, ou, representados,
salvo se a lei exigir a presença de um número mínimo.

ARTIGO 12.º

Convocação

1 � As assembleias gerais são convocados por meio de carta regis-
tada e enviada com antecedência mínima de quinze dias.

2 � A assembleia geral poderá reunir-se, sem observância de for-
malidades prévias, desde que todos os sócios estejam presentes ou
representados e todos manifestem a vontade de que a assembleia se
constitua e delibere sobre determinado assunto

Conferida está conforme.

17 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Armanda Maria
Paiva Giestas. 2008766241

BASZUR � BÁSCULAS E REBOQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 01038; identificação de pessoa colectiva n.º P 506986063; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 05/20040902.

Certifico que, por escritura de 10 de Agosto de 2004, ex. de fls. 85
do livro de notas n.º 30-A do 1.º Cartório Notarial de Competência
Especializada de Viseu, entre Hermínio Martins de Carvalho Venân-
cio casado com Aida Maria de Oliveira Anão Venâncio, na comu-
nhão geral, José António de Oliveira Venâncio casado com Paula Ale-
xandra Rega Manita d�Antas Marques na comunhão de adquiridos e
Fernando Manuel Pais Pereira casado com Maria do Rosário Oliveira
Venâncio, na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de Baszur � Básculas e Rebo-
ques, L.da, e rege-se pelos presentes estatutos e pela legislação aplicá-
vel.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sede social é na Rua de Azurara da Beira, freguesia e conce-
lho de Mangualde.

2 � A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência, des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

3 � Por deliberação da gerência a sociedade poderá criar, manter
ou extinguir em qualquer ponto do território nacional ou no estran-
geiro agências, delegações, filiais, sucursais ou outras formas de repre-
sentação.

ARTIGO 3.º

Objecto social

1 � A sociedade tem por objecto a fabricação, reparação e co-
mercialização de básculas, reboques, compra e venda de acessórios e
peças para veículos automóveis.

2 � A sociedade poderá adquirir e alienar livremente participações
no capital social de outras sociedades, ainda que reguladas por leis
especiais, ou em consórcios, agrupamentos complementares de em-
presas e em associação em participação, ainda que o objecto social.
seja diferente do seu.

CAPÍTULO II

Capital social, cessão e amortização de quotas

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de três quotas, uma de dois
mil e seiscentos euros, pertencendo ao sócio Hermínio Martins de
Carvalho Venâncio e duas de mil e duzentos euros, pertencendo uma
a cada um dos sócios, José António de Oliveira Venâncio e Fernando
Manuel Pais Pereira.

ARTIGO 5.º

Aquisição de quotas próprias

A sociedade mediante simples deliberação da gerência, poderá ad-
quirir quotas próprias dentro dos limites legais, fazendo sobre elas as
operações que por lei forem permitidas.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas entre sócios não depende de consentimen-
to da sociedade ou de outros sócios.

2 � Na cessão onerosa de quotas a quem não seja sócio terão di-
reito de preferência, com eficácia real, sucessivamente a sociedade e
os sócios não cedentes, subordinando-se este direito ao regime da lei
geral.

3 � A cessão gratuita de quotas a quem não seja sócio depende de
consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Representação de sócios em caso de óbito

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qualquer
sócio. No caso de falecimento de algum deles, os respectivos herdei-
ros, designam um de entre eles, que a todos representará na socieda-
de, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar quaisquer quotas com o consen-
timento do titular bem como, no caso de falência ou insolvência do
sócio, arresto, arrolamento ou penhora de quota.

2 � A contrapartida da amortização é o valor da liquidação da
quota, determinado nos termos previstos no código das sociedades
comerciais, com referência ao momento da deliberação, que deve-
rá ser pago em duas prestações a efectuar dentro de seis meses e
um ano, respectivamente, após a fixação definitiva da contrapar-
tida.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal, podendo
porém os sócios deliberar nos termos legais a correspondente redução
do capital ou aumento do valor pias restantes quotas ou, ainda a cri-
ação de! uma ou mais quotas de valor compatível com a sua aliena-
ção a sócios ou terceiros.

CAPÍTULO III

Administração da sociedade

ARTIGO 9.º

Gerência

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se, em todos os actos e contratos, pela
assinatura de um gerente.

ARTIGO 10.º

Remuneração da gerência

1 � Os gerentes poderão ser ou não remunerados, conforme for
deliberado em assembleia geral.

2 � As remunerações dos gerentes poderão ser fixadas parcialmente
por percentagem dos lucros do exercício não podendo exceder no
global vinte por cento dos lucros do exercício.
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CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

Funcionamento e representação na assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os sócios.
2 � Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais

pelo seu cônjuge, ascendente ou descendente ou outro sócio por sim-
ples carta dirigida ao presidente da mesa.

3 � A assembleia geral pode, deliberar, em primeira convocação,
qualquer que seja o número de sócios presentes ou representados, sal-
vo se a lei exigir a presença de um número mínimo.

ARTIGO 12.º

Convocação

1 � As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta
registada e enviada com antecedência mínima de quinze dias.

2 � A assembleia geral poderá reunir-se, sem observância de for-
malidades prévias, desde que todos os sócios estejam presentes ou
representados e todos manifestem a vontade de que a assembleia se
constitua, e delibere sobre determinado assunto.

Conferida está conforme.

17 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Armanda Maria
Paiva Giestas. 2008766268

MORTÁGUA

SOUSA & LUCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula n.º 338 ;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507115961; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 02/041006.

Certifico que entre Catarina João da Costa Sousa e marido Rui
António da Costa Lucas, casados na comunhão de adquiridos, Quinta
da Mina, Marmeleira, Souselas, Coimbra, e Patrícia Margarida da Costa
Sousa, divorciada, Rua do Dr. João Lopes de Morais, 43, Mortágua,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Tomás da Fonseca, 25,
vila, freguesia e concelho de Mortágua.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de salão de cabeleireiro,
instituto de beleza e comercialização dos produtos relacionados com
a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de oito
mil euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nominais
e titulares seguintes: duas iguais de três mil e duzentos euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Catarina João da Costa Sousa
e Rui António da Costa Lucas; e uma de mil e seiscentos euros per-
tencente à sócia Patrícia Margarida da Costa Sousa.

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 assem-
bleia geral, ficando desde já nomeados gerentes todos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

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.

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria Aurelinda de Sousa
Saldanha. 2005693979

SANTA COMBA DÃO

QUALIPNEUS � COMÉRCIO DE PNEUS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 854; identificação de pessoa colectiva n.º P 506888916; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 01/03092004.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo sócio é
Vítor Manuel Antunes Rei, solteiro, maior, residente na Travessa das
Rompidas, 215, Fracção H, cave, direita, Recardães, Águeda, que se
rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma QUALIPNEUS � Comércio de
Pneus, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Vale de Naceira,
freguesia e concelho de Santa Comba Dão.

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

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: comércio por grosso e a retalho
de pneus, óleos e outros acessórios para automóveis e prestação de
serviços para pequenas reparações auto.

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.
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ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
do gerente José Martins Rei, casado, residente na Rua de Nossa Se-
nhora do Livramento, freguesia de Gravanço, concelho de Águeda.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente 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.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2004. � O Conservador, Rui Martins Portugal.
2008599965

VISEU

XXL EVOLUÇÃO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ARTIGOS DE MODA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5522;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 47/20040826.

Certifico que Mara Regina de Jesus Martins da Cruz, casada, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação XXL EVOLUÇÃO � In-
dústria e Comércio de Artigos de Moda, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Principal, Lugar do Casal,
freguesia de Vil de Souto, concelho de Viseu.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto produção de vestuário e comerciali-
zação de acessórios de moda. Compra, venda e revenda dos materiais
adquiridos para esse fim.

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 Mara Regina de Jesus Martins da Cruz.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence à sócia
única ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada conforme
aquela decidir.

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

3 � Fica desde já no gerente, a sócia única Mara Regina de Jesus
Martins da Cruz.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

À sócia única poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao montante global de cinquenta mil euros.

13 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ida Judite de
Carvalho Rodrigues Monteiro. 2001062150

CITYCLUB � PRODUÇÃO E ANIMAÇÃO CULTURAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5518;
identificação de pessoa colectiva n.º 507078578; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/20040824.

Certifico que Rogério Paulo de Oliveira Marques Ferreira, divor-
ciado, constituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato
que se anexa:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação CITYCLUB � Produção e
Animação Cultural, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Urbanização
Vila Feijão, lote B-2, rés-do-chão, esquerdo, lugar de Caçador, fregue-
sia de Rio de Loba, concelho de Viseu.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer forma de repre-
sentação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: café; bar; snack bar; café concerto;
produção e animação cultural; edição de audiovisuais e organização de
eventos, nomeadamente espectáculos musicais e culturais.

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 único.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme de-
liberação do sócio único, pertence ao sócio ou a estranhos por ele
designados, ficando desde já designado gerente o sócio única.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Ao sócio único poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao montante global de cem mil euros.

Declaro sob minha responsabilidade, nos termos e para os efeitos
do disposto no n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 237/2001, de
30 de Agosto, que o capital social se encontra totalmente realizado e
depositado no dia 13 de Agosto de 2004, na Agência de Expobeiras/
S. José, Viseu, da Caixa Geral de Depósitos, S. A.

Mais declara que não é titular de qualquer outra sociedade unipessoal.

10 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ida Judite de
Carvalho Rodrigues Monteiro. 2001062109

RISCOS E OBRAS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5523;
identificação de pessoa colectiva n.º 507080416; inscrição n.º 1;
número e data das apresentações: 18 e 31/20043108.

Certifico que entre IMOVISEU � Imobiliária e Gestão, L.da, Ma-
nuel Pinto de Oliveira e Catarina Isabel Mota Pinto de Oliveira, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Riscos e Obras � Sociedade de
Construções, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial de Abraveses,
freguesia de Abraveses, concelho de Viseu.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de tre-
ze mil e quinhentos euros e corresponde à soma de três quotas
iguais, no valor nominal de quatro mil e quinhentos euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios IMOVISEU � Imobiliária
e Gestão, L.da, Manuel Pinto de Oliveira e Catarina Isabel Mota
Pinto de Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos, a
designa em assembleia geral.

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

Disseram ainda os outorgantes, que ficam desde já designados ge-
rentes, Manuel Pinto de Oliveira, casado, residente no lugar de Pa-
nassais, Cumieira, lote A, freguesia de São João de Lourosa, concelho
de Viseu e José Lopes Ribeiro, divorciado, residente na Rua de Ale-
xandre Herculano, 43, 1.º, em Viseu.

Declararam ainda os outorgantes que a gerência fica desde já au-
torizada a efectuar levantamentos da conta aberta em nome da so-
ciedade, para aquisição de mercadorias e bens do giro comercial e
ainda para liquidação das despesas com a constituição e registo da
sociedade.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2004. � O Escriturário Superior, José Luís Pinto
das Neves e Matos. 2001062257

OBRIFACIL � SOCIEDADE URBANA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5065;
identificação de pessoa colectiva n.º 506519783; número e data da
apresentação: 02/20040827.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou os artigos 3.º e 4.º,
que o texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva, e ficaram com a redacção seguinte.

3.º

O capital social é de dez mil euros, integralmente subscrito em
dinheiro e é formado por duas quotas iguais cada uma de 5000 euros
pertencentes uma a cada um dos sócios João Manuel Rodrigues de
Sousa e Pedro de Matos Carrilho.

4.º

A gerência da sociedade e a sua remuneração serão deliberados em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios João
Manuel Rodrigues de Sousa e Pedro de Matos Carrilho.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a assinatura de ambos os gerentes.

14 de Setembro de 2004. � O Escriturário Superior, José Luís Pinto
das Neves e Matos. 2001062184

CLAUTROS DA SÉ � RESTAURANTE SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2743;
identificação de pessoa colectiva n.º 503379018; averbamento
n.º 01 à inscrição n.º 6 e 11; números e data das apresentações: 13,
14 e 15/20040827.

Certifico que foi alterado o contrato social da sociedade supra, quanto
aos artigos 4.º, 5.º e 6.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado, é de cinco mil euros, e
corresponde à soma de duas quotas: uma de três mil euros do sócio,
Paulo Miguel Fernandes Martins, e outra de dois mil euros da sócia,
Madalena da Purificação Peres Francisco Martins.

ARTIGO 5.º

A administração da sociedade, remunerada ou não conforme foi
deliberado em assembleia geral, recairá sobre sócios ou não a designar
por esta, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Paulo Miguel
Fernandes Martins e Madalena da Purificação Peres Francisco Mar-
tins.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade em quaisquer actos
ou contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

Pode qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos que ela care-
cer, gratuitos ou onerosos e nas condições que vierem a ser acordadas
em assembleia geral, podendo também vir a ser lhes exigidas presta-
ções suplementares de capital até ao montante global de cinquenta
mil euros.

Mais certifico que renunciaram à gerência: Alfredo Ferreira Fer-
nando e Maria de Fátima de Sousa Oliveira Fernando.

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

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Faro Martelo Magalhães. 2001062168

VOUZELA

SOCIEDADE EDITORA LAFONENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00053;
identificação de pessoa colectiva n.º 501285040; inscrição n.º 23;
número e data da apresentação: 02/040603.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, tendo sido alterados os artigos 2.º,
4.º, 5.º, 7.º, 8.º e 9.º, com a seguinte redacção:

2.º

O objecto da sociedade consiste na publicação de um jornal com o
título Notícias de Vouzela e na exploração da actividade de radiodifu-
são e meios audiovisuais, bem como no exercício de actividades pu-
blicitárias e gráficas inerentes aos meios de comunicação social, edi-
ção de outros jornais, livros e folhetos, onde se tratem de assuntos de
interesse para a região de Lafões, nomeadamente de carácter histó-
rico, etnográfico, folclórico, ecológico, político, agrícola, social e cul-
tural.

4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por um ou mais geren-
tes, conforme for decidido em assembleia geral, a qual determinará
também sobre a remuneração da mesma gerência.

2 � Mantêm-se até nova deliberação nomeados gerentes o sócio
Lino Augusto Vinhal e a não sócia Lina Maria Rodrigues Viegas Pe-
reira Vinhal Ferreira.

5.º

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

2 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em quaisquer actos
ou contratos estranhos ao objecto social, designadamente em abona-
ções, fianças e letras de favor.

3 � A sociedade poder nomear procuradores ou mandatários para
a prática de determinados actos ou categoria de actos.

7.º

As assembleias gerais, salvo disposição legal específica, serão con-
vocadas por cartas registadas e expedidas com a antecedência mínima
de 15 dias.

8.º

1 � É livre a cessão de quotas entre sócios.
2 � Na cessão de quotas, a título gratuito ou oneroso, a pessoas

estranhas à sociedade, a sociedade em primeiro lugar e os sócios de-
pois gozam do direito de preferência.

3 � O sócio, que pretender alienar a sua quota ou parte, informará
a sociedade e os demais sócios através de carta registada com aviso de
recepção, indicando o cessionário, o preço da cessão, forma de paga-
mento e demais condições.
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4 � A sociedade e ou os sócios deverão informar por escrito o
sócio cedente, no prazo de oito dias a contar da notificação, se dese-
jam exercer o seu direito de preferência.

9.º

A sociedade não se dissolve com a morte de qualquer sócio.
A sociedade poderá amortizar, nos termos do artigo 232.º e se-
guintes do código das sociedades comerciais qualquer quota que

venha a ser objecto de penhora, arrolamento ou procedimento
cautelar.

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

Conferida, está conforme.

16 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2005280470
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